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¾ç 5 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է §Եր ևա նի Ա րա րատ կոն
յա կիգի նուօ ղու կոմ բի նատ¦ ըն կե րութ յան Մա սի սի մթեր ման կա յան, որ տեղ հան դի պում է ու նե ցել 
ըն կե րութ յան սե փա կա նա տեր Գա գիկ Ծա ռուկ յա նի և խա ղո ղա գործ նե րի հետ։

Հան դիպ ման ըն թաց քում Գա գիկ Ծա ռուկ յա նը նշել է, որ խա ղո ղա գործ նե րի հետ հան դիպ ման 
ժա մա նակ տրված խոս տու մը կի րա կա նաց վի։  §Եր ևա նի Ա րա րատ կոն յա կի-գի նու-օ ղու կոմ բի-
նատ¦ ըն կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է խա ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք ներ Ար մա վի րի, Ա րա րա տի 
և Տա վու շի մաս նաճ յու ղե րում։ Որ պես զի գոր ծա րան նե րի մոտ մեծ կու տա կում ներ չա ռա ջա նան, 
Գա գիկ Ծա ռուկ յանն ա ռա ջար կել է խա ղո ղա գործ նե րին 1-2 օր խա ղո ղի բեր քա հա վաք չի րա կա-
նաց նել, որ պես զի հնա րա վոր լի նի մթե րել ար դեն իսկ քաղ ված խա ղո ղի բեր քը։

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ Ա րա րա տի և Ար մա վի րի 
մար զե րում կա յա ցած հան դի պում նե րի ժա մա նակ նույնպես հոր դո րել է, 1-2 օր խա ղո ղի բեր քա-
հա վաք չի րա կա նաց նել, որ պես զի բեր քը չո րա կազրկ վի, և  ըն կե րութ յուն նե րը կա րո ղա նան մթե րել 
այն։ Գա գիկ Ծա ռուկ յա նը միա ժա մա նակ տե ղե կաց րել է, որ մթեր ման աշ խա տանք ներն այ սու հետ 
ևս կ շա րու նակ վեն։   
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Հետևողական աշխատանք

Ձեռք են բերվել խաղողի լրացուցիչ քանակի մթերումների 
պայմանավորվածություններ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Գառ նիկ Պետ րոս յա նը § Մե դիա կենտ րո նու մ¦ 
մաս նակ ցել է §Խա ղո ղի մթե րու մը դար ձել է խնդրա հա րույց. պատ ճառ ներ և հ նա րա վոր լու ծում
նե ր¦ թե մա յով քննարկ մա նը: 

Քն նարկ ման բա նա խոս ներն էին` Հա յաս տա նի գի նե գործ նե րի միութ յան նա խա գահ Ա վագ 
Հա րութ յուն յա նը, ԱԺ պատ գա մա վոր, Տն տե սա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի փոխ նա-
խա գահ Մի քա յել Մել քում յա նը և Հա յաս տա նի §Խա ղո ղա գործ նե րի միութ յու ն¦ ՀԿ նա խա գահ Ար-
տակ Սարգս յա նը: Իր խոս քում Գառ նիկ Պե տորս յա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է. որ հոկ տեմ բե րի 8-ի 
դրութ յամբ, ար դեն իսկ մթեր վել է շուրջ 185 հա զար տոն նա խա ղող` նա խորդ ամ բողջ տար վա 184 
հա զար տոն նա յի դի մաց:

Ընդգ ծե լով, որ ա վան դա բար խա ղո ղի մթե րում նե րը շա րու նակ վում են մինչև հոկ տեմ բե րի 
25-ը` Գառ նիկ Պետ րոս յա նը հոր դո րել է խա ղո ղա գործ նե րին ա վե լորդ շտա պո ղա կա նութ յուն չցու-
ցա բե րել: Նա տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
եր կու փոխ նա խա րա րի հետ միա սին, մարզ պե տա րան նե րի մաս նա գետ նե րի և հա մայն քա պե տե-
րի հետ տե ղե րում կոնկ րետ մի ջոց ներ են ձեռ նար կում` մթեր ման գոր ծըն թա ցը կա նո նա կարգ ված 
կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ` կոչ ա նե լով խա ղո ղա գործ նե րին հա մա գոր ծակ ցել նրանց հետ: Գ. 
Պետ րոս յա նի տե ղե կաց մամբ` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հան դի պում ներ է ու նե ցել Ա րա-
րա տի և Ար մա վի րի մար զում գոր ծող վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ, ո րոնց 
արդ յուն քում ձեռք են բեր վել բեր քի լրա ցու ցիչ քա նակ նե րի մթե րում ներ ի րա կա նաց նե լու պայ մա-
նա վոր վա ծութ յուն ներ: §Այժմ մեր բո լո րի թիվ մեկ գերխն դի րը խա ղո ղի բեր քա հա վա քի և մ թե րում-
նե րի կազ մա կեր պումն է: Այս պա հին լար վա ծութ յու նը ո րո շա կիո րեն մեղմ վել է: Գ յու ղա ցին շատ 
մեծ դժվա րութ յամբ է բերք ար տադ րում, և մենք պետք է բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով ա ջա կից 
լի նեն ք¦ - ն շել է Գառ նիկ Պետ րոս յա նը:

Ըստ նրա` դեռևս տա րեսկզ բին ակն հայտ էր, որ հան րա պե տութ յու նում առ կա է պատ րաս տի 
ար տադ րան քի ի րաց ման ծա վալ նե րի նվա զում, այս տար վա հուն վար-օ գոս տոս ա միս նե րի տվյալ-
նե րով, գի նու ի րա ցու մը նվա զել է 42, կոն յա կի նը` 50 տո կո սով: Մա յիս ամ սից նա խա րա րութ յան 
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 Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել փոքր և մի ջին ձեռ նար-
կա տի րութ յան զար գաց ման 2016-2018 թթ. ռազ մա վա րութ յա-
նը: Հան դի սա նա լով Հա յաս տա նի տնտե սութ յան զար գաց ման 
գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից մե կը՝ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա-
կա կան քայ լեր է ի րա կա նաց նում ՓՄՁ ո լոր տի զար գաց ման, 
մաս նա վո րա պես` ՓՄՁ պե տա կան ա ջակ ցութ յան հա մա կար գի 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ: Ե թե նա խորդ տա րի նե րին ո լոր տի 
զար գաց ման քա ղա քա կա նութ յունն ա վե լի շատ կենտ րո նա-
ցած էր ՓՄՁ սուբ յեկտ նե րի քա նա կա կան ա ճի և ռե սուրս նե րի 
հա սա նե լիութ յան վրա, ա պա ա ռա ջի կա տա րի նե րին շեշ տը 
դրվե լու է գի տե լի քի, ո րա կի, ՓՄՁ սուբ յեկտ նե րի և  ընդ հան րա-
պես ո լոր տի մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման վրա։ Ա ռա ջի կա 
ե րեք տա րի նե րին ՓՄՁ զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան գլխա-
վոր նպա տա կը ներ քին և մի ջազ գա յին շու կա նե րում մրցու նակ 
ՓՄՁ սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեութ յան ա պա հո վումն է, ինչ պես 
նաև Հա յաս տա նի ՓՄՁ ո լոր տի խթան ման հա մար հիմ նա կան 
կար ևոր սկզբունք նե րի ներ կա յա ցու մը, փոքր և մի ջին բիզ նե սի 
գոր ծու նեութ յան հա մար մրցու նակ մի ջա վայր ա պա հո վե լը:

***
Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է նաև § Սահ մա նա մերձ 

տա րա ծաշր ջան նե րի զար գաց ման 2016 թ. ծրա գի րը¦: Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նը նշել է, որ սահ մա նա մերձ բո լոր հա մայնք նե րի 
բնա կիչ նե րի սո ցիա լա կան պայ ման նե րի բա րե լավ ման նպա-
տա կով, գա զի, է լեկտ րաէ ներ գիա յի, ո ռոգ ման ջրի մաս նա կի 
ու հո ղի հար կի և  ան շարժ գույ քի գույ քա հար կի ամ բող ջա կան 
փոխ հա տուց ման նպա տա կով, 2016 թ. պետբ յու ջով կհատ-
կաց վի 928 մլն դ րամ:

***  
Շի րա կի մար զում ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման 

կենտ րո նի շեն քի կա ռուց ման նպա տա կով, կա ռա վա րութ յան 
նիս տում ըն դուն վել է Փա նի կի հա մայն քին պատ կա նող հո-
ղա տարածքը՝ որ պես նվի րա բե րութ յուն ըն դու նե լու մա սին 
ո րո շում: Ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի կա-
ռու ցու մը նա խա տես ված է § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա-
կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յա ն¦ ծրագ րի 
շրջա նա կում: Ծ րագ րի նպա տակն ա նաս նա պա հութ յան զար-
գաց ման խթա նումն է հան րա պե տութ յան այն հա մայնք նե-
րում, որ տեղ բնակ չութ յան ե կա մուտ նե րի հիմ նա կան աղբ յուրն 
ա նաս նա պա հութ յունն է:  Գոր ծա դիրը §Է րե բու նի¦ պե տա կան 
ար գե լո ցի պահ պա նութ յան բնա կա նոն գոր ծըն թացն ա պա հո-
վե լու հա մար հաս տա տել է ար գե լո ցի սահ ման նե րի նկա րա-
գիրն ու տա րած քի չա փը: Անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել 
ար գե լո ցի տա րածք ներն ընդ լայ նել ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ող ջա-
բերդ հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտնվող, պե տա կան 
սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող 24,87 հա ան տա ռա յին ֆոն դի 
և 6.6434 հա գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի հաշ-
վին` փո խե լով դրանք հա տուկ պահ պան վող հո ղե րի կա տե գո-
րիա յի:

***  
Օ պե րա տիվ տվյալ նե րով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-

նում 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13-ի դրութ յամբ, ար տադր-
վել է շուրջ 276 000 տոն նա խա ղող` նա խորդ ամ բողջ տար վա 
261 000 տոն նա յի դի մաց։

 Հոկ տեմ բե րի 13-ի դրութ յամբ մթեր վել է 196 000 տոն նա 
խա ղող` նա խորդ ամ բողջ տար վա 184 000 տոն նա յի դի մաց։ 
Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նից ար տա հան վել 
է 6400 տոն նա խա ղող` նա խորդ տար վա նույն ժա մա մա նա-
կա հատ վա ծի 4700 տոն նա յի դի մաց։ Խա ղո ղի բեր քա հա վա-
քի, ինչ պես նաև մթեր ման և  ար տա հան ման աշ խա տանք նե րը 
դեռևս ըն թաց քի մեջ են:

Հայ կա կան խա ղո ղը հիմ նա կա նում ար տա հան վել է Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յուն, Վ րաս տան, Ղա զախս տան և Բե լա-
ռուս:

¾ç 3
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Պանարմենիան Էքսպո-2015
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ներ կա է գտնվել §Եր ևա նի մա թե մա տի կա կան մե քե նա նե րի 

գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տ¦ ՓԲԸի §Եր ևան Էքս պո¦ կենտ րո նում §Պա նար մե նիան Էքս
պո  2015¦ վե ցե րորդ մի ջազ գա յին ցու ցա հան դե սի բաց մա նը: 

Հոկ տեմ բե րի 8-11-ն  անց կաց վող ցու ցա հան դե սը կազ մա կերպ վել է ՀՀ առևտ րաարդ յու նա բե-
րա կան պա լա տի և §Պ րոմ էքս պո¦ ըն կե րութ յան հա մա տեղ նա խա ձեռ նութ յամբ և ն վիր ված է Է րե-
բու նի-Եր ևա նի 2797-ամ յա կին: Ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցում է 100-ից ա վե լի կազ մա կեր պութ յուն՝ 
ինչ պես Հա յաս տա նից, այն պես էլ՝ ար տերկ րից:

 Վար չա պե տը շրջել է ցու ցա հան դե սի տա ղա վար նե րով, ծա նո թա ցել հայ րե նա կան և  ար տերկ-
րի ար տադ րող նե րի և ձեռ նար կութ յուն նե րի ներ կա յաց րած ար տադ րա տե սա կա նուն, ցու ցադր ված 
տեխ նո լո գիա նե րին, նո րա րա-
րա կան հա մա կար գե րին: Կա ռա-
վա րութ յան ղե կա վա րը զրու ցել 
է ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցող 
ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հետ՝ նրանց ձեռք բե-
րում նե րի, առ կա խնդիր նե րի և 
զար գաց ման ծրագ րե րի շուրջ:

§Պա նար մե նիան Էքսպո  
2015¦ ցու ցա հան դե սի նպա-
տակն է՝ բարձ րաց նել հայ-
րենա կան ար տադ րան քի ճա-
նա չե լիութ յու նը և խ թա նել 
ար տա հա նու մը, ստեղ ծել գոր-
ծա րար հար թակ Հա յաս տան-
Սփ յուռք տնտե սա կան, մշա կու-
թա յին, գի տա տեխ նի կա կան կա պե րի ամ րապնդ ման ու զար գաց ման հա մար, նպաս տել մեր երկ րի 
տնտե սա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի և  ար տերկ րի միջև հա մա տեղ 
գոր ծա րար ու ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Ցու ցա հան դե սի թե մա տիկ բա ժին ներն 
են՝ ա ռող ջա պա հութ յուն, արդ յու նա բե րութ յուն, բեռ նա փո խադ րում ներ, գյու ղատն տե սութ յուն և 
սնն դարդ յու նա բե րութ յուն, ծա ռա յութ յուն ներ, հրա տա րակ չութ յուն, շի նա րա րութ յուն և  այլն: Մի-
ջազ գա յին բազ մաբ նույթ այս ցու ցա հան դե սը լավ հնա րա վո րութ յուն է հայ րե նա կան ար տադ րան-
քը մի ջազ գա յին շու կա յում ներ կա յաց նե լու և մեր տնտե սութ յան մեջ օ տա րերկր յա ներդ րում ներ 
ներգ րա վե լու հա մար:  
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Ոսկեվազցիները սպասում են ոռոգման ջրամատակարարման 
բարելավմանը

ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում, պարզ էր դար ձել, որ ըն-
թա ցիկ տա րում ակն կալ վում է խա ղո ղի ա ռատ բերք, որն ար դեն, 
շուրջ 25-30 տո կո սով գե րա զան ցե լու է նա խորդ տար վա ցու ցա-
նի շը: 

Մի կող մից վե րամ շակ ման ճյու ղում առ կա խնդիր նե րը, մյուս 

կող մից բեր քի ա ռատ լի նե լը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ 
խա ղո ղի ցածր շա քա րայ նութ յան պատ ճա ռով ո րոշ ըն կե րութ-
յուն ներ այս տա րի ա վե լի ուշ սկսե ցին մթե րում նե րի գոր ծըն-
թա ցը` ա ռիթ դար ձան խա ղո ղի մթե րում նե րի գոր ծում ո րո շա կի 
լար վա ծութ յան ու խու ճա պի: Բեր քա հա վաքն ի րա կա նաց վում էր 
հա խուռն կեր պով, մար դիկ փոր ձում էին օր ա ռաջ ա զատ վել բեր-
քից` մտա վա խութ յուն ու նե նա լով, որ չեն կա րո ղա նա այն ի րաց-
նել, ուս տի վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րի մոտ սկսե ցին 
հեր թեր գո յա նալ, մեկ ըն կե րութ յու նից մյուս ըն կե րութ յունն էին 
տե ղա փոխ վում, ինչն էլ ստեղ ծում էր խառ նաշ փոթ և խու ճա պա-
յին տրա մադ րութ յուն:

Անդ րա դառ նա լով գնե րի հետ կապ ված հար ցին` փոխ նա խա-
րա րը նշել է, որ թեև ա զատ շու կա յա կան տնտե սութ յան պայ-
ման նե րում նա խա րա րութ յու նը գին թե լադ րող չի կա րող լի նել, 
սա կայն քննար կում նե րի ըն թաց քում ա ռա ջար կութ յուն էր ե ղել 
մթե րում ներն ի րա կա նաց նել 150 դրա մով` նա խորդ տար վա մի-
ջին գնով: Հիմ նա կա նում այդ գինն է ե ղել. ո րոշ ըն կե րութ յուն ներ 
մթե րում ներ ի րա կա նաց րել են 145, 140 դրա մով, այ նու հետև, երբ 
ա վե լի ցածր ո րա կի խա ղող են ա ռա ջար կել, ա վե լի ցածր գնով 
մթե րում ներ են ի րա կա նաց վել:

Գ յու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րա րը վե րա հաս տա տել է 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան պատ րաս տա կա-
մութ յու նը, որ ար վե լու է ա մեն ինչ` խա ղո ղի ամ բողջ բեր քը մթե-
րե լու և վե րամ շա կե լու հա մար:

Ձեռք են բերվել խաղողի 
լրացուցիչ քանակի մթերումների 

պայմանավորվածություններ
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Ի գիտություն ներմուծողների
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը հի շեց նում 

է, որ 2016 թվա կա նին ՀՀ տա րածք եր րորդ երկր նե րից հա տի
կա յին բեր քի հա վաք ման կոմ բայն ներ և կոմ բայն նե րի մո դուլ
ներ (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8433510001, 8433510009, 8433900000) 
ներ մու ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է մինչև ս.թ. նո յեմ բե րի 30ը 
դի մել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն` ներկ րող
նե րի ցան կում ընդգրկ վե լու և մե կան գամ յա ներ մուծ ման լի
ցեն զիա ստա նա լու հա մար:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն եր րորդ երկր նե րից 
ներ մու ծումն ի րա կա նաց վում է յու րա քանչ յուր տար վա հա-
մար, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան հանձ նա ժո-
ղո վի կո լե գիա յի կող մից հաս տատ ված ներ մուծ ման թույ-
լատ րե լի ծա վալ նե րին հա մա պա տաս խան: 2016 թվա կա նի 
հա մար թույ լատ րե լի ծա վալ է սահ ման ված 11 միա վո րը: 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք հա տի կա յին բեր-
քի հա վաք ման կոմ բայն նե րի և կոմ բայն նե րի մո դուլ նե րի 
ներ մու ծու մը կա նո նա կարգ վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2014 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի N 1488-Ն ո րոշ մամբ: 

Ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի հա մար կա րող եք դի մել 
ՀՀ ԳՆ աշ խա տա կազ մի §Լի ցեն զա վոր ման կենտ րո ն¦ գոր-
ծա կա լութ յուն` հետև յալ հե ռա խո սա հա մա րով` 011 23-55-02:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ոս կե վազ գյու ղի 
ա մե նա մեծ հիմ նախն դիրն, ըստ գյու ղա պետ 
Հայկ Հով հան նիս յա նի, ո ռոգ ման ան բա վա րար 
ջրա մա տա կա րա րումն է: Գ յու ղա ցին հիմ նա
կա նում  զբաղ վում է ե լա կի  ար տադ րութ յամբ  
(գյու ղում ե լա կի ցան քատ րածք նե րը  120 հա են):  
Գ յու ղա պե տի կար ծի քով ո ռոգ ման խնդրի կար
գա վոր ման դեպ քում, ե լա կի ցան քա տա րածք նե
րը շեշ տա կի կա վե լա նան, քա նի որ բնա կիչ ներն 
ար դեն մաս նա գի տա ցել են այդ մշա կա բույ սի 
ա ճեց ման գոր ծում: 

 Ոս կե վա զի գյու ղատն տե սա կան նշա նա-
կութ յան 940 հա հո ղա տա րածք նե րից 650 
հեկ տարն է ջրո վի: Գ յու ղի ամ բողջ հո ղա տա-
րածք նե րը, տա րի ներ ա ռաջ,  ո ռոգ վում էին Արզ-
նի-Շա մի րամ ջրանց քից, ինչ պես նաև Շահ վերդ 
և Ամ բերդ գե տե րից: §Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
Շահ վերդ գե տը, ո րից սնվում էր մայր ա ռուն, 
ցա մա քե լով՝ վե րած վել է փոքր առ վա կի: Մեր 
կա տա րած չա փում նե րից պարզ վել է, որ ջրի 
կո րուս տը կազ մում է  78%: Ցա մա քել է նաև 
Ամ բերդ գե տը: Խնդ րի կար գա վոր ման հա մար, 

դի մել ենք  հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րին և 
հու սով եմ, որ գա լիք տա րում, մինչև ո ռոգ ման 
սե զո նի սկսվե լը, կկա տար վեն մաս նա կի վե րա-
նո րոգ ման  աշ խա տանք ներ, և ջ րի կո րուս տը 
կհասց վի նվա զա գույ նի¦,- ա սում է գյու ղա պե-
տը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, ո ռոգ ման լիար ժեք 
բա րե լավ ման հա մար Արզ նի-Շա մի րամ ջրանց-
քից ջու րը դուրս բե րե լու  հա մար պետք է կա-
ռուց վի 2 կմ  եր կա րութ յամբ ջրա տար: 

§Ջ րի նկատ մամբ մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող  
ե լա կի ցան քա տա րածք ներն ըն թա ցիկ տա րում 

տու ժել են նաև տևա կան ե րաշ-
տից: Ի դեպ, ամ ռան ա միս նե-
րին, բեր քա հա վա քի ըն թաց քում, 
սե զո նա յին աշ խա տող նե րի թի-
վը հաս նում է 300-400-ի: Աշ խա-
տանք նե րում ընդգրկ վել են  ոչ 
միայն Ոս կե վա զի, այլև հա րա կից 
գյու ղե րի բնա կիչ նե րը: Մեր նախ-
նա կան հաշ վարկ նե րով, լիար ժեք 
ո ռոգ ման ա պա հով ման դեպ քում,  
ե լա կի ցան քա տա րածք նե րը  կա-
վե լա նան 70-80 հեկ տա րով¦, - եզ-
րա հան գում է գյու ղա պե տը:

Տա րի նե րի ըն թաց քում գյու-
ղա ցին կա րո ղա ցել է ճիշտ կա-
տա րել նաև ե լա կի սոր տե րի ընտ-

րութ յու նը: Գ յու ղում հիմ նա կա նում ա ճեց նում են  
քաղց րա համ, խո շո րապ տուղ,  տե ղա փոխ ման 
հա մար դի մաց կուն և բարձր բեր քա տու սոր-
տեր:

Ոս կե վազն աչ քի էր ընկ նում նաև խա ղո ղի  
այ գե տա րածք նե րով:  Առկա է 220 հա խա ղո ղի 
այ գի: Հու սով ենք, որ ո ռոգ ման վե րա կանգն ման 
դեպ քում,  կրկին կվե րա դառ նա Ոս կե վա զի խա-
ղո ղա գոր ծութ յան  եր բեմ նի բա րի ա վան դույ թը:

Նել լի Սա հակ յան
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 Հոկ տեմ բե րի 16ին՝ Պա րե նի  հա մաշ խա ր հա յին 
օ րը, աշ խար հը շատ բան ու նի տո նե լու: Որ պես հա
մաշ խար հա յին հան րութ յուն` վեր ջին տաս նամ յակ նե
րում զգա լի ա ռա ջըն թաց ենք գրան ցել աշ խար հում` 
քաղ ցի և  աղ քա տութ յան դեմ պայ քա րի գոր ծում: 
ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր
պութ յան կող մից մշտա դի տարկ ման են թարկ ված 
երկր նե րի մե ծա մաս նութ յու նը՝ 129ից 72ը, կա րո ղա
ցել է հաս նել Հա զա րամ յա կի զար գաց ման նպա տա
կի թի րա խին, այն է` մինչև 2015 թ.ը եր կու ան գամ 
կրճա տել թերս նուց ման մա կար դա կը այդ երկր նե րի 
բնակ չութ յան շրջա նում: Միև նույն ժա մա նակ, զար
գա ցող երկր նե րում նույն պես զգա լիո րեն կրճատ վել է 
ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան շե մին գտնվող բնակ չութ
յան տե սա կա րար կշի ռը՝ 1990 թ.ին գրանց ված 43 
տո կո սից նվա զե լով` այս տար վա ըն թաց քում հասել 
է   17 տո կո սի:

Ա ռա ջըն թա ցը, սա կայն, ըն թա ցել է ան հա մա-
չափ: Հա մաշ խար հա յին մասշ տա բով մոտ 800 մի լիոն 
մարդ դեռևս շա րու նա կում է տա ռա պել քրո նիկ քաղ-
ցից:  Գ րե թե մեկ մի լիարդ մարդ էլ գտնվում է ծայ րա-
հեղ աղ քա տութ յան մեջ: 

Այս պիսով, չնա յած գոր ծադր ված մեծ ջան քե րին, 
քաղցն ու աղ քա տութ յու նը դեռևս իս պառ չեն վե րա-
ցել, նույ նիսկ, տնտե սա կան ա ռու մով հա ջող  տա-
րի նե րին: Ա յո՛, տնտե սա կան ա ճը, հատ կա պես գյու-
ղատն տե սութ յան ո լոր տում, չա փա զանց կար ևոր է 
ե ղել քաղ ցի և  աղ քա տութ յան չա փե րը կրճա տե լու 
գոր ծում: Սա կայն այդ ա մե նը բա վա կան չէ, քա նի որ 
շատ հա ճախ բո լոր  խնդիր նե րը չեն նե րառ վում ընդ-
հա նուր պայ քա րի ծրագ րում:

Որ պես ա հա զանգ այդ ա մե նին` զար գա ցող աշ-
խար հի շատ երկր ներ կի րա ռել են սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ներ` բնակ չութ յանն 
ա ռա ջար կե լով կա նո նա վոր ֆի նան սա կան կամ 
բնամ թեր քով տրա մադր վող ա ջակ ցութ յուն, հնա-
րա վո րութ յուն օգտ վե լու, այս պես կոչ ված, ինք նաօ-
ժան դակ ման ծրագ րե րից, ո րոնք միտ ված են նրանց 
կար ևո րութ յունն ընդգ ծե լուն,  ինչ պես նաև մշակել են 
աղ քա տութ յու նը և սո վը հաղ թա հա րե լու ա ռաջ նա յին 
ծրագ րեր: 

 Միմ յանց հա ջոր դող ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
ծրագ րե րը բա րե հա ջող կեր պով կրճա տում են քաղ-
ցի և  աղ քա տութ յան մա կար դա կը: Միայն 2013 թ.-ին  
այդ պի սի մի ջո ցա ռում նե րը մոտ 150 մի լիոն մար դու 
դուրս են բե րել ծայ րա հեղ աղ քա տութ յու նից:

 Զար մա նա լի կա րող է թվալ, սա կայն այս ծրագ-
րերն ա վե լին են ա նում, քան` պար զա պես ե կամ տի 
պա կա սը լրաց նելն է։ Դ րանք պար զա պես տրա-
մադր վող օ ժան դա կութ յուն չեն  ա ռա ջին անհ րա ժեշ-
տութ յուն նե րը հո գա լու հա մար, այլ` օգ նութ յան ձեռք 
սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լու  ու ղին ընտ րե լու  
հա մար:   

Աշ խար հում ապ րող աղ քատ և քաղ ցից տա ռա-
պող մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը գյու ղա կան ըն-

տա նիք նե րից են, ով քեր ի րենց օր վա սննունդն ու 
ապ րուստն ա պա հո վում են գյու ղատն տե սութ յան 
մի ջո ցով։ Այս ըն տա նիք նե րի ֆեր մեր նե րը և գ յու ղաբ-
նակ բան վոր նե րը, բնա կա նա բար, կենտ րո նա ցած 
են տե ղում և  այդ պա հին գո յատ ևե լու խնդրի վրա։ 
Ե կա մուտ ա պա հո վե լու հար ցում նրանք կի րա ռում են 
ցածր ռիս կերի և  ցածր ե կամ տա բե րութ յան մո տե ցու-
մը, լիար ժեք ներդ րում չեն կա տա րում   ի րենց ե րե-
խա նե րի կրթութ յան և  ա ռող ջութ յան պահ պան ման  
հար ցե րում, նաև գո յատև ման հա մար, շատ հա ճախ 
ստիպ ված են լի նում դի մել բա ցա սա կան հետ ևանք 
ու նե ցող  այն պի սի ռազ մա վա րա կան  մի ջոց նե րի, ինչ-
պի սիք են` չնչին ակ տիվ նե րի վա ճառ քը, ման կա կան 
աշ խա տու ժի կի րա ռու մը կամ ծախ սե րը նվա զեց նե-
լու նպա տա կով, սննդի օգ տա գործ ման կրճա տու մը։ 
Ն րանք հայտն վում են գո յատև ման ռե ժի մի թա կար-
դում։ Աղ քա տութ յու նը և սո վը դառ նում են միջ սերն-
դա յին և, կար ծես թե, ան խու սա փե լի եր ևույթ ներ։

Սա կայն, դա չպետք է այդ պես լի նի։
Այ սօր մենք գի տենք, որ նույ նիսկ հա մե մա տա բար 

փոքր փո խան ցում ներն աղ քատ ըն տա նիք նե րին, ե թե 
դրանք կա նո նա վոր են և կան խա տե սե լի, կա րող են 
հան դի սա նալ որ պես ա պա հո վագ րութ յուն այն ռիս-
կե րից, ո րոնք նրանց հետ են պա հում ա վե լի բարձր 
ե կամ տա բե րութ յուն ու նե ցող գոր ծո ղութ յուն նե րից 
կամ ստի պում են նրանց որ դեգ րել բա ցա սա կան 
հետ ևանք ու նե ցող ռազ մա վա րութ յուն ներ: Սո ցիա լա-
կան ա պա հո վագ րութ յունն աղ քատ և խո ցե լի ըն տա-
նիք նե րին թույլ է տա լիս ու նե նալ ա վե լի հե ռան կա րա-
յին հո րի զոն` ա ռա ջար կե լով նրանց հույս և  ա պա գան 
ծրագ րա վո րե լու հնա րավ րութ յուն:  Քա նի որ աշ խար-

հի աղ քատ և սով յալ բնակ չութ յան մեծ 
մա սը դեռևս ապ րում է գյու ղա կան վայ-
րե րում և կախ ված է գյու ղատն տե սութ-
յու նից՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
ծրագ րե րի հա մակ ցու մը գյու ղատն տե-
սութ յան զար գաց ման ծրագ րե րի հետ, 
բա վա կա նին նպա տա կա հար մար է: Ա հա 
թե ին չու է ՊԳԿ-ն  ընտ րել սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յու նը և գ յու ղատն տե սութ-
յու նը` որ պես այս տար վա  Պա րե նի հա-
մաշ խար հա յին օր վա թե մա:      

 Սա կայն ի մա նալ ա նե լիք նե րը և  գոր ծե-
լը եր կու տար բեր բա ներ են։ Հա մայն քա յին 
աղ քա տութ յան բազ մամ յա կա պանք նե րը 
մե կընդ միշտ կոտ րե լու հա մար, աշ խար հը 

պետք է գոր ծի ա վե լի հրա տապ և վճռ կա նո րեն։
Ա ռող ջա պա հութ յան և կր թութ յան ո լոր տում քա-

ղա քա կան հանձ նա ռութ յու նը, հա մար ժեք  ֆի նան սա-
վո րու մը, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և հա մա պա տաս-
խան լրա ցու ցիչ  գոր ծո ղութ յուն ներն այս տես լա կանն 
ի րա կա նութ յուն դարձ նե լու հիմ նա կան տար րեր կա-
րող են  հան դի սա նալ։ Գ յու ղա կան հա մայնք նե րի 
զար գաց ման, աղ քա տութ յան կրճատ ման, սննդամ-
թեր քի և ս նուց ման անվ տան գութ յան  վե րա բեր-
յալ քա ղա քա կա նութ յան   և ծ րագ րա վոր ման  շրջա-
նակ նե րը պետք է խթա նեն  գյու ղատն տե սութ յան և 
սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան հա մա տեղ դե րը 
աղ քա տութ յան և սո վի դեմ պայ քա րե լու հար ցում, 
միա ժա մա նակ, կա տա րե լով լայ նա մասշ տաբ մի ջամ-
տութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես` կրթութ յան և  ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մա կար գում:  Հա մախմբ վե լով և  
օգ տա գոր ծե լով մեր տնօ րի նութ յան տակ գտնվող  
գոր ծիք ներն ու    գի տե լիք նե րը` ա ռանց բանկ թա լա-
նե լու   կա րող ենք մինչև 2030թ.-ն  ամ բող ջո վին  վե-
րաց նել քրո նիկ  բնույ թի քաղ ցը։    Իս կա պես, այժմ  
դա կա րող է հան դի սա նալ տո նա կատ րութ յան պատ-
ճառ:     

Ժո զե Գ րա ցիա նո դա Սիլ վա
ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն

Ե ղե՛ք տե ղե կաց ված բրու ցե լոզ հի վան
դութ յան վե րա բեր յալ և պաշտ պան վե՛ք դրա
նից: Բ րու ցե լո զը մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
հա մար ընդ հա նուր վա րա կիչ հի վան դութ յուն 
է, ո րը սո վո րա բար ու ղեկց վում է փո փո խա
կան տեն դով, թու լութ յամբ, մկա նա ցա վե րով, 
հո դա ցա վե րով, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յամբ 
և քրտ նար տադ րութ յամբ: Մարդ կանց մոտ հի
վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է եր կու 
կամ ե րեք շա բաթ: 

Բ րու ցե լո զով վա րա կում 
  Բ րու ցե լո զով կա րող են հի վան դա նալ ինչ-

պես բո լոր տա րի քի և սե ռի մար դիկ, այն պես էլ 
գյու ղատն տե սա կան, տնա յին (ըն տա նի) և վայ-

րի կեն դա նի նե րը: Վա րա կի հիմ նա կան աղբ յու-
րը հի վանդ կեն դա նի ներն են և ն րան ցից ստաց-
ված մթեր քը: Մար դը վա րակ վում է հի վանդ 
կեն դա նի նե րին խնա մե լիս, ինչ պես նաև ջեր մա-
յին մշակ ման չեն թարկ ված կաթ, կաթ նամ թերք 
(հատ կա պես՝ պա նիր) և լավ չեփ ված մսե ղիք օգ-
տա գոր ծե լու դեպ քում: 

Հի վան դութ յամբ չվա րակ վե լու հա մար 
հետևեք անձ նա կան հի գիե նա յին և սն վեք ա ռողջ:

Կեն դա նիե րի հետ շփվե լուց հե տո լվա-
ցե՛ք ձեռ քե րը: Կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լիս, 
մշտա պես կրե՛ք հա մա պա տաս խան ձեռ նոց ներ, 
հատ կա պես, ե թե առնչ վե լու եք վիժ ված պտղի, 
պտղա թա ղանթ նե րի կամ ծննդա բե րող կեն դա-
նու հետ: Լավ ե փե՛ք մի սը, քա նի որ բրու ցե լո զի 
հա րու ցիչ նե րը ոչն չա նում են միայն լավ ե փե լուց 
հե տո: Ընտ րե՛ք միայն գոր ծա րա նա յին փա թե թա-
վոր մամբ կաթ և կաթ նամ թերք: Ե թե ու նեք կեն-
դա նի ներ, սե փա կան ար տադ րութ յան կաթն օգ-
տա գոր ծե՛ք միայն ե ռաց նե լուց հե տո: Մի՛ գնեք 
կաթ, կաթ նամ թերք և մ սամ թերք պա տա հա կան 
վայ րե րից: Հի վան դութ յան վե րա բեր յալ ա ռա վել 
ման րա մասն տե ղե կատ վութ յան հա մար դի մե՛ք 
Ձեր բժշկին կամ հա մայն քա յին ա նաս նա բույ ժին: 

Բ րու ցե լոզ հի վան դութ յան վե րա բեր յալ բնակ-
չութ յան ի րա զեկ ման քա րո զար շավն ի րա կա-
նաց վում է §Տեխ նի կա կան և  ինս տի տու ցիո նալ 
ա ջակ ցութ յուն` Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժա կան 
ծա ռա յութ յա նը¦ ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ: Ծ րագ-
րի նպա տակն է` ՀՀ Ս յու նի քի մար զում ա նաս նա-
բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի հզո րա ցու-
մը, ին չը կնպաս տի Հա յաս տա նում պա րե նա յին 
անվ տան գութ յան հա մա կար գի բա րե լավ մա նը և 
գ յու ղատն տե սա կան կա յուն զար գաց մա նը: Ծ րա-
գիրն ի րա կա նաց վում է § Ռազ մա վա րա կան Զար-
գաց ման Գոր ծա կա լութ յուն¦ (ՌԶԳ) հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան և ՄԱԿ-ի Պա րե նի և 
Գ յու ղատն տե սութ յան Կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ), 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յուն նե րի հա մա տեղ ջան քե րով՝ 
Շ վեյ ցա րիա յի Զար գաց ման և Հա մա գոր ծակ ցութ-
յան Գոր ծա կա լութ յան ֆի նան սա վոր մամբ։

Կեն դա նի նե րի և սնն դի հետ կապ ված խնդիր-
նե րի դեպ քում զան գա հա րել Սնն դամ թեր քի 
անվտան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան ԹԵԺ 
ԳԻԾ՝ 20-60-40: Մարդ կանց շրջա նում հի վան դութ-
յան հետ կապ ված հար ցե րի դեպ քում` զան գա-
հա րել ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 52-88-72:
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Շի րա կի մար զի  « Գա բո յա նի Մու շեղ» ՍՊԸ-ն  մեկ 
տաս նամ յա կից ա վե լի է, ինչ զբաղ վում է կար տո ֆի լի  
և հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի սեր մնար տադ-
րութ յամբ:  Բեր քատ վութ յան բարձր  ցու ցա նիշ նե րի 
ա պա հով ման  շնոր հիվ,  ըն կե րութ յու նը    բազ միցս  
ար ժա նա ցել է   մե դալ նե րի, պատ վոգ րե րի ու շնոր հա-
կա լագ րե րի:

Հա ջո ղութ յուն նե րի   գաղտ նիքն, ըստ ըն կե րութ
յան տնօ րեն Հով հան նես Գա բո յա նի, պայ մա նա վոր ված 
է ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մե րաշխ, միաս նա կան և  
նվիր յալ աշ խա տան քով:  Տար բեր մաս նա գի տութ յուն
նե րի գծով  բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո  
ե րեք որ դի ներն ան մի ջա պես  ձեռ նա մուխ ե ղան  սե
փա կա նաշ նոր ված և վար ձա կա լած հո ղա տա րածք նե րի 
մշա կութ յա նը: Աշ խա տանք նե րին իր  ան մի ջա կան մաս
նակ ցութ յունն է ցու ցա բե րում  նաև տի կի նը: 

Այս տա րի  կար տո ֆի լի ցանք են կա տա րել 25 հա 
հո ղա տա րած քի վրա: Ցա նված վա ղա հաս Իմ պա լա և 
Ա գա թա սոր տե րը  հիմ ա կա նում գնում են Ա րա րատ
յան դաշ տա վայ րի ֆեր մեր նե րը: Մի ջա հաս և  ու շա հաս 
սեր մե րով, ո րոնք  ներկր վում են Գեր մա նիա յից  և Հո
լան դիա յից, ա պա հո վվում է Շի րա կի մար զի ֆեր մեր
նե րի պա հան ջար կը: « Կար տո ֆի լի  սեր մա ցուն ի րաց
ման խնդիր չու նի, կա րո ղա նում ենք բա վա րա րել միայն  
մշտա կան սպա ռող նե րի նա խա պես պատ վիր ված պա
հան ջար կը», ա սում է Հով հա նես Գա բո յա նը: Ն րա կար
ծի քով, կար տո ֆի լի գնա գո յաց ման հար ցում առ կա է 
պե տա կան մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը, քա նի 
որ գնա յին մշտա կան տա տա նում երն ա նակն կալ ներ 
են մա տու ցում թե’ ար տադ րող ֆեր մե րին, և  թե’  սպա
ռո ղին: Ի դեպ, ար տադր ված բեր քի  50 %ը զտու մից 
հե տո,   վա ճառ վում որ պես սեր մա ցու, մա ցածն ի րաց
վում է որ պես պա րե նա յին կար տո ֆիլ: Ըն կե րութ յունն ու
նի հինգ հիմ ա կան և ք սան սե զո նա յին աշ խա տող:

Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նը հա մալր ված է Գեր
մանիա յից ներկր ված ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով: 
Նո րա գույն տեխ նի կա յի կի րառ ման արդ յուն քում ձեռ քի 

աշ խա տան քը հասց վել է նվա զա գույ նի: Ա պա հով ված  
են նաև մշա կութ յան համար անհ րա ժեշտ գյու ղատն տե
սա կան գոր ծիք նե րով:

Ի դեպ, « Գա բո յա նի Մու շեղ» ՍՊԸն Հայ աս տա
նում ա ռա ջին նե րից էր, որ ներդ րեց հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ցան քի ան վար տեխ նո լո գիան: Մեծ էր 
ռիս կայ նութ յու նը, քա նի որ երբ ևէ չէին փոր ձար կել այդ 
ե ղա նա կը: «Ան վար  ե ղա նա կով ցա նել սկսել ենք  2008 
թվա կա նից և, ա ռա ջին տա րում, նույ նիսկ, ստա ցանք 
ան նա խա դեպ բերք: Ե րաշ տի տա րի էր, և անգամ բ նակ
լի մա յա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեպքում, 
հեկ տա րից հա վա քե ցինք 50 ցենտ ներ բերք», հի շում 
է ֆեր մե րը: «Այդ տեխ նո լո գիա յով, մինչև օրս, ցան քեր 
ենք կա տա րում: Նա խորդ տար վա 25  հեկ տա րի փո
խա րեն, այս տա րի ան վար ե ղա նա կով ցան քի տակ ենք 
դնե լու 30 հա հո ղա տա րածք»:

 Հով հա ննես Գա բո յա նը շուրջ 12 տա րի  «Ար մե նիան  
Թեք նո լը ջի  Գ րուփ» (ԱԹԳ) հիմ ադ րա մի « Սեր մար
տադ րող նե րի ա սո ցիա ցիա յի» ան դամ է: «Ա սո ցիա ցիան 
մշտա պես ա ջակ ցում է մաս նա գի տա կան լու ծում եր 
պա հան ջող բարդ և դժ վա րին հար ցե րի կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում: Ն րանք ի րենց փորձն ու մաս նա գի տա

կան հմտութ յուն նե րը փո խան ցել են մեզ, 
մենք էլ՝ Շի րա կի մար զի ֆեր մեր նե րին: 
Արդ յուն քում, գյու ղատն տե սութ յան վա րու
մը տնտե սութ յուն նե րում դրվել է գի տա կան 
հեն քի վրա: Ֆեր մեր նե րը կա րո ղա ցել են 
հաղ թա հա րել ար դեն ձևա վոր ված կարծ
րա տի պը  և  անց նել հո ղի մշա կութ յան ոչ 
ա վան դա կան, ան վար ե ղա նա կին», պատ
մում է ֆեր մե րը: 

Ըն տա նե կան ֆեր մե րութ յան և  աշ խա
տա սի րութ յան լա վա գույն օ րի նակ հան դի
սա ցող այս ըն կե րութ յան փորձն ու սա նե լի 
է ոչ միայն Շի րա կի, այլև հան րա պե տութ
յան ֆեր մե րա յին այլ տնտե սութ յուն նե րի 
հա մար: « Գիտ նա կան նե րի հաշ վարկ նե րից 
պարզ վել է, որ  Հա յաս տա նի հո ղա տա

րածք նե րի արդ յու նա վետ մշակ ման դեպ քում, տե ղա
կան ար տադ րան քով կա րող է բա վա րար վել  շուրջ  15 
մլն բ նակ չի  սննդի պա հան ջար կը: Ս րանք չա փա զան
ցած ված թվեր չեն, ես հա վա տա ցած եմ, որ դա  լիո
վին հնա րա վոր է: Ինչ վե րա բե րում է մեր ֆեր մե րա յին 
տնտե սու թյա նը,  ա պա  փոր ձը ցույց տվեց, որ մեր ըն
կե րութ յու նում աշ խա տե լով,  իմ ըն տա նի քի յու րա քանչ
յուր ան դամ ա վե լի մեծ ե կա մուտ է ստա նում: Կար ծում 
եմ, ըն տա նե կան ֆեր մե րութ յան խե լա միտ կազ մա կեր
պու մը նպաս տում է ոչ միայն ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա
նը, այլև` տնտե սութ յան օ րե ցօր զար գաց մանն ու բար
գա վաճ մա նը»,  հա վե լում է ֆեր մե րը:  

Ըն կե րութ յան սե զո նա յին աշ խա տող ներն, ա կա
նա տես լի նե լով  ըն տա նի քի ջա նա դիր ու նվիր յալ աշ
խա տան քին, ի րենք ևս փո խում են ի րենց ան հա տա կան 
մո տե ցու մը գոր ծի նկատ մամբ՝ դառ նա լով նույն քան 
պա տաս խա նա տու, նույն քան ազ նիվ ու նվիր ված: Արդ
յուն քում շա հում է թե’ աշ խա տան քը, թե’ տնտե սութ յու նը 
և թե հայ րե նի քը:

 Նել լի Սա հակ յան      

ԲԵՐՔԻ ՏՈՆ ԼՈՌԻՈՒՄ
 Լո ռու մար զի գյու ղա կան 

հա մայնք նե րի հա մար 2015թ. 
գյու ղատն տե սա կան տա րին 
բա րե բեր էր, ձեռք բե րում ներն՝ 
ակն հայտ: Ա ռա ջըն թացն ա ռա
վել տե սա նե լի է հատ կա պես 
մշա կա բույ սե րի ծա վալ նե րի ա 
վե լաց ման ու բեր քի ո րա կի բա
րե լավ ման ա ռու մով: Ա հա թե 
ին չու, Գ յու լա գա րակ հա մայն քի 
մեր ձա կա § Հե քիաթ¦ հանգս տի 
գո տում ա վան դա կան § Բեր քի 
տոն¦ հան դի սութ յան մաս նա
կից նե րը՝ հա մայնք նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներն ու հան դի սա
տե սը, ե կել էին օ րը տո նա կան 
դարձ նե լու տրա մադր վա ծութ
յամբ: Հան դի սու թ յան մեկ նար
կից ա ռաջ յու րա քանչ յուր հա
մայնք ջա նա ցել էր ինք նա տիպ 
ձևա վո րում տալ ոչ միայն ներ
կա յաց ված բերք ու բա րի քին, 
այլև այն ա մե նին, ին չը թեև 
ան մի ջա կա նո րեն չէր առնչ վում 
բեր քի գա ղա փա րին, բայց ներ
կա յաց նում էր տվյալ հա մայն
քի կեն ցա ղի ու սո վո րույթ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Տո նախմ բութ յան մաս նա-
կից նե րին և հ յու րե րին ող ջու նեց 
Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ-
բանդ յա նը: §Սա ոչ միայն ար-
դեն ա վան դա կան դար ձած, գե-
ղե ցիկ տո նախմ բութ յուն է, այլև 
յու րա տե սակ հաշ վետ վութ յուն՝ 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
մար զի ձեռք բե րում նե րի մա-
սին: Այս տե սա կե տից հա ճույ-
քով եմ տե ղե կաց նում, որ 2015 
թվա կա նը, ո րոշ վե րա պա հում-
նե րով, մար զի հա մար ա ռատ 
բեր քի, նա խորդ տա րի նե րի հա-
մե մա տութ յամբ, ա ռաջըն թա-

ցի տա րի է: Ըն թա ցիկ տա րում 
ցան քա տա րա ծութ յուն ներն 
ա վե լա ցել են 3000 հեկ տա րով: 
Եվ դա՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից մատ չե լի պայ ման նե-
րով վա ռե լան յու թի, սեր մա-
ցու նե րի ու պա րար տան յու թի 
տրա մադր ման տես քով, նաև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
ցու ցա բեր վող հա մա կող մա նի 
ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ¦,- նշել 
է մար զի ղե կա վարն ու բո լո-
րին մաղ թել բարձր, տո նա կան 
տրա մադ րութ յուն: Տո նի մաս-
նա կից նե րին օրհ նութ յան ու 
բա րե մաղ թան քի խոսք է ա սել 
Գու գա րաց թե մի ա ռաջ նորդ 
Սե պուհ ար քե պիս կո պոս Չուլջ-
յա նը: Հան դի սութ յա նը հրա-
վիր ված էր ՀՀ-ում ՌԴ գլխա վոր 
հյու պա տոս Եվ գե նի Կո նիշ ևը: 
Ա պա, ըն դուն ված կար գի հա-
մա ձայն, ըն թա ցիկ տար վա 
բեր քատ վութ յան բարձր արդ-
յունք նե րի հա սած հա մայնք ներ 
և  ան հատ ներ ստա ցել են Լո ռու 
մարզ պե տի պատ վոգ րերն և 
շ նոր հա վո րագ րերը:

2015 թ. ըն թաց քում, կա-
թի մթեր ման, վե րամ շակ ման, 
ար տադ րան քի ո րա կի բարձ-
րաց ման և  ի րաց ման ծա վալ նե-
րը մե ծաց նե լու բնա գա վա ռում 
ձեռք բե րած հա ջո ղութ յուն նե րի 
հա մար, լա վա գույն կազ մա-
կեր պութ յուն ճա նաչ վեց և Լո-
ռու մարզ պե տի Ոս կե հու շա մե-
դա լին ար ժա նա ցավ §Դուստր 
Մե լան յա¦ ՍՊԸ-ն (տնօ րեն՝ 
Ռու բեն Հա րութ յուն յան): Տար-
բեր ան վա նա կար գե րում մր-
ցա   նա կա կիրներ դար ձան. 
 Ֆիո   լե տո վո հա մայն քը՝ որպես 

մար  զի լա վա գույն հա մայնք, 
Ս պի տակ քա ղա քը՝ 2015թ. ըն-
թաց քում գյու ղատն տե սու թ յան 
ո լոր տում բարձր ցու ցա նիշ նե-
րի հա մար, Գ յու լա գա րակ հա-
մայն քը՝ 2015թ. հա  ցա հա տի-
կա յին մշա կա բույ սե րի բարձր 
վե րար տադ րութ յան ա պա հով-
ման հա մար, Կուր  թան հա մայն-
քը՝ 2015թ. գյու ղատնտե սա կան 
նշա նա կութ յան հո  ղա տես քե րը 
լիար ժեք օգտա  գոր ծե լու հա-
մար: Մար զի լա վա գույն մե-
խա նի զա տո րին շնորհ ված 
մրցա նա կը Բաբ կեն Ջոթ յա նինն 
էր ( Մեծ Պար նի): 

Տար վա ըն թաց քում գյու-
ղատն տե սութ յան և բ նա-
պահ պա նութ յան ո լորտ նե րը 
լա վա գույնս լու սա բա նե լու հա  -
մար, Լո  ռու մարզ  պե տի պատ -
վոգ րին է ար ժա նա ցել նաև 
§ Ֆոր տու նա¦ մար զային հե-
ռուս տաըն կե րութ յու նը: Լոռու 
մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե-
սութ յուն նե րի հետ սերտ հա մա-
գոր ծակ ցե լու և §Բեր քի տոն¦ 
մար զա յին տո նա կա տա րութ յան 
կազ մա կերպ մանն ու անց կաց-
մա նը պար բե րա բար հո վա նա-
վո րե լու հա մար պարգևատր վեց 
§ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ¦ 
բան կի § Լո ռի¦ մաս նաճ յու ղը 
(կա ռա վա րիչ՝ Ոս կան Զա քար-
յան):  

Լո ռու ԳԱՄԿ

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԻՄԱՆԿԱՐ

Բռ նա կոթ ցի Ար մեն Գաս պար յա նը մի քա նի տա րի է, ինչ վե
րա դար ձել է ՌԴից §Գ նա ցել էի փող աշ խա տե լու, բայց հե տո հա
մոզ վե ցի, որ էն չար չա րան քը, որ օ տար երկ րում եմ կրում, մեր 
տանդռա նը դրա նով ա վե լի շատ ե կա մուտ կու նե նամ¦, ա սում է 
Ար մե նը: Վե րա դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո սկսել է մեղ վա բու
ծութ յամբ զբաղ վել: Սկզ բում չորս փե թակ է գնել, տա րի նե րի հետ 
ա վե լաց րել է:  Ա սում է, որ մեղ վա պա հութ յունն աշ խա տա տար է, 
ման րուք ներն ան գամ կա րող են ո րո շիչ լի նել թե մե ղու նե րի բազ-
մաց ման, և թե ստաց վող բեր քի հա մար: Չի թաքց նում, որ սկզբում 
գրե թե ան տեղ յակ էր, բայց ժա մա նա կի ըն թաց քում հա մա ցան ցից, 
գրքե րից ո րո շա կի հմտութ յուն ներ է ձեռք բե րել: Կար ևո րում է  նաև 
Ս յու նի քի գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ-
րո նի խորհր դա տու նե րի, մաս նա վո րա պես` Ար գամ Բար սամ յա նի 
խոր հուրդ նե րը, տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րը, ո րոնք 
ստա ցել է նրա նից: §Երբ նրան հայտ նե ցի, որ ցան կութ յուն ու նեմ 
մեղ վա բու ծութ յամբ զբաղ վել, ա ռա ջին խոր հուրդն այն էր, որ ես  
պետք է մեղ վից աշ խա տա սեր լի նեմ և  ա րա գա շարժ¦: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում հա մոզ վել է, նրա խոս քե րի ճշմար տա-
ցիութ յան մեջ: Ըստ նրա` դժվա րութ յուն ներն էլ քիչ չեն. դժգո հում 
է, որ գյու ղում ոչ բո լորն են ի րենց այ գի նե րում անհ րա ժեշտ ագ-
րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց նում, այդ պատ-
ճա ռով էլ հի վան դութ յուն ներ են տա րած վում, ին չը ևս  ազ դում է 
բեր քի վրա:   Ար մե նի խոս քով` մեղ վա բու ծութ յու նը, որ քան էլ որ 
ներդ րում ներ, հետ ևո ղա կա նութ յուն, աշ խա տա սի րութ յուն է պա-
հան ջում, նույն քան էլ գյու ղատն տե սութ յան այն ո լորտ նե րից է, 
ո րով հնա րա վոր է ըն տա նի քի բա րե կե ցութ յունն ա պա հո վել, ե թե 
միայն հնա րա վոր լի նի ի րաց ման խնդի րը լու ծել: § Նա խորդ տա րի 
չի հա ջող վել մեկ տոն նա յից ա վե լի մեղրն ի րաց նել, կար ծում եմ, 
ինչ պես այլ գյուղմ թերք նե րի, նաև մեղ վա բու ծութ յանն էլ պի տի 
ու շադ րութ յուն դարձ նեն, թե կուզ պե տա կան կա րիք նե րի` դպրո-
ցա կան նե րի, զին վոր նե րի հա մար¦, - հա մոզ ված է ե րի տա սարդ 
մեղ վա բույ ծը: Նա նաև նշում է, որ ի րաց ման պատ ճա ռով չի կա-
րո ղա նում ընդ լայ նել տնտե սութ յու նը, ա վե լաց նել մեղ վա փե թակ-
նե րը: Ա. Գաս պար յա նը զբաղ վում է  նաև ա նաս նա պա հութ յամբ, 
պա նիր է ար տադ րոում, կար տո ֆիլ ա ճեց նում. §Օր նի բուն աշ խա-
տում եմ, փոր ձում եմ հետ չմնալ ժրա ջան մե ղու նե րից, փաս տո րեն, 
հետ ևում եմ Բար սամ յա նի խորհր դին¦, - կա տա կում է ֆեր մե րը: 
  Ըստ §Ս յու նի քի ԳԱՄԿ¦ ՓԲԸ Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի գյու-
ղատն տե սութ յան գծով խորհր դա տու Ա. Բար սամ յա նի` Ար մե նի 
տնտե սութ յու նում օ րերս, հա մայն քի այլ մեղ վա բույ ծե րի մաս-
նակ ցութ յամբ, կազ մա կերպ վել էր դաշ տա յին օր` §Մե ղու նե րի աշ-
նա նա յին խնամ քը և նա խա պատ րաս տու մը ձմռա նը¦ թե մա յով, 
միա ժա մա նակ պատ րաստ վել հե ռուս տա հա ղոր դում, որն ա ռա-
ջի կա յում կհե ռար ձակ վի հան րա պե տա կան և մար զա յին հե ռուս-
տաա լիք նե րով:

Ս. Շահ նա զար յան
Սյունիքի   ԳԱՄԿ
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ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՆԱՅՔ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գուր գեն Ա բով յա նը ո րո շել է 
մնալ Ադր բե ջա նի հետ սահ մա
նա յին իր հայ րե նի Կո թի գյու ղում: 
Այն ժա մա նակ, երբ բազ մա թիվ 
մար դիկ ադր բե ջա նա կան կող մի 
կրա կոց նե րի պատ ճա ռով վա խե
նում են պար զա պես դուրս գալ 
տա նից, Գուր գենն ա մեն օր արթ
նա նում է վաղ ա ռա վոտ յան և սկ
սում  կաթ հա վա քել՝ պան րի սե
փա կան փոք րիկ ար տադ րա մա սի 
հա մար: Նա իր տան երկ րորդ 
հար կը և տա նի քը վե րա նո րո գել 
և վե րա ծել է պան րի ար տադ րա
մա սի: 

 Գուր գե նը պան րի ար տադ-
րութ յու նը սկսել է դեռևս 2010 
թ., ար տադ րութ յան տար րա կան 
գոր ծիք նե րով՝ իր  ձեռ քե րով: Ա ռա-
ջին տա րի նե րը Գուր գե նի հա մար 
ե ղել են սո վո րե լու և  ու սում նա սի-
րութ յան տա րի ներ: Այժմ նա կա-
րո ղա նում է հա վա քել օ րա կան 
մինչև 1000 լիտր կաթ: Գուր գեն 
Ա բով յա նը ցան կա նում է գրան-
ցել և զար գաց նել իր սե փա կան 
ապ րան քա նի շը՝ §Koti Product¦ -ը: 
Ն րա նպա տա կը ապ րան քա նի շը 
Հա յաս տա նում և  ար տերկ րում 
ճա նա չե լի դարձ նելն է: Չ նա յած 
նրա հա մագ յու ղա ցի նե րից շա-
տե րը լքել են Կո թին՝ ՌԴ-ում և  
այլ երկր նե րում գու մար վաս տա-
կե լու հա մար, Գուր գե նը մտա դիր 
է մնալ և  աշ խա տել հայ րե նի գյու-
ղում: §Դժ վա րութ յուն նե րը նույնն 
են ա մեն տեղ: Ես մնա լու և  այս-
տեղ աշ խա տե լու կողմ նա կիցն եմ 
ու չեմ ցան կա նում հե ռա նալ: Բո-
լոր խո չըն դոտ նե րը պետք է հաղ-
թա հար վեն¦,- ասում է սկսնակ 
գոր ծա րա րը: Նա հավատում 
է, որ թեկուզ փոքր, բայց 
վստահ քայլերով կկարողանա 

«Աշ խա տա սեր մար դը միշտ էլ աշ խա տանք կգտնի: Ոչ-ո քի պատ րաս տի 
ո չինչ չի մա տուց վում: Միայն ըն տա նե կան աշ խա տա սի րութ յան արդ-
յուն քում է, որ կա րե լի է հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել», - ա սում է ՀՀ Ա րա-
գա ծոտ նի մարզի Ոս կե վազ գյու ղի բնակ չու հի Ար մի նե Խե չում յա նը:

Մաս նա գի տութ յամբ  ճար տա րա պետ Ար մի նեն, բուհն ա վար տե լուց հե տո, 
ան ցել է աշ խա տան քի: Այ նու հետև ա մուս նա ցել է, ո րից հե տո  տի կին Ար մի նեն 
սկզբնա կան շրջա նում չի աշ խա տել, զբաղ վել է եր կու որ դի նե րի դաս տիա րա կութ-
յամբ և կր թութ յամբ: §Երբ տղա ներս ան ցան ինք նու րույն կյան քի և  ինք նա կազ մա-
կերպ ված էին, ա մուս նուս՝ Սու րեն Սա հակ յա նի հետ հա մա տեղ, որ դի նե րիս ա ջակ-
ցութ յամբ, մեր տնա մեր ձում 500 մ2 հո ղա տա րած քի վրա հիմ նե ցինք ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն: Ա ճեց նում ենք լո լիկ, վա րունգ և տաք դեղ: Ինչ պես ա սում են՝ ո րակ-
յալ ար տադ րանքն ան պայ ման սպա ռող կու նե նա: Գ նորդ ներն ապ րան քը գնում են 
ան մի ջա պես տնտե սութ յու նից:  Կա րե լի է ա սել, ի րաց ման վրա գրե թե ժա մա նակ 
չենք  ծախ սում¦,- պատ մում է Ար մի նեն: Ար տադ րան քի անմ նա ցորդ ի րաց ման 
արդ յուն քում, տա րեց տա րի ընդ լայ նում են տնտե սութ յու նը, փո խում սոր տե րը` 
ընտ րե լով ա վե լի բեր քա տու, ապ րան քա յին տես քով աչ քի ընկ նող և շու կա յում մեծ 
պա հան ջարկ վա յե լող սոր տեր:

§Ըն տա նի քիս  յու րա քանչ յուր ան դամ  լավ գի տի իր պար տա կա նութ յուն նե րը 
և  որ ևէ մե կին պետք չէ հի շեց նել այդ մա սին, քա նի որ բո լորն էլ պար տա ճա նաչ 
են և մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ են վերա բե րում գոր ծին¦,- ա սում է Ար մի նեն: 
Ա վագ որ դին՝ Անդ րա նի կը, մաս նա գի տութ յամբ հե ռուս տաօ պե րա տոր է, կրտսե-
րը՝ Լ ևի կը,  գյու ղատն տես:   Անդ րա նիկն աշ խա տան քով շատ զբաղ ված լի նե լով 
եր ևան յան ստու դիա նե րում` կա րո ղա նում է նաև ժա մա նակ տրա մադ րել  ջեր մո-
ցա յին տնտե սութ յա նը: Լ ևիկն իր ամ բողջ օրն անց կաց նում  է ջեր մո ցում, որ տեղ 
անս պառ գործ կա: 

§Բույ սը, ինչ պես և  ե րե խան, մշտա կան խնամք և  ու շադ րութ յուն է պա հան-
ջում: Որ ևէ անն շան բաց թո ղում ան մի ջա պես ազ դում է բույ սի վրա, կար ծես թե 
խեղ ճա նում  է: Ցան կա ցած գոր ծում, ե թե արդ յունք ես ու զում ստա նալ, պետք է 
նվիր վես անմ նա ցորդ: Այ լա պես, ջան քերդ զուր կանց նեն¦,- նշում է ար դեն տա րի-
նե րի աշ խա տան քա յին լայն փորձ ու նե ցող կին գոր ծա րա րը:

 Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան  կա յաց ման գոր ծում իր մեծ ներդ րումն ու նի նաև 
ա մու սի նը՝ Սու րե նը: §Ես, իմ ըն տա նի քով,  շա րու նա կում եմ ծնող նե րիս ա վան դույ-
թը: Ն րանք շատ նվիր յալ ա մու սին ներ էին, ապ րում էին հաշտ, հա մե րաշխ, բո լոր 
խնդիր նե րը լու ծում էին միա սին: Իմ ման կութ յան հու շե րի մեջ հորս միշտ աշ խա-
տե լիս եմ մտա բե րում: Ես նրա նից սո վո րե ցի նաև աշ խա տա սի րութ յուն: Եվ հի մա 
դրա կան այդ հատ կա նիշ նե րը  տես նում եմ իմ ըն տա նի քում¦,- իր խո հերն է կի սում 
Սու րե նը: 

Ջեր մո ցա յին տնտե սոթ յան ամ բողջ մա կե րեսն օգ տա գոր ծում են  մեծ արդ յու-
նա վե տութ յամբ,  ոչ մի թիզ հող անմ շակ  չի մնում: Ո րակ յալ սա ծիլ ներ ստա նա լու 

նպա տա կով,  դրանք ա ճեց նում են տե ղում, այ նու հետև՝ կա տա րում տունկ: Տն տե-
սութ յանն առնչ վող   ցան կա ցած հար ցի շուրջ  խորհր դակ ցում են միմ յանց հետ: 

§Ես այն կար ծի քին չեմ, որ գյու ղե րում աշ խա տա տե ղեր չկան: Աշ խա տա տե-
ղեր և  աշ խա տանք կա՝  որ քան ա սես, միայն թե՝ աշ խա տել է պետք:  Յու րա քանչ-
յուր մարդ  ինչ որ նպա տակ ու ձգտում պետք է ու նե նա, այ նու հետև՝ ձեռ նա մուխ 
լի նի դրա ի րա գործ մա նը: Այդ պես է կյանքն ի մաստ ու բո վան դա կութ յուն ստա-
նում¦, - եզ րա հան գում է Ար մի նեն: Կազ մա կերպ ված  աշ խա տան քի արդ յուն քում, 

չեն տու ժում  նաև տնա յին գոր ծե րը: Ար մի նեն ա մեն ինչ հասց նում է կա տա րել 
ժա մա նա կին: Եվ դա միմ յանց  օգ նե լու, հոգ սե րը կի սե լու և  ա ջակ ցե լու  շնոր հիվ է:

Որ դի նե րը ո րո շել են ա մուս նա նալ՝ գոր ծա րա րութ յան բնա գա վա ռում ո րո շա կի 
ա ռա ջըն թաց  ու նե նա լուց հե տո: Տն տե սութ յան էլ ա վե լի կա յաց ման նպա տա կով 
այժմ նոր ծրագ րեր են մշակ վում, ո րոնք, հա մոզ ված ենք, ան պայ ման կյան քի կկոչ-
վեն: 

Նել լի Սա հակ յան    

ՄՆԱԼ ԵՎ ԱՇԽԱՏԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂՈՒՄ
իրականացնել իր առջև 
դրված նպատակները:

Ն շենք նաև, USAID/PRP 
ծրագ րի շրջա նա կում  ձեռք 
են բեր վել և Ա րա րա տի մար-
զի 7, ինչ պես նաև Տա վու շի 
մար զի 11 շա հա ռու նե րին 
են տրա մադր վել չո րա նոց, 
ջեր մոց և սառ նա րան կա ռու-
ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
նյու թեր ու սար քա վո րում-
ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
դրա մաշ նոր հը տրա մադր-
վել է 18 շա հա ռո ւի: Ն րան ցից 5-ը 
զբաղ վում է չրե րի ար տադ րութ-
յամբ, 4-ը` հիմ նել սառ նա րան, 
իսկ 9-ը` ջեր մոց:   

Հավելենք, որ դ րա մաշ նորհ-
նե րը տրա մադր վել են նաև Փոքր 

Վե դի և  նրան հա րա կից հա մայնք-
նե րում, ինչ պես նաև Բագ րա տա-
շեն ու հա րա կից հա մայնք նե րում 
ի րա կա նա ցած տե ղա կան տնտե-
սա կան զար  գաց ման ծրագ րի 
(ՏՏԶ) ա վար տից հե տո: ՏՏԶ 
ծրագ րի ըն թաց քում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և 
գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի փոր ձա գետ նե րը վեր հա նել 
են հա մայնք նե րի տնտե սա կան 
զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րը, մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ-
յուն նե րը: Այ նու հետև հա մայնք-
նե րի գոր ծա րար նե րը մաս նակ ցել 

են §Սկս նակ գոր ծա րար նե րի ձեռ-
նե րե ցութ յանն ա ջակ ցութ յուն¦ 
ծրագ րին: Դ րա արդ յունք նե րի 
հի ման վրա, հանձ նա ժո ղո վը կա-
յաց րել է վար կա յին ե րաշ խիք ներ 
և դ րա մաշ նորհ ներ տրա մադ րե-
լու ո րո շում նե րը: Որ պես զար-
գաց ման ուղ ղութ յուն՝ USAID/
PRP ծրա գիրն ընտ րել է պան րի, 
չրե րի ար տադ րութ յու նը, սառ նա-
րա նա յին տնտե սութ յու նը և  ջեր-
մո ցա յին տնտե սութ յու նը:

Դեռևս 2013 թ. սեպ տեմ բե-
րից Հա յաս տա նում մեկ նար կել 
է ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար գաց-
ման գոր ծա կա լութ յան §Գոր ծըն-
կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ 
(USAID/PRP) 5-ամ յա ծրա գի րը: 
Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման 
ազ գա յին կենտ րո նի գլխա վո-
րութ յամբ, ծրա գիրն ի րա կանց-
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

ԽՃԱՆԿԱՐ

ՋՐԵՐԻ ԱՂԱԶԵՐԾՄԱՆ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿ
Աշ խար հում ա վե լի հա ճախ են ջրի պա կա սի խնդի րը լու

ծում ծո վի կամ օվ կիա նո սի ջրե րի ա ղա զերծ ման մի ջո ցով: Այս 
գոր ծըն թա ցում առաջնայինը է ներ գիա յի մեծ ծախ սերն են. 
ան գամ ա մե նաէ ներ գախ նա հա կա դարձ օս մո սի տեխ նո լո
գիան, 1մ3 քաղց րա համ ջուր ստա նա լու հա մար, պա հան ջում 
է 3,7  կվտ/ ժամ  է լեկտ րաէ ներ գիա:

Եվ ա հա Փեն սիլ վա նիա յի հա մալ սա րա նի մի խումբ գիտ նա
կան ներ` Բր յուս Լո գա նի գլխա վո րութ յամբ, ներգ րա վել են այդ 
գոր ծըն թա ցում: Բակ տե րիա նե րը, ո րոնք ոչ միայն ա ղա զեր ծում 
են ջու րը, այլև, դրա հետ մեկ տեղ, ջրա ծին են ար տադ րում, ո րի 
մի ջո ցով էլ կոմ պեն սաց վում են ա ղա զերծ ման է ներ գե տիկ կո
րուստ նե րը:

Ավելի քան 15 տա րի ա ռաջ սկսած հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յուն քում մեկ թե րութ յուն կար. ա ղա զերծ ման ըն թաց քի հետ 
ընկ նում էր ա ռա ջա ցող հո սան քի լա րու մը, ո րը հե տա գա յում վե
րած վեց ա ղաջ րի լրա ցու ցիչ ծա վալ նե րի զու գա հե ռա բար ներ
միա ցու մով, ո րի շնոր հիվ ա ռա ջա ցած լրա ցու ցիչ է ներ գիան հնա
րա վո րութ յուն տվեց ա վար տին հասց նել սկսած գոր ծըն թա ցը:

Վ.Հ. 



6ÐáÏï»Ùµ»ñ 5 - 15, 2015 Ã. 
ÃÇí 26 (2081)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐ

îºê²Îºî

Այն վե րա բեր վում է օվ կիա նո սի շրջա կա 
մի ջա վայ րի և ն րա ռե սուրս նե րի պահ պան մա-
նը, միա վո րում է պե տութ յուն ներ, մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, գի տա կան հիմն ար-
կութ յուն ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ներ, ո րոնք կազ մում են Օվ կիա նո սի հար-
ցե րով գլո բալ ըն կե րակ ցութ յուն (ՕՀԳԸ), և  ո րը, 
նույ նա նուն ծրագ րի շրջա նակ նե րում, պետք է 
կար գա վո րի օվ կիա նո սում ձկնե րի գե րոր սը, 
աղ տո տու մը, մի ջա վայ րի պահ պա նու մը: 

 Դեռ նա խորդ տար վա սեպ տեմ բե րին ընտր
ված աշ խա տան քա յին խմբե րը ո րո շե ցին 4 հիմ
նա կան ուղ ղութ յուն, ո րոն ցով ըն դուն վե լու են օվ
կիա նո սա յին և  ա փա մերձ գո տի նե րի վե րա բեր յալ 
կա ռա վար ման ո րո շում եր, հա մա գոր ծակ ցե լու 
են պե տա կան և մաս նա վոր սեկ տո րը, և  այն 
հան գու ցա յին բնա գա վառ նե րը, որտեղ պետք է 
կա տար վեին հիմ ա կան ներդ րում ե րը. դրանք 
էին`

 ƥ վե րա կանգ նել ձկան հյուծ ված հա մաշ խար
հա յին ռե սուրսն առն վազն կի սով չափ,

 ƥ ա վե լաց նել ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րի մա
քուր ե կա մու տը, ո րոնք ներ կա յումս ա մեն տա րի 
կորց նում են 5ից մինչև 2030 մի լիարդ ԱՄՆ դո
լար,

 ƥ ա վե լաց նել Հա մաշ խար հա յին օվ կիա նո
սի պահ պան վող տա րածք ներն այժմ յան 2 %ից 
մինչև 5%,

 ƥ կա յուն ակ վա կուլ տու րա նե րում ա վե լաց նել 
ձկան պա շար նե րը մինչև 2/3ով:

Նա խա տես վում է մոտ ժա մա նակ ներս ըն
կե րակ ցութ յան նախ նա կան ֆոնդն ա վե լաց նել 
առն վազն 300 մի լիոն դո լա րով, և  այդ մի ջոց նե րը 
ծախ սել օվ կիա նո սա յին և ծո վա յին վե րահսկ վող 

տա րածք նե րի կա ռա վար ման բա րե լավ ման վրա 
այն պես, որ դրանք նոր ներդ րում ե րի հա մար 
գրա վիչ լի նեն. ակն կալ վում է, որ այդ ներդ րում
նե րը կկազ մեն 1,2 մի լիարդ դո լար, ընդ ո րում, 
Գ լո բալ է կո լո գիա կան հիմ ադ րա մը, որ բնա
պահ պա նա կան ծրագ րեր է ֆի նան սա վո րում, 
ար դեն նա խա տե սել է հատ կաց նել 600 մի լիոն 
դո լար, ո րը հիմ ա կա նում կծախս վի ծո վա յին և  
ա փա մերձ տա րածք նե րում աղ տոտ ման դեմ պայ
քա րի ծա վալ ման վրա:

Հա մաշ խար հա յին բանկն (ՀԲ) ար դեն 1,6 մի
լիարդ դո լա րի ներդ րում է կա տա րել ա փա մերձ գո
տի նե րի, ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րի և ծո վա յին 
վե րահսկ վող տա րածք նե րի կա ռա վար ման կա տա
րե լա գործ ման նպա տա կով: Հե տա գա ներդ րում ե
րը ՀԲն  ուղ ղե լու է կա պի տա լի ճիշտ բաշխ ման, տե
ղե կաց վա ծութ յան բարձ րաց ման և հա րա կից բնա
գա վառ նե րի ներգ րավ ման վրա: Դ րանք են` ձկնոր
սութ յու նը, ա փա մերձ գո տի նե րի և վե րահսկ վող 
տա րածք նե րի կա ռա վա րու մը, նա վա հան գիստ նե րը, 
քա ղաք նե րի և գ յու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը:

ՀԲ նա խա գահ Ռո բերտ Զոլ լե կի կար ծի քով` 
կա պույտ է կո նո մի կա յի ռե սուր սը թե րագ նա հատ
ված է: Մինչ դեռ այս տեղ կա տար ված ներ դում
նե րը բե րում են աղ քա տութ յան նվա զեց մա նը, 
աշ խա տա տե ղե րի ա վե լաց մա նը, պա րե նա յին 
ա ռա ջար կի լա վաց մա նը: ՀԲի տվյալ նե լով` մոտ 
350 մի լիոն աշ խա տա տեղ պայ մա նա վոր ված են 
օվ կիա նո սով` ձկնոր սութ յան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
ա փա մերձ և ծո վա յին տու րիզ մի, գի տա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի ա ռու մով: Բա ցի այդ, զար
գա ցող երկր նե րում ապ րող 1 մի լիարդ մար դու 
հա մար ձկնամ թեր քը սպի տա կու ցի հիմ ա կան 
աղբ յուրն է:

Մինչ դեռ օվ կիա նո սա յին որ սա տե ղե րի 85%
ը գե րօգ տա գործ ված են կամ սպառ ված: Վ տան
գի տակ են նաև ա փա մերձ տա րածք նե րի այն
պի սի է կո հա մա կար գեր, ինչ պի սին մանգ րա յին 
ան տառ ներն են, ջրա ճահ ճա յին տա րածք ներն ու 
խու թե րը, ո րոնք պաշտ պա նում են մեր ձափն յա 
հա մայնք նե րը փո թո րիկ նե րից, սննդի և  ե կա մ տի 
աղբ յուր են հան դի սա նում հատ կա պես զբո սաշր
ջութ յան ա ռու մով:

Եվ վեր ջա պես, օվ կիա նո սը մում է կլի մա յի 
փո փո խութ յան խնդրում` որ պես գլխա վոր գոր
ծող պա րա գա, քա նի որ կազ մում է երկ րագն դի 
մա կե րե սի ա վե լի քան 70 %ը:

Վ Հ

 Շա րու նա կե լով մեր նա խորդ հա մար նե րում 
լու սա բան ված «Հո ղա պաշտ պան ռե սուր սախ նա 
երկ րա գոր ծութ յան» (ՀՌԵ) թե ման` անդ րա դառ-
նանք մի ջանկ յալ մշա կա բույ սե րին, ո րոնք նախ-
կի նում հիմն ա կա նում դի տարկ վել են որ պես 
կե րա յին մշա կա բույ սեր, մինչ դեռ այժմ գնա լով 
ա վե լի գնա հատ վում են` որ պես հո ղի մա կե րե սը 
ծածկ ված պա հե լու մի ջոց: 

Ի րա կա նում դրանց նշա նա կութ յունն այդ եր
կու կար ևոր գոր ծո նով չի սահ մա նա փակ վում: Մի
ջանկ յալ մշա կա բույ սե րը նաև.

 ƥ հու մու սի և սնն դան յու թե րի լրա ցու ցիչ աղբ յուր 
են` ընդ լայ նե լով սի դե րատ հաս կա ցո ղութ յու նը և միա վո րե լով այդ բո լոր ֆունկ ցիա նե րը,

 ƥ նվա զեց նում են քա մու և ջ րի է րո զիան` խոչըն դո տե լով սննդա տար րե րի հե ռա ցու մը հո ղի մա կե րե
սից, դրա նով իսկ պահ պա նում են նրա կառուցվածքը, ո րի շնոր հիվ մշա կա բույ սե րի հա մար հա սա նե լի 
են դառ նում հո ղի ներ քին շեր տե րը,

 ƥ ճնշվում է մո լա խո տե րի ա ճը,
 ƥ նվա զում է ջրի ար տա հոս քը,
 ƥ բա րե լավ վում է հո ղի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յու նը, դրա հետ մեկ տեղ, ֆի տո սա նի տա րա կան 

վի ճա կը, ա զո տի կու տակ ման հա մար ստեղծվում են բա րեն պաստ պայ ման ներ` հիմ ա կան մշա կա
բույ սե րի կող մից հե տա գա յում դրանց յու րաց ման հա մար,

 ƥ նվա զում է պես տի ցիդ նե րի մա ցոր դա յին կու տա կու մը:
Որ պես մի ջանկ յալ մշա կա բույս` սո վո րա բար խո զա նա ցան ե ղա նա կով ցան վում են գար նա նա

ցան մշա կա բույ սեր` յու ղա տու հլա ծուկ, խրձա խա ղիկ (ֆա ցե լիա), մա նա նեխ: Ցան կա լի է, որ դրանց 
բեր քատ վութ յու նը կազ մի 2040 ց/ հա` չոր նյու թի հաշ վով, ինչն ա պա հով վում է, օր նակ` մա նա նե խի 
հա մար 1820 կգ/ հա` ցան քի նոր մա յով: Պետք է հաշ վի առ նել, որ կար տո ֆի լը, որ պես հա ջորդ մշա կա
բույս օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, ա վե լի լավ է մա նա նե խը փո խա րի նել հլա ծու կով, որն ա ռա ջի նի նման 
նպաս տա վոր չէ պա լար նե րի նեկ րոզ ա ռա ջաց նե լու տե սա կե տից: Հ լա ծու կը գե րա դա սե լի է որ պես 
նա խորդ` նաև շա քա րի ճակն դե ղի հա մար, քա նի որ  հո ղում էա պես նվա զեց նում է նե մա տոդ նե րի քա
նա կը:  Ցան քի նոր ման 2025 կգ/ հա է:

Խր ձա ծա ղի կի հա մար լա վա գույն ցան քի նոր ման 1015 կգ/ հա է, և բա ցի նրա նից, որ մո լա խո
տը ճնշող խիտ ցան քեր է ա ռա ջաց նում, նաև պատկանում է մշա կա բույ սե րի հազ վա դեպ ըն տա նի քի, 
ուստի կա րող է ընդգրկ վել ցան քաշր ջա նա ռութ յան մեջ:

Մի ջանկ յալ մշա կա բույ սե րը հատ կա պես ար ժե քա վոր են բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ծղո տով մուլ
չա պա տում  ինչինչ պատ ճառ նե րով հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել: Իսկ այս ե ղա նա կը մեզ միշտ հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս, որ հո ղե րի պաշտ պա նութ յան և  է կո լո գիա յի խնդիր նե րից տրա մա բա նա կան 
կեր պով անց նենք կա յուն երկ րա գոր ծութ յան:
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ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԱՎԵԼԱՆՈՒՄ ԵՆ 
ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԸ

«Է կո Գար դեն ար տադ րա կան կոր պո րա ցիա» ՍՊԸ-ն 
գտնվում է ՀՀ Տա վու շի Մար զի Այ գե ձոր գյու ղում: Տա վու շի 
ԳԱՄԿ-ը հու սա լի գոր ծըն կեր է ըն կե րութ յան հա մար: Բեր դի 
տա րա ծաշր ջա նի խորհր դա տու Վա նիկ Ոս կան յանն այ ցե լութ-
յան օ րե րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րով օգ նում է ըն կե-
րութ յա նը:  Է կո գար դե նը հիմ ադր վել է 2007թ., աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յու նը սկսել 2011թ.: 

Զ բաղ վում է մրգա յին և բան ջա րե ղե նա յին պա հա ծո նե րի ար-
տադ րութ յամբ: Ըն կե րութ յունն ու նի 47 աշ խա տող: Գոր ծա րա նի 
հում քի բա զա են  հան դի սա նում տա րա ծաշր ջա նի, հան րա պե-
տութ յու նում ա ճեց վող մրգե րը, հա տապ տուղ նե րը, բան ջա րա-
բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րը:    Հում քի մթե րու մը կա տար վում է 
պայ մա նագ րա յին և  ոչ պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով, վճա րու-
մը` կան խիկ և  ոչ կան խիկ: Թո ղարկ վող ար տադ րա տե սակ ներն 
են` կոմ պոտ ներ, հյու թեր, ըմ պե լիք ներ, մու րա բա ներ, ջե մեր, թթի 
դո շաբ, բան ջա րե ղե նա յին մա րի նադ ներ և պա հա ծո ներ: Ար տադ-
րան քի 95 տո կոսն ի րաց վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում, 
մնա ցած 5 տո կո սը` hան րա պե տութ յու նում:  Տն տե սութ յու նը նա-
խա տե սել է ա ռա ջի կա յում տա րա ծաշր ջա նում հիմ նել խա ղո ղի 
ե րի տա սարդ այ գի ներ և զար գաց նել խա ղո ղա գոր ծութ յու նը:  

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե-
րը Բեր դի տա րա ծաշր ջա նում գնա լով ա վե լա նում են: Դ րան 
նպաս տում են սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րին կա ռա վա րութ-
յան լուրջ ու շադ րութ յան առ կա յութ յունն ու կոո պե րա տիվ ե րի 
ստեղ ծու մը:

Տա վու շի ԳԱՄԿ-ը, հեր թա կան հան դիպ ման ըն թաց քում, հա-
մոզ վեց դրա նում: §Ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ ման¦ ծրագ րով Պա-
ռա վա քա րում ստեղծ ված կոո պե րա տի վը` Սար գիս Մար գար յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ, բա վա կա նին մատ չե լի ծա ռա յութ յուն ներ է մա-
տու ցում տա րա ծաշր ջա նի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին:     
 Օ րը կե սօր էր, երբ հան դի պե ցինք կոո պե րա տի վի ան դամ 
Ռա ֆա յել Հա րութ յուն յա նին` ի րեն վստահ ված տրակ տո րով վա րի 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս: Նա տե ղե կաց րեց, որ ՀՀ նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յանն ի րենց խոս տա ցած հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ-
բայնն ու տրակ տո րը ժա մա նա կին է տրա մադ րել` բա վա կա նին 
թեթ ևաց նե լով սահ մա նում ապ րող գյու ղա ցու հոգ սը: Վա րի  աշ-
խա տանք նե րը  կա տար վում են 30 հազ. դրա մի շրջա նակ նե րում, 
արդ յուն քում ա վե լա նում են  հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծութ-
յուն նե րը:  

Տաթ ևիկ Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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ԱՌՈՂՋ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄ ` ԾՆՎԵԼՈՒՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄՈՐԻՑ 
ԱՆՋԱՏՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՓՈՐԼՈՒԾ  ԴԻԱՐԵԱ

Կ յան քի ա ռա ջին օ րե րին մատ ղա շի մա հա ցութ յան 
պատ ճառ նե րից ա մե նա տա րած վա ծը փոր լուծն է: 
Փոր լու ծից  մա հա ցութ յան բարձր տո կոս է նկատ վում 
հիմ ա կա նում մինչև 2 շա բա թա կան մատ ղա շի մոտ: 
Ա ռա վել մեծ հա սա կում ան կում ե րի հա վա նա կա նութ-
յու նը կրկնա կի նվա զում է, սա կայն մում է բա վա-
կանին բարձր` այլ հի վան դութ յուն նե րի հետ հա մե մա-
տած:

Փոր լու ծի տե սակ նե րը:  Փոր լուծ նե րի տար բե րակ-
ման հա մար հիմ նա կա նում հիմք ենք ըն դու նում ա ռա-
ջաց ման պատ ճա ռը` սննդա յին (կա թի գեր կե րակ րում, 
վա տո րակ կա թի փո խա րի նիչ ներ, կաթ նա յին կե րակր-
ման կտրուկ դա դա րե ցում և  այլն) և վա րա կիչ (տես 
աղ յու սակ 1): Բ նա կա նա բար նման դա սա կար գու մը 
խիստ պայ մա նա կան է, քա նի որ ցան կա ցած սննդա-
յին պատ ճառ կա րող է նա խատ րա մադ րել վա րա կիչ 
գոր ծո նի ակ տի վաց ման, մաս նա վո րա պես` մատ ղա շի 
մոտ  E.coli-տա րա տե սա կի ման րէ նե րով պայ մա նա-

վոր ված փոր լու ծե րի զար գաց մա նը: 
Ախ տան շան ներ. Փոր լու ծը ջրա լի կղան քա յին 

զանգ վա ծի հա ճա խա կի ար տա թո րումն է: Փոր լու ծի 
դեպ քում հի վանդ հոր թե րի կղան քա յին զանգ վա ծը 
5-10 ան գամ ա վել ջուր է պա րու նա կում, քան ա ռողջ 
կեն դա նի նե րի կղան քը: Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ` 
կղան քա յին զանգ վա ծը լի նում է գար շա հոտ, դե ղին 
կամ սպի տակ գու նա վոր ման, ար յան հետ քե րով: 

Հի վան դութ յան զար գաց մա նը զու գա հեռ` ա վե-
լա նում են նոր կլի նի կա կան նշան ներ: Ս տորև, ըստ 
հա ջոր դա կա նութ յան, նշվում են փոր լու ծի դեպ քում 
զար գա ցող կլի նի կա կան նշան նե րը` թեթ ևից  ծանր 
աս տի ճա նի անց մամբ.

Հի վանդ հոր թը. ցու ցա բե րում է ա խոր ժա կի աս-
տի ճա նա կան թու լա ցում, ար տա թո րում է ջրա լի 
կղանք: Ի հայտ են գա լիս օր գա նիզ մի ջրազրկ ման 
նշան ներ (փոս ըն կած աչ քեր, գզգզված, մա զա ծածկ, 
մաշ կի է լաս տի կութ յան նվա զում և  այլն), մարմ նի 
ծայ րա մա սե րը սա ռում են (կճղակ ներ, ա կանջ ներ), 
դժվա րա նում է պառ կած տե ղից վեր կե նալ, քայ լե լիս 
ե րե րում է, պառ կած տե ղից ի վի ճա կի չէ վեր կե նալ 
(պրոստ րա ցիա):

Ն պաս տող գոր ծոն ներ: Կ յան քի ա ռա ջին օ րե րին 
փոր լու ծի ա ռա ջաց մանը նպաս տող հիմ նա կան գոր
ծոն ներն են. 

Հոր թի ցածր ի մու նա յին պաշտ պա նութ յու նը.  քիչ 
քա նա կի խի ժի օգտագործում, խի ժով կե րակր ման ու-
շա ցում,  վատ ո րա կի խիժով կե րակ րում:

Ար տա քին մի ջա վայ րում վա րա կիչ գոր ծոն նե րի ու
ժը. հոր թե րի խմբա կա յին պահ ված քը, 

Սնն դա յին գոր ծոն ներ. կա թով կամ նրա փո խա-
րի նիչ նե րով գեր կե րակ րու մը,  կե րե րի կտրուկ փո փո-
խութ յու նը,

Սթ րես. Դդժ վար ծին (շնչա հեղ ձութ յուն), տե ղա-
փո խութ յուն ներ, աղ մուկ,  մի ջան ցիկ քա մի ներ:

Հի վան դութ յան հայտ նա բե րու մը վաղ փու լում
Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մանը նպաս տող գոր ծոն-

նե րի ի մա ցութ յունն օգ նում է փոր լու ծը հայտ նա բե րել 
զար գաց ման վաղ փու լում, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի անց-
կաց մամբ, նվա զեց նել ան կում նե րի հա վա նա կա նութ-
յու նը: Հիմ նա կա նում, կյան քի ա ռա ջին օ րե րին հոր-
թերն օժտ ված են բարձր ա խոր ժա կով, հետ ևա բար 
կեն դա նի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի գնա հա տու մը 
կա րե լի է կա տա րել ան մի ջա պես կե րակր ման ժա-
մա նակ: Ե թե հոր թը չի ցու ցա բե րում քաղ ցի նշան ներ 
և հրա ժար վում է կա թից, սա ար դեն իսկ ա հա զանգ 
է ախ տա բա նա կան պրո ցե սի զար գաց ման մա սին: 
Հետ ևո ղա կան և  ու շա դիր ֆեր մե րը կա րող է փոր լու ծի 
ա ռա ջաց ման բնո րոշ նշա նից, նույ նիսկ,  1-2 օր ա վե լի 
շուտ  հայտ նա բե րել հի վանդ կեն դա նի նե րին:

Ազ դան շա նա յին ախ տա նիշ նե րը, ո րոնք ա ռա-
ջա ցող փոր լու ծի մա սին են վկա յում, հետ ևյալն են` 
քթաշր թուն քա յին հա յե լու չո րութ յուն,  քթանց քե րում 
չո րա ցած լոր ձի կե ղեր, պինդ, ջրազրկ ված կղա զանգ-
ված, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յուն,  թու լութ յուն, ռեկ-
տալ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում (>39.3 0C): Ե թե 
հոր թի մոտ նշված ախ տա նիշ նե րից որ ևէ մե կը նկատ-
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Բակտերիաներ Վիրուսներ Մակաբույծներ

Escherichia coli*

Salmonella*

Clostridium perf.

Rotavirus*

Coronavirus*

Adenovirus

Criptosporidia*

Coccidia

*Փորլուծ առաջացնող վարակիչ գործոնների առավել 
հաճախ հանդիպող համակցություններ

վում է, ա պա հար կա վոր է կե րակր վող կա թի քա նա-
կը կի սով չափ պա կա սեց նել` ժա մա նա կա վո րա պես 
թեթևաց նե լով մար սո ղա կան հա մա կար գի աշ խա-
տան քը: Ն ման պայ ման նե րում, նույ նիսկ փոր լու ծի 
ա ռա ջաց ման դեպ քում, բուժ ման և կեն դա նի նե րի 
ա պա քին ման արդ յու նա վե տութ յու նը մի քա նի ան գամ 
ա վե լի բարձր է լի նում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ. կան խար գել ման հիմ նա կան 
ուղղ վա ծութ յու նը պետք է լի նի` մատ ղա շին ա պա-
հո վել հա մա պա տաս խան, բա վա րար մա կար դա կի 
պաս սիվ ի մու նի տետ (մո րից խիժով փո խանց ված) և 
բա ցա ռել նպաս տա վոր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը:

ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐ. որ պես կա նոն` հոր թի ի մու-
նա յին հա մա կար գը, մինչև 6-8 շա բա թա կան հա սա-
կը, դեռևս լիար ժեք ձևա վոր ված չէ: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով պատ վաս տում նե րի նկատ մամբ մատ ղա շի 
ի մու նա յին ար ձա գան քը չի կա րող պատ վաս տան յու-
թի նկատ մամբ լիար ժեք լի նել: Կաթ նա տու կեն դա նի-
նե րի (մայ րե րի) պատ վաս տու մը փոր լուծ ա ռա ջաց նող 
հա րու ցիչ նե րի նկատ մամբ (մաս նա վո րա պես` E.coli, 
Salmonella, Rotavirus) լայն տա րա ծում չու նի` ցածր 
արդ յու նա վե տութ յան պատ ճա ռով, քա նի որ գո յութ-
յուն ու նեն այդ հա րու ցիչ նե րի զա նա զան տա րա տե-
սակ ներ և խա չաձև դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, այն էլ 
խիժով փո խանց ված, գրե թե չի գոր ծում:

Տնտեսության կառավարման ճիշտ կազմակերպումը 
կարող է բացառել նախատրամադրող գործոնները 
և դրանով իսկ նվազագույնի հասցնել փորլուծի 
դեպքերը
ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈւՆ
1)  Կե րակ րել անհ րա ժեշտ քա նա կութ յան և  լավ ո րա-

կի խիժով:
2)  Կա թը և  խի ժը կե րակ րե լուց ա ռաջ պետք է տա-

քաց վեն մինչև մարմ նի ջեր մաս տի ճան` 38-39 0C, 
ո րը նպաս տում է կաթ նա յին մա կար դու կի ձևա վոր-
մանն ու  լիար ժեք մարս մա նը:

3)  Կե րակ րու մը պետք է կազ մա կեր պել օ րա կան 2 ան-
գամ և  օգ տա գործ ված տա րան ե րը, շշե րը և ծ ծակ-
նե րը յու րա քանչ յուր ան գամ պետք է են թար կել սա-
նի տա րա կան մշակ ման և  չո րաց ման:

4) Օգ տա գոր ծել միայն լա վո րակ կա թի փո խա րի-
նիչ ներ և  նա խա պատ վութ յու նը տալ բարձր յու-
ղայ նութ յամբ (15-20 %) փո խա րի նիչ նե րին, ո րոնց 
մար սե լիութ յու նն 10-15 % յու ղայ նութ յան փո խա-
րի նիչ նե րի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լի բարձր է:

5)  Խու սա փել գեր կե րակ րու մից:

ՊԱՀՎԱԾՔ և ԽՆԱՄՔ
6)  Հոր թե րը պետք է գտնվեն ան հա տա կան վան դակ-

տնակ նե րում, պաշտ պան ված լի նեն մի ջան ցիկ քա մի-
նե րից, բայց ա պա հով ված լի նեն բա վա րար օ դա փո-
խութ յամբ:

7)  Հոր թա նոց նե րը պար բե րա բար են թար կել ախ տա հա-
նութ յան: Ա զատ ված վան դակ-տնակ նե րի ախ տա-
հա նութ յու նից հե տո, 3 շա բա թից շուտ նոր հոր թեր 
չբնա կեց նել: Ու ղորդ վել §ԲՈԼՈՐԸ ԲՆԱԿԵՑՎՈւՄ ԵՆ/
ԲՈԼՈՐԸ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈւՄ ԵՆ¦ սկզբուն քով:

8)  Խու սա փել փոր լու ծով հի վանդ կեն դա նի նե րին հա մա-
տեղ նույն շեն քում (թե կուզ և  մե կու սաց ված ա ռանձ-
նա վան դակ նե րում) ա ռողջ հոր թե րի հետ պահ ելուց:

9)  Խու սա փել այլ տնտե սութ յուն նե րից 3 շա բա թա կա-
նից ե րի տա սարդ մատ ղա շի ձեռք բե րու մից:

Վ. Մկրտչյան
ՀԱԱՀ, անասնաբուժական գիտությունների  թեկնածու

ԴԱՍԸՆԹԱՑ

«ՋԵՐ ՄՈ ՑԱ ՅԻՆ 
ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ»  
ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱ ՄԱՐ

 Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո
ցիա ցիան և ՀԵԿԱ գոր ծըն կեր  ՎԻՍՏԱԱ փոր
ձա գի տա կան կենտ րո նը  սեպ տեմ բե րի 23ից 
հոկ տեմ բե րի 1ը  կազ մա կեր պել էին  յո թօր յա  
դա սըն թաց` «Բ նա պահ պա նա կան վե րահս
կո ղութ յուն, վնա սա տու նե րի դեմ ին տեգ րաց
ված պայ քար ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե
րու մ» թե մա յով: Մաս նակ ցում էին ՀՀ Լո ռու 
մար զի Ախ թա լա, Շամ լուղ, Մեծ Այ րում և Նե
ղոց հա մայնք նե րի շուրջ 22 կին ձեռ նե րեց ներ, 
ով քեր   հան դի սա նում են  ՀՀ Կին ձեռ նե րեց
նե րի ցան ցի ան դամ, ՀԵԿԱ շա հա ռու ներ ու 
գործըն կեր նե ր: 

Դա սըն թա ցի ըն թաց քում կին ձեռ նե րեց նե րը 
ծա նո թա ցել են բնա պահ պա նա կան վե րահս կո
ղութ յան  բո լոր կա նոն նե րին և նոր մե րին, թու
նա քի մի կատ նե րի կի րառ ման անվ տան գութ յա նը, 
վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի կա ռա վար ման 
մե թոդ նե րին, բեր քի  ճիշտ մշակ ման բո լոր ման
րուք նե րին:

 Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ
յուն ու նեին նաև պրակ տիկ աշ խա տան քե րի մի
ջո ցով կի րա ռել բո լոր այն մե թոդ ներն ու մի ջոց նե
րը, ո րոնք ներ կա յաց վել էին դա սըն թա ցի օ րե րին: 
Պ րակ տիկ դա սըն թաց նե րի շնոր հիվ, կին ձեռ նե
րեց նե րը սո վո րե ցին, թե ինչ պի սի պայ ման նե րում 
պետք է կա ռու ցել ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նը, 
ինչ պես հո ղը հարս տաց նել սննդա րար նյու թե
րով: Սա հնա րա վո րութ յուն տվեց հենց տե ղում 
ա ռաջ ե կած հար ցե րին տալ սպա ռիչ ու ճշգրիտ 
պա տաս խան: Դա սըն թաց նե րը Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի կող մից 
ի րա կա նաց վող « Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
հզո րա ցում Հա յաս տա նու մ» ծրագ րի մասն են 
կազ մում: 

2013թ. մա յի սից  « Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա» (ՀԵԿԱ) հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան կող մից Լո ռու մար զում ի րա
կա նաց վում է « Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
հզո րա ցում Հա յաս տա նու մ» ծրա գի րը: Ծ րագ րի 
գոր ծըն կեր ներն են` CISP կազ մա կեր պութ յու նը, 
Լո ռու մարզ պե տա րա նը և Վա նա ձո րի քա ղա
քա պե տա րա նը: Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը 
կազ մում է 768.357.95 €,  ո րի 80 %ը  ֆի նան սա
վո րում է Եվ րա միութ յու նը, իսկ 20%ը՝ ՀԵԿԱն: 
Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը 2013թ. մա յի սից մինչև 
2016թ. ապ րիլն է:

« Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում 
Հա յաս տա նու մ» ծրագ րի նպա տակն է`  խթա նել 
Լո ռու մար զի կա նանց սո ցիալտնտե սա կան կա
րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը` այս պի սով նպաս
տե լով կա նանց սո ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճա
կի բա րե լավ մա նը: 

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

Մեզանից շա տե րը գի տեն, որ 
սխտո րը, սպա նա խը, կո ճապղ պե ղը 
կա րող են օգ տա գործ վել նաև բու ժա
կան նպա տակ նե րով: Սա կայն կան 
շատ այլ օգ տա կար բույ սեր, ո րոնց բու
ժիչ հատ կութ յուն նե րի մա սին հազ վա
դեպ է հի շա տակ վում, թեև ի րա կա նում 
դրանք եր բեմն ա վե լի են զար մաց նում, 
քան մեզ հայտ նի դե ղա բույ սե րը:
1. Խա տու տիկ

Խ ա  տ ո ւ  տ ի կ -
ներն ու տե լի ծաղ-
կա բույ սեր են, 
ո րոնք լայ նո րեն 
տա րած ված են 
Հա րա վա յին Ա մե-
րի կա յում: Դ րանք 
օգ տա գոր ծում են բժշկա կան դե ղա-
մի ջոց նե րում և  ըմ պե լիք նե րում: Խա-
տու տի կի ծա ղիկ նե րը, տերև ներն ու  
ար մատ ներն օգ տա գոր ծում են որ պես 
սննդամ թերք` բու ժիչ նպա տակ նե րով, 
պատ րաս տում են մաք րող հե ղուկ` 
ար յու նա տար ա նոթ նե րի հա մար, ո րը 
լա վաց նում է լյար դի աշ խա տան քը: 
Խա տու տի կը հա վա սա րակշ ռում է շա-

քա րի քա նակն ար յան մեջ և կար գա-
վո րում խո լես տե րի նի մա կար դա կը: 
Բա ցի դրա նից, այս բույ սե րը կան խում 
են լե ղա քա րե րի ա ռա ջա ցու մը և բա րե-
լա վում են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի աշ-
խա տան քը:
2. Կա լի ֆոր նիա յի կա կաչ

Այս բույ սը վառ 
գույ նի է: Կա լի-
ֆոր նիա յի կա կաչն 
ա ր դ  յ ո ւ  ն ա  վ ե տ 
հանգս տաց նող մի-
ջոց է, անվ տանգ է 
նույ նիսկ ե րե խա-
նե րի հա մար: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
որ պես թեյ` սթրե սի  և լար վա ծութ յան 
թու լաց ման նպա տա կով: Ա վե լի թունդ 
թուր մը հան դես է գա լիս որ պես ցա-
վազր կող: Այն պատ րաստ վում է բույ սի 
բո լոր անվ տանգ մա սե րի ե փու կից` նե-
րառ յալ ցո ղունն ու ար մատ նե րը` թրմե-
լով ամ բողջ գի շե րը:
3. Նար գիզ

Նար գի զը ծաղ կա բույս է, որն ա ճում 
է երկ րագն դի բազ մա թիվ մա սե րում: 
Այն օգ տա գործ վում է ա մա ռա յին մի 

շարք ու տեստ նե-
րին ե րանգ տա լու 
հա մար: Այս բույ-
սը կա րող է օգ նել 
մաշ կի բազ մա-
թիվ խնդիր նե րի 
դեպ քում և  արդ-
յու նա վե տո րեն պայ քա րում է պիգ-
մեն տա ցիա յի դեմ: Նար գի զը լա վա-
գույն մի ջոց նե րից մեկն է` որ պես ջեր մ 
իջեցնող: Այն բա վա կան արդ յու նա վետ 
է գլխա ցա վի և  ա տա մի ցա վի դեպ քում: 
Նար գիզն ու նի հա կա բոր բո քա յին և 
հա կաա լեր գիկ ազ դե ցութ յուն, կան-
խում է ու ռուցք նե րի ձևա վո րու մը:
4. Մեղ վա մուշկ

Այս օգ տա կար 
բույ սին կա րե լի է 
հան դի պել հիմ նա-
կա նում Եվ րո պա-
յում: Մեղ վա մուշկն 
օգ  տա գործ  վում 
է բու րա վետ գա-
րեջ րի ար տադ րութ յունում, ա վե լաց-
վում է զա նա զան մսա յին և ձկ նա յին 
ու տեստ նե րին, տերև նե րով մաշ կը 
շփելն արդ յու նա վետ մի ջոց է մի ջատ-
նե րի խայ թոց նե րից պաշտ պան վե լու 
հա մար, բույսն օգ նում է նաև ա զատ վել 
ճի ճու նե րից: Ա սում են, որ մեղ վա մուշ-
կը փոքր-ինչ թու նա վոր է, բայց մի քա-
նի տերև ու տելն օգ տա կար է:
5. Ձար խոտ ի գա կան

Եր կա րա վուն, 
բաց կա նաչ գույ նի 
բույս է ձար խո տը 
հնա գույն բույ սե-
րից մեկն է երկ րի 
վրա: Այս բույ սը 
բու ժում է շատ 
հի վան դութ յուն ներ: Այն խոր հուրդ է 
տրվում ջեր մութ յան և հա զի դեպ քում, 
բա ցի այդ ձար խո տը կան խում է ա ղի-
քա յին մա կա բույծ նե րի ա ռա ջա ցու մը, 
ինչ պես նաև պաշտ պա նում է ասթ մա-
յից, թո քա բոր բից և բ րոն խի տից: Այն 
բա վա կան արդ յու նա վետ է ար ևայ րուք-
նե րի դեպ քում:
6.Առ վույտ

Առ վույ տը հա-
ճախ օգ տա գոր-
ծում են որ պես 
ա նաս նա կեր, քա-
նի որ այն չա փա-
զանց հա րուստ է 
հան քա յին և սնն-
դա րար նյու թե րով, ինչ պես նաև պա-
րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ պրո-
տեին: Այն օգ տա գործ վում է որ պես 
հզոր մի զա մուղ, ինչ պես նաև հի վան-
դութ յու նից հե տո ու ժե րի վե րա կանգն-
ման հա մար: Այս բույ սը մաք րում է 
լյար դը և  ա ղի նե րը, օգ նում է նվա զեց-
նել նաև խո լես տե րի նի մա կար դա կը: 
Բուժ ման նպա տա կով կա րե լի է օգ տա-

գոր ծել սեր մե րը կամ ծի լե րը, բայց ամ-
բող ջա կան տերև նե րը ևս կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել սննդի մեջ:
7. Թե յի ծառ

Ա ռա վել արդ-
յու նա վետ բույ սե-
րից մեկն է վնա սա-
կար ման րէ նե րի 
դեմ, ինչ պի սին՝ 
ստա ֆի լո կո կն է, 
պաշտ պա նում է 
մի ջատ նե րից և գ րե թե ակն թար թո րեն 
բու ժում է նրանց խայ թոց նե րը: Թե յի 
ծա ռի յու ղը լա վա գույն հա կասն կա յին 
մի ջոց նե րից մեկն է: Ա րագ բու ժում է 
կտրվածք ներն ու  այր վածք նե րը:  Թե յի 
ծա ռի յուղն արդ յու նա վետ է գլխա ցա-
վե րի և մր սա ծութ յան դեմ:
8. Ուրց

Ուր ցը լայ-
նո րեն օգ տա-
գործ վում է որ-
պես ա նու շա բույր 
հա մե մունք: Այն 
հիա նա լի մի ջոց է 
թո քե րի խնդիր նե րի դեպ քում, պահ պա-
նում է ար յան ճնշման մա կար դա կը: Այս 
հրա շա լի բույ սը   նվա զեց նում է հաստ 
ա ղու քաղց կե ղի հա վա նա կա նութ յու նը: 
9. Ե ղես պակ

Ե  ղ ե ս  պ ա կ ն 
ա  ն ե ր  և ա  կ ա  յ ե  լ ի 
օգ տա կար խո-
տա բույս է: Այն 
օժտ ված է հանգս-
տաց նող և հա-
կասն կա յին հատ-
կութ յուն նե րով: Ե ղես պա կի ճիշտ 
պատ րաստ ված ե փուկն օգ նում է ջղաձ-
գութ յան, հա զի դեպ քում, պայ քա րում է 
մրսա ծութ յան դեմ, սպա նում է ման րէ-
նե րը:
10. Քաղցր մա նու շակ

Քաղցր մա նու-
շակն ի սկզբա նե 
ա ճել է Եվ րո պա-
յում և Ա սիա յում, 
սա կայն այ սօր այն 
ա ճեց նում են ամ-
բողջ աշ խար հում: 
Այս բույ սի օ շա րակն արդ յու նա վետ է 
մրսա ծութ յան, գրի պի, հա զի և  ան գի-
նա յի դեպ քում: Որ պես թեյ` այն օգ նում 
է գլխա ցա վի ու մկա նա յին ցա վի ժա մա-
նակ:
11. Լեռ նա յին ծոթ րին

Լեռ նա յին ծոթ-
րի նը ձեր փրկիչն է 
մի ջատ նե րի այ րող 
խայ թոց նե րից: Այն 
գե րա զանց հա կա-
նե խիչ մի ջոց է, և 
բա ցի այդ, օգ տա-
գործ վում է որ պես ա նու շա բույր հա մե-
մունք մսի հա մար:

Ռոմանեսկո՝ բրոկկոլիի և 
ծաղկակաղամբի հիբրիդ

Ռո մա նես կոն կա ղամ բի տե սակ է 
(լատ.՝ Brassica oleracea), պատ կա նում 
է նույն տե սա կա յին խմբին՝ Botrytis-ին,  
ո րին պատ կա նում է ծաղ կա կա ղամ բը: 
Ծաղ կա կա ղամ բի այս տե սա կի ա նունն 
ար դեն մատ նան շում է ծագ ման մա սին: 
Այն մշակ վել է հիմն ա կա նում Հ ռո մում, որ-
տեղ հայտ նա բեր վել և կա տա րե լա գործ-
վել է դա նիա ցի այ գե գործ նե րի կող մից: 
Ռո մա նես կո ի տա լե րե նից թարգ մա նած 
նշա նա կում է հռո մեա կան: 

Ըստ ո րոշ պնդում ե րի՝ ռո մա նես
կո բրոկ կո լին հայտ նի է ե ղել դեռևս 16րդ 
դա րում, սա կայն մի ջազ գա յին շու կայում 
այն հայտն վել է 19րդ դա րի 90ա կան 
թթ.: Հե տաքր քիր տեսք ու նե ցող այս բան
ջա րե ղե նը ծաղ կա կա ղամ բի և բ րոկ կո լիի 
հիբ րիդ է:  Ռո մա նես կոն շատ նման է ծաղ
կա կա ղամ բի, սա կայն ու նի բաց կա նաչ 
գույն: Ե՛վ ծաղ կա կա ղամ բը, իր տպա վո րիչ 
բազ մա զա նութ յամբ, և՛ ռո մա նես կոն բնա
կան օբ յեկտ ներ են, ո րոք բա ցատ րութ յուն 
են տա լիս ֆրակ տալ նե րի հա յե ցա կար գին: 
Ն րանք 70ա կան թվա կան նե րին ներ կա
յաց վել են մա թե մա տի կա յի աս պա րե զում` 
Յեյ լի հա մալ սա րա նի ֆրան սիա ցի գիտ նա
կան Բե նու ա Ման դել բոր տի կող մից: Ֆ րակ
տա լը բնու թագ րող ո րո շիչն իր ինք նան մա
նա կութ յունն է ՝ փոքր հատ վա ծի մաս նի կը 
կազ մում է ամ բող ջա կան պատ կե րի մի մա
սը: Այս պի սով՝ յու րա քանչ յուր ռո զետ պատ
կե րում է ծաղ կա կա ղաբն ամ բող ջութ յամբ: 

Յու րա քանչ յուր կո կոն բաղ կա ցած է 
մի քա նի փոք րիկ կո կոն նե րից, ո րոնք գնա
լով  ա վե լի փոք րա նում են, բայց փոք րա ցող 
կո կոն ներն ի րենց տես քով լրիվ նման են 
ի րե նից ա վե լի մեծ կո կո նին: Բան ջա րե ղե նը 
հա րուստ է C և K վի տա մին նե րով:

Այ սօր այս բան ջա րե ղե նը բազ մա
զա նութ յուն է մտցնում տաք ու տեստ նե րի 
մեջ, ինչ պի սիք են՝ ֆրի կա սեն կամ տաք 
սենդ վիչ նե րը, իսկ թարմ բան ջա րե ղե նա յին 
աղ ցան նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լիս, յու րա հա
տուկ համ ու տեսք է տա լիս: 

Չ նա յած Ի տա լիա յում գո յութ յուն ու նեն 

հա տուկ բա ղադ րա տոմ սեր ռո մա նես կո
յի պատ րաստ ման հա մար, աշ խար հի այլ 
երկր նե րում այն պատ րաս տում են այն պես, 
ինչ պես սո վո րա կան բրոկ կո լին: Կար ևոր է 
հետ ևել պատ րաստ ման ժա մա նա կա հատ
վա ծին: Հա մե մա տած ծաղ կա կա ղամ բի և 
բ րոկ կո լիի` ռո մա նես կոն ա վե լի նուրբ հյուս
վածք ներ ու նի և  ա վե լի փա փուկ ու հա մեղ 
է: Բույ սը միամ յա է, հա սու նա նում է վաղ 
աշ նա նը: Ամ բողջ բույ սի հա մե մատ, պտու
ղը բա վա կա նին փոքր է: Ռո մա նես կոն 
սառ նա րա նում եր կար ժա մա նակ պա հե
լուց հե տո կորց նում է իր սննդա րար հատ
կութ յուն նե րը և սկ սում է փչա նալ: Սա կայն 
սա ռեց ման ժա մա նակ այն ամ բողջ տար վա 
ըն թաց քում պահ պա նում է իր օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը:

Ման րա ծախ վա ճառ քում ռո մա նես
կո կա րե լի է հան դի պել և թարմ և պա հա
ծո յաց ված վի ճա կում: Այն պա րու նա կում է 
շատ քիչ կա լո րիա կա նութ յուն` 100 գրա մը  
25 կկալ: Կա ղամ բի այս տե սա կի օգ տա գոր
ծու մը չի հան գեց նում գի րութ յան: Շ նոր հիվ 
իր վի տա մի նա յին բա ղադ րութ յան՝ կա տար
յալ ար տադ րանք է գե ղեց կութ յան հա մար: 
Այն նպաս տում է օր գա նիզ մի մաքր մա նը, 
մաշ կը դարձ նում է ա վե լի հարթ, իսկ մա
զե րը՝ խիտ և  ու ժեղ: Հան քան յու թե րից հա
րուստ է եր կա թով, ֆոս ֆո րով, կալ ցիու մով, 
կա լիու մով: Պա րու նա կում է նաև սե լեն և 
ֆ տոր: Սե լե նը պաշտ պա նում է քաղց կե ղից 
և  այլ հի վան դութ յուն նե րից: Բա ցի այդ, ռո
մա նես կոն բազ մա զա նութ յուն ու նո րութ յուն 
է մտցնում բան ջա րե ղե նա յին շու կա՝ շնոր
հիվ իր գե ղե ցիկ և տար բեր վող տես քի:  


