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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Գե ղար քու նի քի մար զի Հայ րա
վանք հա մայն քում մաս նակ ցել է Գ յու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ
րո նի պաշ տո նա կան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը:

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ԱՄՆ ՄԶԳ հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Քա րեն Հի լիար
դը, Գե ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը, §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ
րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ Սար դար յա նը, ֆեր մեր ներ և հ յու րեր: § Գե ղար քու նի քի 
մարզն ա նաս նա պահութ յան ո լոր տում ա ռաջ նա կարգ տեղ է զբա ղեց նում, իսկ խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի ա ռու մով, մեր երկ րի ա ռա ջա տարն է: Հա մոզ ված եմ, որ կենտ րո նի 
բա ցու մը կնպաս տի մար զում ա նաս նա պա հութ յան ճյու ղի ա ռա վել զար գաց մանն ու ընդ լայն մա
նը¦, ¨ ն շել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րի խոս քով` նո րա բաց կենտ րո նը թվով 12րդն  է հան րա պե տութ յու նում: Գե ղար քու
նի քի մար զում ա ռա ջի կա ամս վա ըն թաց քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը ԱՄՆ 
Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, նա խա տե սում է բա ցել ևս  եր կու 
նմա նա տիպ կենտ րոն` Ճամ բա րակ և Վար դե նիս հա մայնք նե րում:
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Բացվել է գյուղատնտեսական և անասնաբուժական
սպասարկման նոր կենտրոն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի զեկույցը
Վեր ջին տա րի նե րին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա պա հով վել է էա կան տնտե սա կան աճ:  

Գ յու ղատն տե սութ յու նում ձևա վոր վում է երկ րի հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի շուրջ 1/5 մա սը, իսկ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք ներ վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յան հետ մեկ տեղ` հա մա խառն ներ
քին արդ յուն քի մեջ ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի մաս նա բա ժի նը կազ մում է ա վե լի քան 26 %:

ՄԱԿ-ի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը, հոկ տեմ բե րի 16-ին`   Պա րե նի 
հա մաշ խար հա յին օ րը, նշում է իր հիմ նադր ման 70 տա րին: Այդ հո բել յա նա կան տա րե դար ձի առ
թիվ ուղ ղում եմ իմ շնոր հա վո րանք նե րը և շ նոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում Պա րե նի և գ յու ղատն-
տե սութ յան կազ մա կեր պութ յա նը` վեր ջին 20 տա րի նե րին Հայաս տա նի գյու ղատն տե սութ յու նում 
ի րա կա նաց րած ծրագ րե րի և  ա ջակ ցութ յան հա մար:

Այս տա րին ՄԱԿ-ի կող մից հայ տա րար վել է հո ղի մի ջազ գա յին տա րի։  Ընդ հա նուր առ մամբ, 
հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, 2011
2015 թվա կան նե րի ըն թաց քում, ա վե լա ցել են գրե թե 68000 հեկ տա րով, միայն 2015 թվա կա նին` 
18500 հեկ տա րով և կազ մել են 351300 հեկ տար: Վա րե լա հո ղե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման 
մա կար դա կը 2015 թվա կա նին հա սել է 78.5 %-ի` 2010 թվա կա նի 63.2 %-ի դի մաց: Ըն թա ցիկ տար-
վա հուն վարօ գոս տոս ա միս նե րին գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը կազ մել է 504 
մի լիարդ 900 մի լիոն դրամ, ո րը գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու
ցա նի շը՝  13.5 %-ով: Հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում գրանց վել է գյու ղատն տե սութ յան բո լոր 
ճյու ղե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի զգա լի աճ:

 Նա խա րա րութ յու նը, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին առչ վող խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա
ցում ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ու նե ցել հան րա պե տութ յան բո լոր մարզ պե տա րան նե րի և 
ն րանց հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րի հետ:

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում պե տա կան քա ղա քա կա նութ յունն ի րա կա նաց վում է մի 
շարք ծրագ րե րի մի ջո ցով` § Ցո րե նի սեր մ նա բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան զար գաց ման¦, 
§ Գար նա նա ցա նի հա մար գա րու, ե գիպ տա ցո րե նի, առ վույ տի և կորն գա նի ար տադ րութ յան զար
գաց ման¦ ծրագ րե րը, ո րոնք նպաս տել են հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րի ա վե լաց մա նը և հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան ին տեն սի վաց ման մա կար դա կի բարձ
րաց մա նը:
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ՀՀ  Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, Եր ևա նի մա թե մա
տի կա կան մե քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 
§Եր ևան Էքս պո¦ ցու ցա հան դե սա յին հա մա լի րում, մաս նակ
ցել է §ԱրմՊ րոդԷքս պո¦ մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված ցու
ցա հան դե սին և § Հա յագ րո ֆո րում¦ հա մա ժո ղո վին: 2011 թ. 
սկսած, ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, հոկ տեմ բե րի եր րորդ 
կի րա կին, Հա յաս տա նում նշվում է՝ որ պես Գ յու ղատն տե սութ
յան աշ խա տո ղի օր:

 Վար չա պե տը շրջել է Հա յաս տա նի և Ար ցա խի ագ րո պա րե
նա յին ո լոր տը ներ կա յաց նող ցու ցա հան դե սի տա ղա վար նե րով, 
ծա նո թա ցել նրանց ար տադ րա տե սա կա նուն, գոր ծու նեութ յա
նը, առ կա խնդիր նե րին, ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին ծրագ րե
րին:  §ԱրմՊ րոդԷքս պո¦  ցու ցա հան դե սին  մաս նակ ցել  են  նաև 
հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րը:

§ԱրմՊ րոդԷքս պո¦  ցու ցա հան դե սի  տա ղա վար ներում  Հո-
վիկ Աբ րա համ յա նը մաս նակ ցել է § Հա յագ րո ֆո րում¦ հա մա
ժո ղո վի բաց մա նը: Ող ջու նե լով և շ նոր հա վո րե լով հա մա ժո ղո
վի մաս նա կից նե րին՝  վար չա պե տը նշել է. § Խորհր դան շա կան 
է, որ այս տա րի հա մա ժո ղո վի անց կաց ման օ րը հա մըն կել է 
ՄԱԿ-ի  Պա րե նի  և  գ յու ղատն տե սութ յան  կազ մա կեր պութ յան 
հիմ նադր ման օր վա հետ: Այս ա ռի թով ցան կա նում եմ սրտանց 
շնոր հա վո րել կազ մա կեր պութ յա նը՝ հիմ նադր ման 70ամ յա հո
բել յա նի կա պակ ցութ յամբ: Գնահատելի է Հա յաս տա նի գյու
ղատն տե սութ յան  ո լոր տի  զար գաց ման  գոր ծում  ՄԱԿ-ի  Պա-
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան ներդ րած 
ա վան դը, ին չի հա մար հայտ նում եմ իմ ե րախ տա գի տութ յու
նը¦: Նա նշել է, որ գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ
րան քի ա վե լի քան 97 տո կոսն ա պա հով վում են ըն տա նե կան 
գյու ղա ցիա կան  տնտե սութ յուն նե րը։  2011  թ.  ՀՀ  նա խա գա-
հի կող մից գյու ղատն տե սութ յու նը հայ տա րար վեց գե րա կա 
ո լորտ, ինչն իր ար տա ցո լու մը գտավ նաև 2014 թ. ըն դուն ված 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րում: 2015 թ. ա ռա ջին ութ ամս վա 
արդ յունք նե րով, ՀՀ տնտե սութ յան մեջ այն ար ձա նագ րել է ա ճի 
ա մե նա բարձր տեմ պե րը: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը  նշել  է, 
որ գյու ղատն տե սութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին գրանց ված 
դրա կան տե ղա շար ժե րի՝ հո ղա յին ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին 
օգ տա գործ ման, հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան ինք նա բա
վութ յան մա կար դա կի, գյու ղատն տե սութ յու նում օգ տա գործ
վող ռե սուրս նե րի և վար կե րի մատ չե լիութ յան բարձ րաց ման 
արդ յուն քում ա պա հով ված տնտե սա կան ա ճի հետ մեկ տեղ 
ո լոր տում առ կա են նաև խնդիր ներ, ո րոնց լու ծու մը պա հան
ջում է պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան նոր մո տե ցում նե րի կի
րա ռում, օ ժան դա կութ յուն և ներդ րում նե րի ներգ րա վում: ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը 7 մլրդ ՀՀ դրամ է հատ կաց րել Կենտ րո նա-
կան բան կին՝ գյու ղատն տե սա կան վար կե րը սուբ սի դա վո րե լու 
նպա տա կով: 14 տո կո սա նոց վար կը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին է 
հաս նե լու 8 տո կո սով, 6 տո կո սը սուբ սի դա վո րում է կա ռա վա-
րութ յու նը: §Ջեր մո րեն շնոր հա վո րում եմ գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ մաղ թե լով քա ջա ռող ջութ
յուն և բա րե կե ցութ յուն¦,   ա սել է վար չա պե տը:

Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ներդ րած ա վան դի 
և գ յու ղատն տե սութ յան աշ խա տո ղի օր վա առ թիվ Հո վիկ Աբ
րա համ յա նը ՀՀ վար չա պե տի հու շա մե դա լով է պարգ ևատ րել 
§Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րան¦ ՍՊԸ գլխա վոր տնօ րեն Ար մեն 
Սարգս յա նին, Ար մա վի րի մար զի Ա րաքս հա մայն քի ղե կա վար 
Ռու բեն  Կա րա պետ յա նին,  §Եվ րո թերմ¦  ՓԲԸ  հիմ նա դիր  Է դիկ 
Ղա զար յա նին, ՀՀ վար չա պե տի շնոր հա կա լագ րով խրա խու սել՝ 
Ա րա րա տի մար զի Դ վին գյու ղի ֆեր մեր Գ ևորգ Նա զար յա նին, 
§Ե ղեգ նա ձո րի պա հա ծո նե րի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ տնօ րեն Սար-
գիս  Պո ղոս յա նին,  §Պ րոգ րես  Ագ րո¦  ՍՊԸ  հիմ նա դիր  տնօ րեն 
Սամ վել  Կա րա պետ յա նին,  Ար մա վի րի  մար զի  Լե նու ղի  գյու ղի 
ֆեր մեր Սար գիս Հով սեփ յա նին և § ՀԱԱՀ¦ հիմ նադ րա մի §Ագ
րո կեն սա տեխ նո լո գիա յի գի տա կան կենտ րոն¦ մաս նաճ յու ղի 
տնօ րեն Աղ վան Սա հակ յա նին: 

¾ç 4



2ÐáÏï»Ùµ»ñ 15 - 27, 2015 Ã. 
ÃÇí 27 (2081)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Նախագահը մասնակցել է  ՀԱԱՀ հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված 
միջոցառումներին

 Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նում մաս նակ ցել է բու հի հիմ նադր ման 
85ամ յա կին նվիր ված հո բել յա նա կան մի ջո ցա ռում նե րին, 
ո րոնց շրջա նակ նե րում ՀԱԱՀ մաս նա շեն քում բաց վել է կեն
սա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի լա բո րա տո րիան: 

Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը շրջայց է կա տա րել ժա
մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով հա գե ցած նո րա բաց լա
բո րա տո րիա յում, ծա նո թա ցել դրա հնա րա վո րութ յուն նե րին, 
լա բո րա տո րիա յում նա խա տես վող ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
շրջա նա կին:

Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը ե ղել է նաև ՀԱԱՀում 
2001 թվա կա նից գոր ծող Շախ մա տի թան գա րա նում, որ տեղ 
ներ կա յաց ված են շախ մա տա յին խո շոր ի րա դար ձութ յուն
նե րի մա սին պատ մող ար ժե քա վոր նյու թեր, հայ շախ մա
տիստ նե րի հաղ թա նակ նե րի պատ մութ յու նը և  այլ ու շագ
րավ տե ղե կատ վութ յուն: Սերժ Սարգս յանն այ նու հետև բու հի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի, ու սա նող նե րի և մի ջո ցառ մա նը հրա վիր ված բազ մա թիվ հյու րե րի հետ 
հա մալ սա րա նի դահ լի ճում մաս նակ ցել է Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 
85-ամ յա կին նվիր ված հան դի սա վոր նիս տին:

Բու հի  հո բել յա նի  կա պակ ցութ յամբ,  ՀՀ  նա խա գա հը  գի տութ յան և  կր թութ յան  բնա գա վա ռում  ներդ րած 
նշա նա կա լի ա վան դի հա մար ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի մի շարք ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի պարգ ևատ րել է պե տա կան պարգև նե րով, խրա խու սել՝ շնոր հա կա լագ րե րով:
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Անտառների արդյունավետ 
կառավարման ծրագրի 

ընթացքը

Բացվել է գյուղատնտեսական և 
անասնաբուժական

 սպասարկման նոր կենտրոն

Իր խոս քում անդ րա դառ նա լով § Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և 
մր ցու նա կութ յան¦  ծրագ րին`  նա խա րար Սեր գո  Կա-
րա պետ յա նը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ ներ կա
յումս մար զից ծրագ րում ընդգրկ ված է ա վե լի քան 
40 հա մայնք: Ընդգ ծե լով ծրագ րի կար ևո րութ յունն ու 
արդ յու նա վե տութ յու նը` նա խա րա րը նաև հա վե լել է, 
որ նմա նա տիպ ծրագ րեր կի րա կա նաց վեն հան րա պե
տութ յան տար բեր մար զե րում: 

ԱՄՆ ՄԶԳ հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար 
Քա րեն Հի լիարդն իր հեր թին ընդգ ծել է գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի զար գաց ման կար ևո րութ յու նը Հա
յաս տա նում, մաս նա վո րա պես Գե ղար քու նի քի մար
զում, որն ա պա հո վում է երկ րի գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի մոտ 20 տո կո սը: Ն րա հա մոզ մամբ, 
ագ րա րա յին ո լոր տը Հա յաս տա նում ու նի մեծ նե րուժ, 
և ԱՄՆ ՄԶԳ նպա տակն է` ա ջակ ցել այդ նե րու ժի արդ
յու նա վետ օգ տա գործ մա նը: 

 Նոր մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը, ո րը հիմն վել է 
CARD հիմ նադ րա մի կող մից ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր
մամբ, հա մայն քի ա նաս նա բույժ նե րին, ֆեր մեր նե րին 
և գ յու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող ան հատ նե րին 
կտրա մադ րի տեխ նի կա կան և բիզ նես օ ժան դա կութ
յուն՝ կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան և  ա նաս նա պա
հութ յան հետ կապ ված հար ցե րում։ Կենտ րո նում աշ-
խա տե լու են բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ, ո րոնք 
ցան կա ցող նե րին կմա տու ցեն անհ րա ժեշտ խորհր
դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ: 

 Կենտ րո նը  կնպաս տի  ա ռա ջա վոր  գյու ղատն-
տե սա կան  բիզ նես  տեխ նի կա յի  տա րած մա նը։  Այն 
կամ րապն դի տե ղի ֆեր մեր նե րի հմտութ յուն նե րը և 
լա վա գույն փոր ձը կփո խան ցի բո լոր նրանց, ով քեր 
տրա մադ րում են գյու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու
ժա կան, ինչ պես նաև ա նաս նա բու ծա կան և  ա նաս
նա պա հա կան  ծա ռա յութ յուն ներ։  Կենտ րո նում  կմա-
տուց վեն նաև գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
ար հես տա կան սերմ նա վոր ման ծա ռա յութ յուն ներ:

 Բա ցի այդ, կենտ րո նում կանց կաց վեն աշ խա տա-
ժո ղով ներ և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր, ո րոնք 
կվա րեն տե ղի և  օ տա րերկր յա մաս նա գետ նե րը։ Նա-
խա տես վում է սպա սար կել Գե ղար քու նի քի մար զի 10 
հա մայնք նե րի 2 հա զա րից ա վե լի ֆեր մեր նե րի։ 

Այ նու հետև  նա խա րար  Սեր գո  Կա րա պետ յանն 
այ ցե լել է Գա վա ռի տա րա ծաշր ջա նի Գան ձակ հա
մայնք, որ տեղ դի տար կել է կար տո ֆի լի բեր քա հա վա
քի ըն թաց քը: Այս տեղ նա խա րա րը հա վաս տիա ցել է, 
որ կար տո ֆի լի բերքն ըն թա ցիկ տա րում բա վա կան 
ա ռատ է և բարձ րո րակ, և գ յու ղա ցի նե րը հեկ տա րից 
մոտ 600 ցենտ ներ բերք են ստա նում:

Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը` նա խա րա րը 
լրագ րող նե րի հետ ճե պազ րույ ցում նշել է, որ 2015 
թվա կա նին Գե ղար քու նի քի մար զում գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում բարձր ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել, 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ա նաս նագլ խա քա
նակն  ա վե լա ցել  է  մոտ  4,6  տո կո սով,  ին չի  շնոր հիվ 
ա վե լա ցել են նաև կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րի 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա
մաշ խար հա յին բան կի պատ վի րա կութ յա
նը, ո րի կազ մում էին բնա պահ պա նա կան 
գծով ա վագ տնտե սա գետ, FLEG ծրագ րի 
ղե կա վար Գա յա նե Մի նաս յա նը, ան տա ռա
յին ո լոր տի ա վագ մաս նա գետ Տո ւուկ կա 
Կաստ րե նը, բնա պահ պան Վ լա դիս լա վա 
Նե մո վան, FLEG ծրագ րի հա յաս տան յան 
հա մա կար գող Ա րուս յակ Ա լա վերդ յա նը:

Հան դիպ ման նպա տակն էր քննար կել 
Եվ րա միութ յան  կող մից  ֆի նան սա վոր վող 
§Եվ րո պա կան  հար ևա նութ յան  և  գոր ծըն-
կե րութ յան գոր ծիք (ԵՀԳԳ) Ար ևել յան երկր-
նե րում.  ան տա ռա յին  օ րենսդ րութ յան  կի-
րարկ ման և կա ռա վար ման բա րե լավ ման¦ 
երկ րորդ (ENPI FLEG 2) ծրագ րի ըն թաց քը 
և նա խան շել հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա
ջի կա ծրագ րե րը:§ Վեր ջին տա րի նե րին մեր 
երկ րում բա վա կա նա չափ աշ խա տանք է 
տար վել ան տառ նե րի պահ պան ման և  արդ
յու նա վետ կա ռա վար ման ուղ ղութ յամբ, 
նվա զել են ա պօ րի նի ան տա ռա յին հա տում
նե րը, սա կայն ո լոր տում դեռևս առ կա են 
մի շարք խնդիր ներ, ո րոնց լուծ ման հա մար 
ակն կա լում ենք մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի, 
այդ թվում` նաև Հա մաշ խար հա յին բան կի 
ա ջակ ցութ յու նը¦,  ող ջու նե լով հյու րե րին` 
նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Մաս նա վո րա պես, նա խա րա րի խոս
քով, ո լոր տում անհ րա ժեշտ օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րից բա ցի, զգաց վում է 
տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յան, նո րա
գույն սար քա վո րում նե րի ներդր ման կա րիք, 
ո րոնք թույլ կտան մշտա դի տար կում ներ 
ի րա կա նաց նել ան տա ռա յին տա րածք նե
րում` դրա նով իսկ նպաս տե լով ան տառ նե րի 
վե րա կանգն մանն ու ա ռա վել արդ յու նա վետ 
կա ռա վար մա նը: Նա խա րա րը տե ղե կաց րել 
է, որ ներ կա յումս պե տութ յու նը ձեռ նար կում 
է բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը ան տա ռա յին 
տա րածք նե րի ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ:

Կող մե րը  քննար կել  են  ENPI  FLEG  2 
ծրագ րի ըն թաց քը, ո րի նպա տակն է ա ջակ
ցել ան տառ նե րի արդ յու նա վետ կա ռա
վար մա նը՝ ան տա ռա յին քա ղա քա կա նութ
յան, օ րենսդ րութ յան և  ինս տի տու ցիո նալ 
կա ռուց վածք նե րի արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման  մի ջո ցով:  Պատ վի րա կութ-
յան ան դամ ներն ի րենց հեր թին ընդգ ծել են 
Հա մաշ խար հա յին բան կի պատ րաս տա կա
մութ յու նը շա րու նա կել հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը հայ կա կան կող մի հետ ան տա ռա յին 
ո լոր տի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ և շեշ
տել, որ ծրագ րի ա վար տից հե տո բան կը 
նպա տա կադր ված է շա րու նա կել օ ժան դա
կել Հա յաս տա նին այս հար ցում:
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Օժանդակել գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների ձևավորմանը

 Վեր ջերս  Եր ևա նում տե ղի է ու նե ցել Եվ րո պա կան հար ևա
նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման (ENPARD) 
ծրագ րի գոր ծըն կեր նե րի երկ րորդ հա մա ժո ղո վը, ո րին մաս
նակ ցել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա
պետ յա նը, Հա յաս տա նում Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար, դես պան Պիոտր Ս վի տալս կին, Հա յաս տա նում Եվ
րա միութ յան պատ վի րա կութ յան մի ջազ գա յին օգ նութ յան և 
հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս խա նա տու Ջոն Բար քե րը, այլ 
պաշ տոն յա ներ:

Մի ջո ցառ ման նպա տակն է` ներ կա յաց նել և քն նար կել գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող 
§ Կա յուն  գյու ղատն տե սա կան  զար գաց ման  ռազ մա վա րութ-
յան վեր ջին զար գա ցում ներն ու ձեռք բե րում նե րը, ENPARD 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը¦, ինչ պես նաև դո նոր նե րի 
հա մա կարգ ման  մե խա նիզմ նե րը:  Ե ռամ յա այս  ծրա գի րը,  ո րը 
մեկ նար կել է 2015 թվա կա նի հուն վա րից, ի րա կա նաց վում է 
ՄԱԿ-ի  պա րե նի  և  գ յու ղատն տե սութ յան  կազ մա կեր պութ յան, 
ՄԱԿ-ի  արդ յու նա բե րա կան  զար գաց ման  կազ մա կեր պութ յան 
և ՄԱԿ-ի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից՝ Եվ րո պա կան 
Միութ յան և Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան հա
մա ֆի նան սա վոր մամբ:  §Կոո պե րա տիվ նե րի  ստեղ ծու մը  մեր 
գյու ղատն տե սութ յան ա պա գան է, ուս տի այն այ սօր նա խա
րա րութ յան գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից է: Մեր նպա տակն է` 
բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծել Հա յաս տա նում կոո պե րա
ցիա յի զար գաց ման հա մար, և մեկ նար կող ծրա գի րը միտ ված 
է նպաս տել գյու ղա ցիա կան միա վո րում նե րի ստեղծ մանն ու 
խթա նել գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վո րու
մը¦,  -  ն շել  է  գյու ղատն տե սութ յան  նա խա րար Սեր գո Կա րա-
պետ յա նը: Նա բարձր է գնա հա տել Եվ րա միութ յան հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և վեր ջին տա րի նե րի ձեռք բե րում նե րը` 
հույս հայտ նե լով, որ այն հե տա գա յում էլ ա վե լի կամ րապնդ վի:

Հա յաս տա նում  Եվ րա միութ յան  պատ վի րա կութ յան  ղե կա-
վար,  դես պան  Պիոտր  Ս վի տալս կին  մաս նա վո րա պես  նշել  է, 
որ հիա ցած է հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ո րա կով և հա մա յին հատ կա նիշ նե րով:

ENPARD ծրագ րին լրա ցու ցիչ տեխ նի կա կան ա ջա կից
նե րի` Միա վոր ված ազ գե րի զար գաց ման ծրագ րի (UNDP) և 
ՄԱԿ-ի արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան 
(UNIDO) ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց զե կույց նե րում ներ կա յաց
րել են կոո պե րա տիվ նե րի զար գաց ման, բնա ծին ա ղետ նե րի 
դեմ պայ քա րի, խորհր դատ վութ յան ո րա կի բա րե լավ ման և մի 
շարք այլ խնդիր նե րի շուրջ ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը:

Ա ռան ձին անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ծրագ րի §Ար տադ
րող խմբե րի և  ար ժեշղ թա նե րի զար գա ցու մ¦ բա ղադ րի չին, որն 
ի րա կա նաց վե լու  է  Շի րա կի,  Լո ռու,  Գե ղար քու նի քի,  Ա րա գա-
ծոտ նի, Կո տայ քի և Վա յոց ձո րի մար զե րում: Մաս նա վո րա պես 
նշվել է, որ բա ղադ րի չի շրջա նա կում ստաց վել է թվով 190 հայ
տա դի մում, ո րոնք ներ կա յումս ու սում նա սիր ման փու լում են: 
Ծ րագ րի կող մից ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տրվում է մրգի, հա
տապտ ղի, բան ջա րե ղե նի, հա ցա հա տի կի և  ըն դե ղե նի, կա թի և 
կաթ նամ թեր քի, ինչ պես նաև այլ գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յան 
և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում նո րա րա րա կան գա ղա փար ներ 
(նոր տեխ նո լո գիա, նոր ար տադ րանք) ա ռա ջար կող խմբե րին:

Հա մա ժո ղո վին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան կող մից ներ կա յաց վել է նաև մի ջազ գա յին ֆի նան սա վոր
մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հա մա կարգ ման ծրագ րի  
նա խա գի ծը, ո րի նպա տակն է` ա ռա վել թի րա խա յին, թա փան
ցիկ, արդ յու նա վետ և հան րա մատ չե լի դարձ նել հա մա տեղ 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը:
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 Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը 2015 
թվա կա նին, ըստ օ պե րա տիվ տվյալ նե
րի, գե րա զան ցել են նա խորդ տար վա 
մա կար դա կը՝  շուրջ  8  %-ով  և  կազ մել 
637.0  հազ.  տոն նա:  Ցո րե նի  ար տադ-
րութ յան ծա վալ նե րը կազ մել են շուրջ 
373.0  հազ.  տոն նա,  2014  թվա կա նի 
338 հազ. տոն նա յի դի մաց, գրանց վել է 
10.5 % աճ: Ծ րագ րե րի ի րա կա նա ցումն 
իր դրա կան ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել 
ցո րե նի ինք նա բա վութ յան մա կար դա
կի բարձ րաց ման վրա: Այդ ցու ցա նի շը 
2014  թվա կա նին  կազ մել  է  շուրջ  50.0 
%` 2010 թվա կա նի 33.5 %-ի դի մաց:

Վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց
վել և ներ կա յումս շա րու նակ վում են 
գյու ղատն տե սութ յու նում օգ տա գործ
վող հիմ նա կան նյու թա կան ռե սուրս
նե րի մատ չե լիութ յան բարձ րաց ման 
մի ջո ցա ռում ները: Դ րան են ուղղ ված 
§ Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 
մատ չե լի գնե րով հան քա յին պա
րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե
լան յու թի ձեռք բեր ման նպա տա կով 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան¦ ծրագ րե
րը: Գ յու ղատն տե սութ յան կա յու նութ
յան և մր ցու նա կութ յան բարձ րաց ման 
հա մար կար ևոր է հա մար վում վար
կա յին ռե սուրս նե րի մատ չե լիութ յան 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: Վեր ջի
նիս նպաս տել է §Գ յու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տին տրա մադր վող վար կե րի տո
կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վոր ման¦ 
ծրա գի րը: 2015 թվա կա նից վար կե րի 
տո կո սադ րույք նե րը սուբ սի դա վոր վում 
է  6  տո կո սով`  նա խորդ  տա րի նե րին 
գոր ծող 4 տո կո սի փո խա րեն:

 Հան րա պե տութ յու նում ա նաս նա
բու ծութ յան խթան մա նը նպաս տել է 
§ Տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման 
ծրա գի րը¦:  Ա նաս նա պա հութ յան զար
գաց ման հա մար ա ռանձ նա կի կարևոր
վում է § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե
սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և 
մր ցու նա կութ յան¦ Հա մաշ խար հա յին 
բան կի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
ծրա գի րը: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է 
հան րա պե տութ յան ա նաս նա պա հութ
յամբ մաս նա գի տաց ված վեց մար
զում, նպա տակն է` ա ջակ ցել ա նաս նա
պա հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող 
բարձր լեռ նա յին և սահ մա նա մերձ հա
մայնք նե րին։  Ծ րագ րի  ա ռանց քա յին 
դրույթ նե րից է՝ գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծու մը և, 
դ րանց գոր ծու նեութ յա նը նպաս տե լու 
մի ջո ցով, մրցու նակ ա նաս նա պա հութ
յան զար գա ցու մը:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում նա խա
տես ված 55 հա մայն քի փո խա րեն, 
տնտես ված մի ջոց նե րի ներգ րավ մամբ, 
աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել 91 
հա մայն քում: Ծ րագ րի ի րա կա նաց
ման արդ յուն քում, գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը 
նե րառ ված հա մայնք նե րում բարձ
րա ցել  է  20.0-25.0  %-ով,  ա վե լա ցել  է 
ա նաս նագլ խա քա նա կը: Հաշ վի առ նե
լով ծրագ րի դրա կան արդ յունք նե րը՝ 
2015 թվա կա նին մեկ նար կել է երկ րորդ 
ծրա գի րը, ո րը ընդգր կում է հան րա պե
տութ յան 8 մար զի 100 գյու ղա կան հա-
մայնք:

Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի զեկույցը
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ման հա մար ա ռանձ նա կի կար ևոր վում 
է գյու ղատն տե սա կան մթերք ներ վե
րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յան զար
գա ցումն ու ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
լու ծու մը: Ներ կա յումս գյու ղատն տե
սա կան մթերք ներ վե րամ շա կող ո լոր
տին բա ժին է ընկ նում արդ յու նա բե
րութ յան հա մա խառն ար տադ րան քի 
38.4  %-ը:  Վե րամ շակ ման  հա մա կար-
գի գոր ծու նեութ յան ակ տի վա ցու մը և  
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի աս տի
ճա նա կան ա վե լա ցումը ո րո շա կիո րեն 
նպաս տել են գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քի ի րաց ման հիմ նախնդ րի 
մեղմ մա նը և գ յու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի ապ րան քայ նութ յան մա
կար դա կի բարձ րաց մա նը: Սա կայն, 
առ կա են ո րո շա կի խնդիր ներ: Մենք 
պետք է հաս նենք նրան, որ բո լոր գյու
ղատն տե սա կան հումք ար տադ րող նե
րի և վե րամ շա կող նե րի միջև նա խօ րոք 
հաս տատ վեն պայ մա նագ րա յին հա
րա բե րութ յուն ներ, ո րը խնդրի լուծ ման 
հիմ նա կան նա խա պայ ման նե րից է: 
Գ յու ղատն տե սա կան մթերք վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն նե րի կող մից մթեր վել 
է շուրջ 40 հազ. տոն նա բան ջա րե ղեն, 
ո րը գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու ցա նի
շը  21.4 %-ով, իսկ պտղի մթե րում նե րի 
ծա վա լը կազ մել է 17500 տոն նա, որն 
ա վե լի է նա խորդ տար վա նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծի  ցու ցա նի շից՝  53.7 
%-ով:  Մինչև  մթեր ման  գոր ծըն թա ցը 
սկսե լը, կա տար վել է մթեր վող խա ղո ղի 
կան խա տես վող ծա վալ նե րի մո նի թո
րինգ, ըստ ո րի` ըն թա ցիկ տար վա շուրջ 
210  հազ.  տոն նա  խա ղո ղի  մթեր ման 
ա ռա ջար կի դի մաց մթեր ման պա հան
ջար կը կազ մել է 160.0 հազ. տոն նա: 

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում, խա ղո
ղի մթեր ման կազ մա կերպ ման հա մար 
անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ լու
ծե լու  շուրջ  50.0  հազ.  տոն նա  խա ղո-
ղի լրա ցու ցիչ քա նա կութ յան մթեր ման 
խնդի րը:

Ի րա կա նաց ված նա խա պատ րաս
տա կան և հե տա գա ա մե նօր յա աշ խա
տան քի, ինչ պես նաև՝ ՀՀ նա խա գա հի և 
վար չա պե տի ան մի ջա կան ա ջակ ցութ
յան արդ յուն քում, մթեր վել  է 202 հազ. 
տոն նա խա ղող, ո րը գե րա զան ցում է 
նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծի  ցու ցա նի շը  20  հազ.  տոն-
նա յով, իսկ ամ բողջ տար վա ծա վա լը` 
19 հազ. տոն նա յով: Խա ղո ղի մթեր ման 
գոր ծըն թա ցը՝ ո րո շա կի բար դութ յուն
նե րով հան դերձ, շա րու նակ վում է, և  
ե րաշ խիք ներ կան ա ռա ջարկ վող խա
ղո ղի բերքն ամ բող ջութ յամբ մթեր ման 
հա մար: 

Գ յու ղատն տե սա կան մթերք նե րի 
ի րաց մա նը նպաս տե լու հա մար ըն
թա ցիկ տա րում շա րու նակ վել է մայ
րա քա ղա քում գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի տո նա վա ճառ նե րի կազ
մա կեր պու մը: Գ յու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե
րի ա ճը նպաս տել է ըն թա ցիկ տա րում 
թարմ բու սա բու ծա կան մթերք նե րի ար
տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը: 
Հան րա պե տութ յու նից ար տա հան վել 
է  62300  տոն նա  պտուղ բան ջա րե ղեն, 
խա ղող և կար տո ֆիլ, այդ թվում` 31100 
տոն նա պտուղ և հա տապ տուղ, ո րից` 
21300  տոն նա  ծի րան:  Խա ղո ղի  ար-
տա հան ման ծա վա լը կազ մում է 7000 
տոն նա` նա խորդ տար վա 4900 տոն

նա յի  դի մաց:  Ընդ հա նուր  առ մամբ, 
ար տա հան ման ծա վալ նե րը գե րա
զան ցում են նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու ցա նի շը 
65.1%-ով, իսկ 2014 թվա կա նի ար տա-
հան ման տա րե կան ցու ցա նիշն ար դեն 
իսկ  գե րա զանց վել  է  33.6  %-ով  (15.6 
հազ. տոն նա յով):  Ար տա հան ման  գոր-
ծըն թա ցը  շա րու նակ վում է, և  ի րա կան 
նա խադր յալ ներ կան նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ` ծա վալ նե րի գրե թե 
կրկնա պատկ ման  հա մար:  Ըն թա ցիկ 
տա րում ընդ լայն վել է թարմ բու սա
բու ծա կան մթերք ներ ար տա հան վող 
երկր նե րի շրջա նա կը: Ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի  մեջ  գե րակշ ռում  է  Եվ րա-
սիա կան տնտե սա կան միութ յան երկր
նե րի մաս նա բա ժի նը` մաս նա վո րա պես 
ՌԴ բա ժի նը կազ մում է ար տա հան ման 
ընդ հա նուր  ծա վա լի  83.6  %-ը`  2014 
թվա կա նի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
39.6 %-ի դի մաց:

ՀՀ ԳՆ մշտա պես աշ խա տանք ներ 
է ի րա կա նաց նում տար բեր երկր նե րի 
և մի ջազ գա յին տնտե սա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ` բազ մա կող
մա նի կա պե րի հաս տատ ման, դրանց 
ամ րապնդ ման և փոխ շա հա վետ հա
մա գոր ծակ ցութ յան ա պա հով ման ուղ
ղութ յամբ:

2015 թվա կա նի հուն վա րին մեկ
նար կել  է  §Եվ րո պա կան  հար ևա նութ-
յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի 
զար գաց ման¦ (ENPARD) ե ռամ յա ծրա
գի րը, ո րի նպա տակն է` ա ջակ ցել գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի 
ստեղծ մա նը, ինչ պես նաև գոր ծող կոո
պե րա տիվ նե րի բիզ նես կա րո ղութ յուն
նե րի ընդ լայն մա նը, տեխ նո լո գիա նե րի 
ար դիա կա նաց մա նը, շու կա յա վար մա
նը, ռիս կե րի նվա զեց ման հա մա կար
գի ներդր մա նը և  այլ աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը:

 Հոկ տեմ բե րի 1ին հաս տատ վել 
է  նաև  Եվ րա միութ յան  և  Ավստ րիա յի 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան ա ջակ
ցութ յամբ ի րա կա նաց վող Հա յաս տա
նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան  զար գաց ման  ծրա գի րը,  3.2  մլն  
եվ րո բյու ջեով: Նա խա րա րութ յանն 
ի րենց մշտա կան ա ջակ ցութ յունն են 
ցու ցա բե րել հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յու նում ընդ լայն ված գոր
ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը` 
§Ֆեր մեր նե րի ազ գա յին միա վո րու մը¦, 
§Գ յու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա նե
րի ֆե դե րա ցիա¦ ի րա վա բա նա կան ան
ձանց միութ յու նը, Հայ կա կան ագ րա

րագ յու ղա ցիա կան միա վո րու մը և  այլն:
Նա խա րա րութ յունը, իր գոր ծու

նեութ յան շրջա նակ նե րում, հա մա
գոր ծակ ցում է գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի հետ առնչ վող այլ կազ մա կեր
պութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ արդ
յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է 
ա պա հո վում § Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ագ րա րա յին հա մալ սա րան¦ հիմ նադ
րա մի  հետ:  Դեռևս  2013  թվա կա նին 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան և Գ յու ղատն տե սա կան Դա շին քի 
միջև ստո րագր վել է փո խըմբռն ման 
հու շա գիր, ո րի նպա տակն է` ա պա հո
վել հա մա գոր ծակ ցութ յան մեծ շրջա
նակ:  

Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րութ
յու նում արդ յու նա վետ տնտե սա վար
մա նը դեռևս լրջո րեն խո չըն դո տում են 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
փոքր չա փե րը: Ս տեղծ ված ի րա վի ճա
կում, չնա յած ո րո շա կի ա ռա ջըն թա ցի, 
դան դաղ են ըն թա նում տնտե սութ յուն
նե րի խո շո րաց ման, կոո պե րաց ման, 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան խթան ման 
գոր ծըն թաց նե րը:  Խն դիր նե րը  կապ-
ված են գյու ղատն տե սա կան մշա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յան բարձ րաց
ման, սերմ նա բու ծութ յան հա մա կար գի 
բա րե լավ ման,  գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան բարձ
րաց ման, տոհ մա յին գոր ծի կազ մա
կերպ ման հետ: Առ կա խնդիր նե րից է 
նաև նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման 
դան դաղ ըն թաց քը (կա թի լա յին ո ռոգ
ման, հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի, ին
տեն սիվ այ գի նե րի հիմն ման և  այլն):

 Մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ ման 
ա ջակ ցութ յան և հո վա նա վոր ման հա
մար շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում 
Հա յաս տա նի ա ռա ջա տար բջջա յին 
օ պե րա տոր  Վի վա Սել-ՄՏՍ-ին,  ՄԱԿ-ի 
պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ
մա կեր պութ յանը: Մեր երկ րում գյու
ղատն տե սութ յան զար գա ցումն ա պա
հով վում է հայ գյու ղա ցու ջան քե րի, 
հմտութ յուն նե րի, աշ խա տա սի րության, 
պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված 
հա  մա  գոր ծակ ցութ յան և պե տա կան 
ա ջակ  ցութ յան շնոր հիվ։ 

Շ նոր հա վո րում եմ գյու ղատն տե
սութ յան աշ խա տո ղի օր վա առ թիվ և 
ցան կա նում ո լոր տի մարդ կանց քաջ 
ա ռող ջութ յուն, խա ղաղ եր կինք, բա րե
կե ցութ յուն, ա ռատ բերք ու բա րիք:

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

1Å     



4ÐáÏï»Ùµ»ñ 15 - 27, 2015 Ã. 
ÃÇí 27 (2081)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆԸ 85 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Ðà´ºÈÚ²Ü

 Հոկ տեմ բե րի 22ին  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում 
մեկ նար կեց բու հի հիմ նադր ման 85ամ յա հո բել յա նին նվիր ված ա մե նամ յա մի
ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը: Այդ կա պակ ցութ յամբ հա մալ սա րան են ժա մա նել տար
բեր երկր նե րի ա վե լի քան 40 ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ագ րա րա յին հա մալ սա րան նե րի 
ռեկ տոր ներ և  ճա նաչ ված գիտ նա կան ներ:

 Մաս նա կից նե րի գրան ցու մից հե տո կա յա ցավ գի տա ժո ղո վի լիա գու մար նիս
տը. բաց ման խոս քով հան դես ե կավ ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ իս կա կան ան դամ, ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ա.  Թար վերդ յա նը:  Նա նշեց, որ 18-րդ  մի ջազ-
գա յին գի տա ժո ղովի աշ խա տանք նե րն,  ա ռանց բա ցա ռութ յան, բո լոր տա րի նե րին 
միտ ված են ե ղել ագ րա րա յին ո լոր տի հրա տապ հիմ նախն դիր նե րի հա մա կող մա նի 
դի տարկ մա նը: Այս տա րի հա մա ժո ղո վը կրկնա կի կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի, 
քա նի որ բու հի հիմ նադր ման 85-րդ  տա րե դար ձի հետ է հա մընկ նում: Այ նու հետև 
ՀԱԱՀ ռեկ տորն ան ցավ §հա ճե լի պար տա կա նութ յուն նե րի¦ կա տար մա նը: ՀԱԱՀ 
§Ոս կե  հու շա մե դա լ¦  և  § Պատ վա վոր  դոկ տո րի¦ աս տի ճան  շնորհ վեց   Ղա զախս-
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, տնտե սա գի տութ յան դոկ
տոր-պրո ֆե սոր,  ա կա դե մի կոս  Տ.Ի.  Ես պո լո վին:  ՀԱԱՀ  §Ոս կե  հու շա մե դա լ¦  և 
§Պատ վա վոր պրո ֆե սո րի¦ կոչ մանն ար ժա նա ցան ար տերկ րի գոր ծըն կեր հա մա-
լսա րան նե րից ժա մա նած ա կա նա վոր գիտ նա կան նե ր: Ի րենց հեր թին հյու րե րը 
շնոր հա վո րան քի խոս քեր հղե ցին բու հի 85-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ: §Ոս կե հու-
շա մե դա լ¦-ով պարգ ևատր վե ցին նաև հա մալ սա րա նի թվով 30 աշ խա տա կից ներ:

Այ նու հետև գի տա ժո ղովն իր աշ խա տան քը շա րու նա կել է բա ժան մունք նե
րում, և  օ րը եզ րա փակ վել է տո նա կան հա մեր գով:

www.anau.am

ԴԱՇՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՀՈԳՍԵՐՆ ՈՒ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
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Մա սի սի տա րա ծաշր ջա նի Դաշ տա
վան գյու ղը, որն  այ սօր ու նի 2250 բնա
կիչ,  նախ կի նում ու նե ցել է Շոռ լու ան
վա նու մը (ա ղի հող): 

Գ յու ղի հիմ նա կան բնա կիչ նե րը ե կել 
են Ա բով յա նից և Շամ շա դի նի շրջա նից, 
մի մասն էլ՝ Ա պա րա նից և Մար տու նու 
շրջա նից: Գ յու ղը Դաշ տա վան է վե
րան վան վել  1978  թվա կա նին:  Բ նակ-
չութ յունն այ սօր զբաղ վում է մա սամբ 
ա նաս նա պա հութ յամբ, այ գե գոր ծութ
յամբ, դաշ տա վա րութ յամբ, մշա կում են 
ջեր մա սեր բան ջա րա բոս տա
նա յին մշա կա բույ սեր: Հա
մայնքն ո ւնի 190 հա զար մ2 
սե փա կա նաշ նորհ ված հող, 
որ տեղ հիմ նա կա նում  բան
ջա րե ղեն է ա ճեց վում: Գ յու ղի 
ե րի տա սար դութ յու նը հիմ նա
կա նում աշ խա տում  է  Երևա-
նում, իսկ ար տագ նա աշ խա
տան քի մեկ նող նե րի թի վը 
շատ քիչ է:

 Դաշ տա վան գյու ղի հոգ
սե րով մտա հոգ ված Սեր յո ժա 
Խա չատր յա նը  1999  թ.  ընտ-
րութ յու նից հե տո կա րո ղա ցել 
է գա զա ֆի կաց ման աշ խա
տանք նե րը հասց նել ա վար տին, կար
գա վո րել ո ռոգ ման ջրի հետ կապ ված 
խնդիր նե րը: Նախ կի նում Հ րազ դան 
գե տի ջուրն էին օգ տա գոր ծում, ներ կա
յումս գե տի ջու րը պա կա սել է և չեն կա
րո ղա նում օգտ վել այդ ջրից, այ նո ւա
մե նայ նիվ, այ սօր գյու ղը ո ռոգ ման ջրի 
խնդիր չու նի, միայն վե րա նո րոգ ման 
կարիք  կա, կապ ված ո ռոգ ման ցան
ցի  հետ, որն անց կաց վել է 50 տա րի 
ա ռաջ: Ամ բող ջութ յամբ լուծ ված է խմե
լու ջրի, մա սամբ՝ փո ղոց նե րի լու սա վո
րութ յան հար ցերը, իսկ աս ֆալ տա պատ 
է միայն կենտ րո նա կան փո ղո ցը:

Զ րույ ցի  ըն թաց քում  Ս.  Խա չատր-
յա նը  նշել  է.  §Գ յու ղի  հիմ նա կան 
խնդիրն  այսօր մնում է ման կա պար տե

զի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման, վե րա բաց ման հար
ցը, շուրջ 100 ե րե խա ներ սպա սում են 
դպրո ցի երկ րորդ մաս նա շեն քում հատ
կաց ված ման կա պար տե զի վե րա բաց
մա նը: Մարզ պե տը խոս տա ցել է հնա
րա վո րութ յան դեպ քում ա ջակ ցել այդ 
աշ խա տանք նե րին¦:

Այ սօր հա մայն քի բնա կիչ նե րը հնա
րա վո րութ յուն ու նեն օգտ վե լու  կա պի 
հան գույ ցից և բուժ կե տից:  Ար վես տի 
օ ջա խում գոր ծում են պա րա յին խմբեր, 

իսկ  դպրո ցում  սո վո րում  են  350  ա շա-
կերտ ներ: Նա խորդ տա րի վե րա նո րոգ
վել է դպրո ցի տա նի քը, լուծ վել է ջե
ռուց ման խնդի րը, սա կայն դպրո ցում 
կոս մե տիկ վե րա նո րոգ ման կա րիք ի րոք 
զգաց վում է: Գ յուղն ու նի ֆուտ բո լի 
թիմ, ո րը մաս նակ ցում է մար զի ա ռաջ
նութ յա նը, իսկ մար զում ներն անց կաց
նում  են  ֆուտ բո լի  դաշ տում:  Պա րա-
յին խումբն էլ հա ջո ղութ յամբ հան դես 
է ե կել Վ րաս տա նում, մաս նակ ցում է 
հա մայն քում կազ մա կերպ ված մի ջո
ցա ռում նե րին: Ներ կա պա հին գյու ղում 
կա ռուց վում է հան դի սութ յուն նե րի, մի
ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման սրահ, ո րը՝ 
ըստ պայ մա նագ րի, շա հա գործ ման 
կհանձն վի  դեկ տեմ բե րի 25ին:

Մ© Կիրակոսյան

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՄԻԱԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ  ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ Է
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  Ըն դուն ված ճշմար տութ յուն է, 
միաս նա կա նութ յու նը միշտ էլ տա նում 
է հզո րաց ման: Միաս նա բար գոր ծե լով՝  
տնտե սութ յունն ա վե լի է զար գա նում,  
ա ռա ջըն թաց ու նե նում: Այդ մտայ նութ
յամբ էլ  Շի րա կի մար զի  Հայ կա վան 
գյու ղում ձևա վոր վեց  տոհ մա յին ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յուն:

Տն տե սութ յու նը դեռևս չու նի տոհ
մա յին կար գա վի ճակ,  չնա յած ար դեն 
ծնվում է  մաք րա ցեղ կեն դա նի նե րի 
3-րդ, 4-րդ սե րուն դը: Տն տե սութ յան ղե-
կա վար Սամ վել Ոս կան յա նը, եղ բայ նե
րի  Գա գի կի և Ար մե նի հետ հա մա տեղ, 
տա րի ներ ա ռաջ ի րա կա նութ յուն դարձ
րեց  ըն տա նե կան վա ղե մի ե րա զան քը, 
այն է՝  ու նե նալ բարձ րար ժեք, բարձր 
մթե րա տու կեն դա նի ներ: Ո չինչ չէին 
ժա ռան գել, սկսե ցին  ոչն չից: Սե փա կան 
մի ջոց նե րով և  ու ժե րով  կա ռու ցե ցին  
500 մ2  տա րածք ու նե ցող ա նաս նա գոմ, 
որ տեղ այժմ 50 գլուխ  բարձր կաթ նա
տու  կո վեր  են  բուծ վում:  Խ նա մում  են 
նաև   23 գլուխ ե րինջ ներ:  §Տն տե սութ-
յու նում ամ բող ջութ յամբ կի րառ վում է 
կո վե րի զուգավորման ար հես տա կան 
սերմ նա վոր ման ե ղա նա կը: Տոհ մա յին 
գոր ծի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում  
մեզ ա ջակ ցել է §GARD¦ հիմ նադ րա մը, 
ոչ միայն պատ րաս տե լ է մաս նա գետ
ներ, այլև տրա մադ րել անհ րա ժեշտ 
պա րա գա ներ¦,  պատ մում է Սամ վել   

Ոս կան յա նը: Տն տե սութ յու նում այժմ 
բուծ վում են  ս ևաբ ղետ, հոլշ տին և շվից 
ցե ղե րի կենդանիներ:

 Գոր ծըն թաց նե րի ճիշտ կազ մա
կերպ ման նպա տա կով, ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յու նում կա տար վել է աշ խա
տան քի բա ժա նում: Ար մեն  Ոս կան յա նը 
զբաղ վում է վա րի, ցան քի աշ խա տանք
նե րով,   մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա
քա կա յա նով: Գա գիկն ի րա կա նաց նում 
է ա նաս նա բու ժա կան  կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում նե ր, կա տա րում ար հես
տա կան սերմ նա վոր ման աշ խա տանք

նե ր:  
Ամ ռան ա միս նե րին  կեն դա նի նե րին 

տե ղա փո խում են հե ռագ նա ա րո տա
վայ րեր, ալպ յան գո տի ներ, որ տեղ ոչ 
միայն լավ են սնվում, այլև բարձ րա
նում է մթե րատ վութ յու նը: Ա ճեց նում են 
նաև բտման կեն դա նի ներ: Տար վա մյուս 
ա միս նե րին կեն դա նի նե րի լիար ժեք կե
րակր ման հա մար պատ րաս տում են 
ե գիպ տա ցո րե նի սի լոս: Սե փա կան կե
րար տադ րութ յան ա պա հով ման նպա
տա կով, սե փա կա նաշ նոր ված 15 հա և 
վար ձա կա լած հո ղա տա րածք նե րի վրա  

մշակում են կորն գան, առ վույտ, ցո րեն 
և  գա րի:  Կաթ նատ վութ յան  բարձ րաց-
ման նպա տա կով կո վե րին տա լիս են 
նաև հյու թա լի կե րեր: Ծ րագ րե րից մեկն 
էլ՝  կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա
մա սի ստեղ ծումն է: Այդ դեպ քում կու նե
նան նաև խո զա բու ծա կան տնտե սութ
յուն, կեն դա նի նե րին կկե րակ րեն նաև 
կա թի ար տադ րա մա սից ստաց ված սի
ճու կով:  §Խո զա բու ծութ յու նը  ե կամ տա-
բեր ճյուղ է, քա նի որ միսն ու նի բարձր 
գին և կա յուն պա հան ջարկ¦,  ա սում 
է Սամ վել Ոս կան յա նը: Ի դեպ, մաս նա
գի տութ յամբ տնտե սա գետ ֆեր մերն իր 
գի տե լիք նե րը ներդ նում է ըն տա նե կան 
տնտե սութ յու նում՝ վեր ջի նիս գոր ծու
նեութ յու նը դարձ նե լով ա վե լի արդ յու
նա վետ: §Ինչ պես ցան կա ցած տնտե
սութ յուն, մենք նույն պես  զար գաց ման 
ա ռա ջըն թա ցի կա րիք ու նենք, նաև պե
տա կան ա ջակ ցութ յան խնդի րը կա: 
Ցան կա լի է, որ ա նաս նա բու ծութ յան 
զար գաց ման  ծրագ րեր ներդր վեին նաև 
մեր տնտե սութ յու նում, նպաս տա վոր 
վար կեր տրա մադ րեին: Այդ դեպ քում 
կարող ենք ա վե լաց նել աշ խա տա տե
ղե րը¦,  ա սում է ֆեր մե րը, ա պա հա
վե լում, որ զար գաց ման միակ ճա նա
պար հը կոո պե րա ցիան է, ո րին պետք է 
հա վա տալ ու վստա հել:

   
  Նել լի Սա հակ յան    
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Ինչ պես միշտ, այս տա րի ևս, 
§ArmProd EXPO¦ մի ջազ գա յին մաս նա
գի տաց ված ցու ցա հան դե սը, ո րը կա յա
ցավ հոկ տեմ բե րի 16ից 19ը՝ §Yerevan 
EXPO¦ ցու ցա հան դե սա յին հա մա լի րում 
( Մեր գել յան ինս տի տու տի տա րած քում), 
բազ մա թիվ այ ցե լու ներ ու նե ցավ: òու
ցա հան դե սին ներ կա էին ՀՀ վար չա
պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, կա ռա վա
րութ յան ան դամ ներ, հա սա րա կա կան 
և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ար տա սահ
ման յան հյու րեր և լ րատ վա մի ջոց ներ: 
Հան րա պե տութ յան վար չա պե տը, ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
դի տեց ցու ցադ րա կան տա ղա վար նե րը, 
զրու ցեց հայ րե նա կան  ար տադ րող նե րի 
հետ:

§ Գի նու կոն յա կի տուն¦ Շահ նա
զար յան ըն կե րութ յան տար վա նո րույ
թը՝  40%  սպիր տայ նութ յամբ  խա ղո ղի 
օ ղին  էր: Ըն կե րութ յունն  ըն թա ցիկ տա-
րում  մեծ քա նա կութ յամբ խա ղող է մթե
րել ֆեր մեր նե րից, ո րը շա րու նակ վում է 
նաև այս օ րե րին: Ցու ցադր ման էին ներ
կա յաց րել նաև 3-ից 20 տա րե կան հնե-
ցու մով § Շահ նա զար յան¦ կո լեկ ցիան: 
§ Հա յաս տա նի մար գա րիտ¦ ան վա նու
մով գի նու տե սա կա նին ամ բող ջութ յամբ 
ի րաց վում  է  ար տա քին  շու կա յում:  Ըն-
կե րութ յան վա ճառ քի բաժ նի ղե կա վար 
Կա րեն  Մաճ կալ յա նի  տե ղե կաց մամբ, 
ար տադ րան քը հիմ նա կա նում ա ռա քում 
են  ՌԴ,  Մոլ դո վա յի,  Բե լա ռու սի  և  Ղա-
զախս տա նի հան րա պե տութ յուն ներ: 
Բա նակ ցում  են  Ուկ րա նիա յի  և  Լե հաս-

տա նի շու կա ներ ար տա հա նե լու ու ղութ
յամբ:

Հա րուստ ու բազ մա զան էր Իջ ևա նի 
գի նու գոր ծա րա նի տա ղա վա րը: Ցու
ցադր ման էին ներ կա յաց րել մրգա յին 
օ ղի ներ, գի նի ներ, կոն յակ ներ, ինչ պես 
նաև պա հա ծո ներ (շուրջ 100 ա նուն ապ
րանք նե րից 54ը պա հա ծո ներ էին): §Այս 
տա րի խա ղո ղի մթե րում ներ կա տա րել 
ենք ոչ միայն Տա վու շի, այլև Ա րա րա
տի մար զի ֆեր մեր նե րից: Աշ խա տել ենք 
մեծ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ և մ թե
րել ենք 2300 տոն նա խա ղող  (դա նույ-
նիսկ գե րա զան ցում էր մեր հնա րա վո
րութ յուն նե րը)¦,  ա սում է ըն կե րութ յան 
գոր ծա դիր  տնօ րեն  Ա տոմ  Ե գոր յա նը: 
Գոր ծա րա նի ար տադ րանքն ի րաց վում 
է ՌԴ-ում, Եվ րո պա յում, ԱՄՆ-ում, շա րու-
նա կում են նոր շու կա ներ ո րո նել: Ըն կե-
րութ յու նը մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ
նում ոչ միայն ար տադ րան քի ո րա կին, 
այլև ար տա քին տես քին՝ շա րու նա կա
բար բա րե լավ ե լով այն:

§ Ման չո Գ րուպ¦ ՍՊԸ-ը  ներ կա յաց-
րել էր §Աս տաֆ յան¦ գի նու, կոն յա կի 
գոր ծա րա նի ար տադ րան քը, ալ կո հո լա
յին խմիչք ներ՝ կոն յակ ներ, մրգա յին նոր 
գի նի ներ և  օ ղի ներ: 

Ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Ռազ-
միկ Նի գո յա նի տե ղե կաց մամբ, ի րենց 
ար տադ րան քը մեծ պա հան ջարկ է վա
յե լում ներ քին շու կա յում, ո րոշ քա նա
կութ յուն էլ ար տա հան վում է: Մր գա յին 

օ ղի նե րի նկատ մամբ մեծ հե տաքրք
րութ յուն է ցու ցա բե րում հատ կա պես եվ
րո պա կան շու կան: 

Եր ևա նի § Շամ պայն գի նի նե րի գոր-
ծա րան¦ ԲԲԸ -ի վա ճառ քի տնօ րեն  Գա-
գիկ Ֆահ րադ յա նը նշեց, որ տար վա 
նո րույ թը սա լո րի գի նին է, ո րը դեռևս 
չի շու կա յա հան վել և  ա ռա ջին ան գամ 
ներ կա յաց րել են այս ցու ցա հան դե սում: 
Ն ռան շամ պայ նը, ո րը ևս գոր ծա րա նի 
նո րույթ նե րից է, ար դեն մի քա նի ա միս 
է՝ վա ճառ վում է ներ քին շու կա յում: Ա ռա
ջի կա յում սպա ռո ղի հա մար հա ճե լի 
ա նակն կալ  կլի նի  §Եր ևան¦  շամ պայ նը, 
ո րը պատ րաստ վե լու է նոր, ոչ ա վան դա
կան տեխ նո լո գիա յով: Ցու ցա հան դե սին 
ներ կա յաց րել էին գի նու և շամ պայ նի 
հա րուստ  տե սա կա նի:  Բո լորն  էլ  ար-
ժա նա ցան համ տե սող նե րի հա վա նութ
յա նը: §Այս տա րի խա ղո ղի մթե րում ներ 
ենք  կա տա րել  Տա վու շի  և  Կո տայ քի 
մար զե րից: Գոր ծա րան բեր ված ա մողջ 
խմբա քա նակն ըն դուն վել է¦, նշում է 
պրն Ֆահ րադ յա նը: 

Այ ցե լու նե րի հա մար հետաքր քիր 
ա նակն կալ էր հայ րե նա կան ար տադ
րութ յան սև խա վիա րը, ո րը ստաց վել 
է Ար մա վի րի մար զի ար հես տա կան 
լճե րում ա ճեց վող Սի բիր յան թա ռա
փից: §Այս ձկնա տե սա կը պա հան ջում 
է խնամ քի ա ռանձ նա հա տուկ պայ
ման ներ, ո րոնք մենք ա պա հո վում ենք: 
Ձկ նե րը կե րակր վում են եվ րո պա կան 
բարձ րո րակ կե րե րով: Ին կու բա ցիան 
կազ մա կերպ վում է տե ղում: Սև խա
վիա րը, որն ար տա հան վում է Ռու սաս
տա նի դաշ նութ յուն և ԱՄՆ, ար տադր

վում է ֆրա սիա կան տեխ նո լո գիա յով¦, 
-  նշում  է  § Սա սուն ցի Դա վիթ¦ ՍՊԸ մե-
նե ջեր  Կա րի նե  Սե րոբ յա նը:  Ըն դա մե նը 
մեկ ու կես տա րի է, ինչ կազ մա կեր պել 
են խա վիա րի ար տադ րութ յու նը, որն իր 
ո րա կի շնոր հիվ ար դեն լայն ճա նա չում 
ու նի սպա ռող նե րի շրջա նում: Ար տադ
րան քի հիմ նա կան մասն ի րաց վում է 
մայ րա քա ղա քում: Ե թե տա րի ներ ա ռաջ 
հա յաս տան յան սպա ռո ղը ստիպ ված էր 
գնել միայն ներկր ված թռչնա միս, քա
նի որ չկար տե ղա կան ար տադ րութ յուն, 
ա պա ներ կա յումս այդ խնդի րը լուծ վել 
է՝ հայ րե նա կան ար տադ րող նե րի շնոր
հիվ: §Ս պի տա կի թռչնա բու ծա կան կոմ
բի նատն¦ այս տար վա նից ա ճեց նում է 
բրոյ լեր տե սա կի թռչուն ներ, ստաց ված 
թռչնա միսն ար դեն առ կա է հա յաս տան
յան շու կա նե րում: Եր ևա նում ու նեն ֆիր-
մա յին խա նութ: Վա ճառ քի գծով տնօ
րեն Ա րամ Հա կոբ յա նի տե ղե կաց մամբ, 
ար տադ րան քի ինք նար ժե քի ի ջեց ման 
նպա տա կով, կե րար տադ րութ յու նը 
կազ  մա կեր պում  են  տե ղում:  Թռչ նա-
ֆաբ րի կան ամ բող ջութ յամբ հա գե ցած 
է գեր մա նա կան սար քա վո րում նե րով: 
§Թռ չու նե րը կե րակր վում են ա ռանց հա-
վե լան յու թե րի, ին չի արդ յուն քում ստաց
վում է բարձ րո րակ միս: Դ րա շնոր հիվ 
մեր սպա ռող նե րի թիվն օ րե ցօր ա վե լա
նում է¦,   պատ մում է պրն Հա կոբ յա նը:

Մ սամ թերք ար տադ րող խո շո
րա գույն ըն կե րութ յուն նե րից մե կը 

§ Նատ ֆուդ¦ն  է՝ իր վա ղուց ար դեն ճա
նա չում  ու նե ցող  § Բիել լա¦  ապ րան քա-
նի շով:  § Տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք 
բեր ված փոր ձի ու դե պի սպա ռող կողմ
նո րոշ վա ծութ յան շնոր հիվ, ըն կե րութ
յունն իր կա յուն դիրքն ու նի տե ղա կան 
շու կա յում: Ձեռ նար կութ յան ա ռաջ նա

յին խնդիրն ար տադ րան քի անվ տան
գութ յան ա պա հո վումն է¦,  նշում է 
մար քե թին գի  բաժ նի  ղե կա վար  Կա րի-
նե Ա վա նե սո վան: Ն րա տե ղե կաց մամբ, 
ցու ցադր ման  էին  ներ կա յաց րել  69-ը 
ա նվանում (այդ թվում՝ նաև § Հա լալ¦ 
տե սա կի) մսամ թերք: Ի դեպ, §Ա վան դա
կան¦  և  §Պ րե միում¦  ան վա նում նե րով 
բաս տուր մա նե րը, այս տար վա սեպ
տեմ բե րին, մոս կով յան մի ջազ գա յին ցու
ցա հան դե սում զբա ղեց նե լով ա ռա ջին 
տե ղը, ար ժա նա ցել են § Տար վա ար տադ
րանք¦ կոչ մա նը:

§ Ռեյփ սիդ¦  ՍՊԸ-ը  գոր ծում  է  ԼՂՀ 
Սարգ սա շեն  գյու ղում:  Ըն կե րութ յու-
նը մաս նա գի տա ցել է ռա ֆի նաց ված և 
չ ռա ֆի նաց ված ձե թե րի ար տադ րութ
յան գծով: Ար տադ րում են ար ևա ծաղ կի, 
կտա վա տի և սո յա յի ձեթ: Հա տի կի ար
տադ րութ յու նը հիմ նա կա նում կազ մա
կեր պում են տե ղում: Այդ նպա տա կով 
ցան քի տակ են դրել 3000 հա հո ղա տա-
րածք: Աշ խա տանք նե րում ընդգրկ ված է 
350-400 աշ խա տող: §Եր ևան յան շու կան 
նո րույթ է և քայ լեր ենք ա նում՝ ճա նա չում 
ու նե նա լու  հա մար:  Կար ծում  եմ,  դրան 
կնպաս տի նաև այս ցու ցա հան դե սը¦,  
ա սում է ի րաց ման բաժ նի պետ Ար մեն 
Իս րաել յա նը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, գոր
ծա րա նը պատ րաստ է մթե րում ներ կա
տա րել նաև ֆեր մեր նե րից:

§ Զո լո տո յե պո լե¦ ըն կե րութ յու նը 
հայ կա կան շու կա յում հայտ նի է ար ևա
ծաղ կի բո ված սեր մե րի և չիպ սե րի հա
րուստ տե սակ նիով: Ապ րան քա տե սա
կա նուն ա վե լա ցել է նաև Ղա րա բա ղի 
թթի դո շա բը (ըն կե րութ յունն ի րա կա
նաց նում է նաև շշալ ցում): 

Տար վա նո րույ թը, ըստ վա ճառ քի 
տնօ րեն Գ ևորգ Բա լա յա նի, բե լա ռու սա-
կան չիպ սերն են (հում քը ներկր վում է 
Բե լա ռու սից):  § Գոհ ենք ցու ցա հան դե սի 
արդ յունք նե րից, մեր ար տադ րա տե սա
կա նին հե տաքրք րում է այ ցե լու նե րին, 
մա նա վանդ՝ ե րե խա նե րին¦,  ա սում է 
պրն Բա լա յա նը:

Ինչ պես միշտ, հա րուստ էր 
§ Չո րաց ված միրգ ար տադ րող նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի¦ տա ղա վա րը, որն աչ քի 
էր ընկ նում չրե րի հա րուստ տե սա կա
նիով: §Այս տա րի ա ռա ջին ան գամ ար
տա հա նե լու ենք ա վե լի շատ չիր, քան 
նա խորդ տա րի նե րին, քա նի որ տա րին 
բեր քա ռատ էր¦,  պատ մում է ա սո ցիա
ցիա յի նա խա գահ Սանդ րո Ա բով յա նը: 
Ն րա տե ղե կաց մամբ, հայ կա կան չրե րի 
նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը և պա
հան ջար կը մեծ է հատ կա պես ռու սա կան 
շու կա յում:

§Աշ խա տում ենք ա նել հնա րա վո րը, 
որ պես զի գյու ղա ցին վստահ լի նի, որ 
իր ար տադ րանքն ան պայ ման ի րաց վե

լու է մեր գոր ծա րա նի կող մից: Այս տա
րի ա ռա ջին ան գամ ենք կազ մա կեր պել 
մթե րում ներ և, այդ ա ռու մով, կա յաց
ման խնդիր կար: Հու սով եմ, որ գա լիք 
տա րում այդ խնդի րը լիո վին լու ծում 
կգտնի¦, - ա սում է Ե ղեգ նա ձո րի պա հա-
ծո նե րի գոր ծա րա նի հիմ նա դիր տնօ րեն 

Սար գիս  Պո ղոս յա նը:  Ցու ցա հան դե սում 
ներ կա յաց րել էին 40 ա նվանում բան ջա
րե ղե նա յին պա հա ծո ներ, կոմ պոտ ներ և 
մու րա բա ներ: § Մեր նպա տա կա յին շու
կան  ԱՊՀ  երկր ներն  են,  ո րոնց  հա մար 
ար տադ րել ենք պա հան ջարկ վա յե լող 
տե սա կա նի՝ այն հար մա րեց նե լով ար
տերկ րի շու կա յի պա հանջ նե րին¦,  հա
վե լում է տնօ րե նը: Ի դեպ, պա հա ծո նե րի 
հա րուստ տե սա կա նիով էր հան դես ե կել 
նաև §Աշ տա րակկաթ¦ ըն կե րութ յու նը: 
§ Մեր ըն կե րութ յու նը հայտ նի է ոչ միայն 
կաթ նամ թեր քով, այլև պա հա ծո նե րով, 
մու րա բա նե րով  և  ջե մե րով՝  § Լե գեն դի 
Ար մե նիի¦ ապ րան քա նի շի ներ քո: 

Ար տադ րանքն ամ բող ջութ յամբ 
ար տա հան վում է ՌԴ, որ տեղ այն մեծ 

պա հան ջարկ ու նի¦,  ներ կա յաց նում 
է ըն կե րութ յան հա սա րա կայ նութ յան 
հետ  կա պե րի  պա տաս խա նա տու  Լու-
սի նե  Հով հան նիս յա նը:  Ըն կե րութ յու նը 
թո ղար կում է 12 ա նվանում մու րա բա
ներ և նույն քան ջե մեր: Աշ խա տում են 
շուրջ 1000 ֆեր մե րի հետ, ով քեր հում քի 
մշտա կան մա տա կա րա րող ներն են:     

 §ArmProd EXPO¦  - 2015-ը   ա վան-
դա բար նոր գոր ծա րար կա պե րի ձևա
վոր ման հար թակ հան դի սա ցավ, որ տեղ 
ի րար հան դի պում են հումք ար տադ
րողն ու վե րամ շա կո ղը, միջ նորդը կամ 
ի րաց նողը, ինչ պես նաև գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց մանն ա ջակ ցող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Արդ յուն քում՝ 
ընդ լայն վում են ար տա հան ման հնա րա
վո րութ յուն նե րը` ար տա ցո լե լով ներ քին 
և  ար տա քին ագ րո գոր ծա րա րութ յան 
զար գաց ման հիմ նա կան մի տում նե րը: 

Նել լի Սա հակ յան
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Խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախտ /ԽԱԺ/ հի վա
դութ յու նը դա սա կարգ վում է որ պես խիստ հպա վա
րա կա յին վի րու սա յին հի վան դութ յուն, որն ու ղեկց
վում են զանգվածային ան կում ե րով` մինչև 100%: 
Ախ տա հա րում է խո զե րի ըն տա նի և վայ րի տե սակ
նե րի բո լոր  սե ռա հա սա կա յին խմբե րը: Մար դիկ և  
այլ կեն դա նա տե սակ ներ չեն հի վան դա նում խո զե
րի աֆ րիկ յան ծան տախ տով: Բ նա կան պա հուստ
ներն են օր նի տո դո րոս (ornithodoros) դա սի տզե րը` 
ԽԱԺ վի րու սի ուղ ղա կի փո խան ցող նե րը, սա կայն 
վի րու սը կա րող է փո խանց վել նաև մե խա նի կա կան 
ճա նա պար հով՝ մար դու, թռչուն նե րի, ըն տա նի և 
վայ րի կեն դա նի նե րի, ա նաս նա կե րի, ինչ պես նաև 
մի ջատ նե րի մի ջո ցով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հի վան դութ
յունն ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել էր 2007 թ. Տա
վու շի մար զում, այ նու հետև` 2008, 2010 և 2011 թթ. 
դեպ քեր են ար ձա նագր վել նաև Լո ռու մար զի մի քա նի 
հա մայք նե րում:  

Աշ խար հա քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը հան
գեց րել են մարդ կանց տե ղա շար ժ ման ին տեն սի վութ
յան բարձ րաց մա նը, ներ պե տա կան, ինչ պես նաև միջ
պե տա կան առևտ րի՝ կեն դա նի նե րի և մ թեր քի ին տեն
սի վութ յան բարձ րաց մա նը, հետ ևա բար դժվար է կան
խա տե սել վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի տա րած ման 
ռիս կը, այդ թվում նաև խո զե րի աֆ րիկ յան ժան տախտ 
հի վան դութ յու նը: Խո զե րի աֆ րիկ յան ժան տախտ հի
վան դութ յու նը ար դիա կան է, քա նի որ դրա նկատ մամբ 
մինչ այժմ պատ վաս տան յութ և բու ժում չկա, հետ ևա
բար այդ հի վան դութ յան բռնկու մը կա րող է տնտե սա
կան և սո ցիա լա կան մեծ վնաս հասց նել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յա նը: Վեր ջին տա րի նե րին, Հա յաս տա
նում ԽԱԺի դեպ քեր չեն ար ձա նագր վել, սա կայն, հաշ
վի առ նե լով հի վան դութ յան էն զոո տիկ բնույ թը, ԽԱԺի 
դեպ քե րի կրկնա կի ա ռա ջաց ման վտան գը հան րա պե
տութ յան տա րած քում դեռևս բարձր է: ԽԱԺի ներ
կա յիս հա մա ճա րա կա յին կար գա վի ճա կը պար զե լու, 
ինչ պես նաև հի վան դութ յան կրկնա կի բռնկու մե րի 
ռիս կայ նութ յան գնա հատ ման և ԽԱԺի դեմ պայ քա
րի ռազ մա վա րութ յան մշակ ման նպա տա կով, անհ րա

ժեշտություն էր դարձել հա վել յալ ու սում ա սի րութ յուն
ներ: 

Այդ նպա տա կով, դեռևս 2014թ., մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան օ ժան դա կութ յամբ, գ յու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ի րա կա նաց վեց 
« Խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախ տի հա մա ճա րա կա
բա նա կան կար գա վի ճա կը և հս կո ղութ յու նը Հա յաս

տա նում ԱՄ3» ծրա գի րը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, 
մո նի թո րինգն ի րա կա նաց վել է «Ա նաս նա բու ժա սա նի
տա րիա յի, սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան և բու սա
սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿի /
այժմ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա
րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ/ Տա վու շի 
մար զի հա մայն քա յին ա նաս նա բույժմաս նա գետ նե րի 
կող մից: Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար
վել են «Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ո լոր տի ռիս
կե րի գնա հատ ման և վեր լու ծութ յան գի տա կան կենտ
րոն» ՊՈԱԿում:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, կազմ վել է 
աշ խա տան քա յին խումբ. քննար կում ե րի արդ յուն քում 
մշա կել է կա տա րո ղա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ
կա յաց ման ձևա չա փե րը, ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա
ցույ ցը՝ հա մադ րե լով պե տա կան գոր ծա ռույ թի պլա նի 
հետ: Ընդգրկ ված ա նաս նա բույժ նե րը և  աշ խա տան
քա յին խում բը մաս նակ ցել են մաս նա գի տա կան վե րա
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի՝ տար բեր մա կար դակ
նե րում: Վե րա պատ րաս տա ման դա սըն թաց նե րի արդ
յուն քում, անձ նա կազ մը ստա ցել է մաս նա գի տա կան 
բարձր ո րա կա վո րում՝ տի րա պե տե լով ԽԱԺի ժա մա
նա կա կից ախ տո րոշ ման, պայ քա րի և կան խար գել ման 
մե թոդ նե րին: Հե տ  հա յացք վեր լու ծութ յան արդ յուն քում 
ԽԱԺի տա րա ծման, հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ
նե րի, ինչ պես նաև հի վան դութ յան էն զոո տիկ բնույ թից 
ել նե լով, հա մա ճա րա կա բա նա կան կար գա վի ճա կի և 
հս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման նպա տա կով, ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, ընտր վել են 32 թի րա խա յին հա մայնք
նե րը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց աշ խար հագ րա կան դիր
քը, հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը:

Խո զե րի աֆ րիկ յան ժան տախտ հի վան դութ յունն 
իր կլի նի կա կան ո րոշ նշան նե րով նման է խո զե րի մի 

քա նի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րին, ինչ պի սին է խո
զե րի դա սա կան ժան տախտ հի վան դութ յու նը: Հի վան
դութ յան տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման նպա տա կով, 
«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում» 
պե տա կան պատ վե րի ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ի րա
կա նաց վում է ըն տա նի խո զե րի դա սա կան ժան տախտ 
հի վան դութ յան նկատ մամբ կան խար գե լիչ պատ վաս
տում` «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա
նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
ա նաս նա բույժ նե րի կող մից: 

Հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծում հա վա քագր
վել և լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան են են թարկ վել 
4521 ար յան և ք թի քսու կի նմուշ ներ, իսկ տն տե սութ
յան տա րածք նե րից` 59 տիզ: Կա տար վել է նաև տզե
րի դա սա կար գում, ո րի արդ յուն քում օր նի տո դո րոս 
(ornithodoros) տե սա կի տզեր չեն հայտ նա բեր վել: 

Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում 
նմուշ նե րում ԽԱԺՎի նկատ մամբ հա կա մար մին ներ և 
ԽԱԺի վի րուս չի հայտ նա բեր վել: 

Ծ րագ րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
օգ տա գործ վել են Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան վար
չութ յան տվյալ նե րը, «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի 
և բու սա սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿի հաշ վետ վութ յուն նե րը և վեր լու ծա կան տվյալ
նե րը, ինչ պես նաև՝ Մի ջազ գա յին Է պի զոո տո լի գիայի 
Բ յու րոյի հրա պա րա կում ե րը: 

Այս պի սով` 2014թ. Տա վու շի մար զում, հաշ վե տու 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի րա կա նաց ված 4580 նմուշ
նե րի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան մո նի թո րին գի 

բա ցա սա կան արդ յուն քը թույլ է տա լիս հան գել այն 
եզ րա կա ցութ յան, որ ներ կա յումս մո նի թո րինգ ի րա
կա նաց րած տա րած քում ԽԱԺի վի րու սը չի շրջա նառ
վում: Հիմ վե լով այն փաս տի վրա, որ օր նի տո դո րոս 
(ornithodoros)  դա սի տզե րը հա մար վում են ԽԱԺՎի 
բնա կան պա հուստ ներ, ուստի դրանց՝ որ պես հի վան
դութ յան փո խան ցող նե րի, առ կա յութ յան բա ցա կա յութ
յու նը նվա զեց նում է ԽԱԺՎի շրջա նա ռութ յու նը հան
րա պե տութ յու նում:  

Ա.Ս.Ա վագ յան 
«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա

յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿի տնօ րեն
Մ.Զ. Կա րա պետ յան

 ա նաս նա բու ժութ յան բաժ նի գլխա վոր մաս նա գետ, 
անասնաբուժական գիտությունների թեկնածուներ

 Վեր ջերս WWF հա յաս տան յան մաս
նաճ յու ղի տնօ րեն Կա րեն Ման վել յա նը 
և ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա
րութ յան բնութ յան հա տուկ պահ պան
վող տա րածք նե րի կա ռա վար ման բաժ
նի պետ Ա րամ Ա ղաս յա նը ներ կա յաց րել 
են կեն սա բազ մա զա նութ յան, կեն դա
նի նե րի պաշտ պա նութ յան և Հա յաս
տա նում առ կա այլ բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի մա սին:

Ինչ պես նշել է Կա րեն Ման վել յա նը, 
բնա պահ պա նա կան ա ռու մով, վեր ջին 
1015 տա րում ի րա վի ճա կը բա վա կա
նին փոխ վել է, Հա յաս տա նում ստեղծ

վել են նոր պահ պան վող տա րածք ներ` 
§Ար ևիկ¦ ազ գա յին պարկ, Զան գե
զու րի,  Խուս տու փի  ար գե լա վայ րեր  և  
այլն, ո րոնց շնոր հիվ հան րա պե տութ

յու նում ա վե լա ցել է հազ վագ
յուտ տե սա կի կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը: Հատ կա պես 
բե զոար յան այ ծի և հայ կա
կան մուֆ լո նի տե սակ նե րում 
գրանց վում է 30 տո կո սի աճ: 
Հա տուկ պահ պան վող տա
րածք նե րի սահ ման ներն ընդ
լայն վել  են  80  հա զար  հեկ-
տա րով, ո րը բա վա կա նին 
տպա վո րիչ թիվ է Հա յաս տա
նի նման փոքր հան րա պե
տութ յան հա մար, քա նի որ 
հա տուկ պահ պա նու մը են
թադ րում է ո րո շա կի ռե ժիմ` 
հո ղե րը վերց վում են տնտե
սա կան շա հա գոր ծու մից 
և տ րա մադր վում հա տուկ 
պահ պա նութ յա նը:

Պրն.  Ման վել յա նը  հա-
վե լել է, որ ներ կա յումս կրճատ վել են 
որ սա գո ղութ յան դեպ քե րը, սա կայն 
այժմ առ կա է մեկ այլ մտա հո գութ յուն, 

ո րը կապ ված է հան քարդ յու նա բե րութ
յան  և  փոքր  ՀԷԿ-ե րի  աշ խա տան քի 
հետ, քա նի որ հան քարդ յու նա բե րութ
յունն է հան գեց նում կեն դա նի նե րի 
ապ րե լա վայ րե րի կորս տին, ո րի պատ
ճա ռով էլ վեր ջին շրջա նում  հա ճախ 
գայ լե րը մո տե նում են մարդ կանց բնա
կա վայ րե րին և վ նաս ներ պատ ճա ռում: 
Ա րամ Ա ղաս յանն իր խոս քում նշել է, որ 
բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յու
նը մշտա պես հետ ևում է հան քարդ յու
նա բե րութ յան հա մար հատ կաց վող տա
րածք նե րին՝ նա խա պես անց կաց նելով 
թես տա վո րում: Հան քարդ յու նա բե րութ
յու նը զար գաց նե լուց ա ռաջ պետք է նա
խա պես ո րո շել, թե դա ինչ արդ յունք ներ 
կու նե նա: Պրն. Ա ղաս յա նը խո սել է նաև 
ՀՀ Կար միր Գր քի  մա սին`  շեշ տե լով,  որ 
այն մղում է էն դե միկ և  ան հե տա ցող կեն
դա նա տե սակ նե րի վրա ա ռա վել ու շադ
րութ յուն դարձ նե լուն:

www.armenia.panda.org
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ԿԱՐՏàՖԻԼԻ և ԼàԼԻԿԻ òԵòԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿàԼàԳԻԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿàôԹÚàôՆՆԵՐԸ. ԴՐԱՆò ԴԵՄ ՊԱÚՔԱՐԻ ՄԻՋàòԱՌàôՄՆԵՐԸ

 Վեր ջին եր կու տա րի նե րին, Ա րա րատ յան հար
թա վայ րի  ո րոշ հա մայնք նե րում հայտ նա բեր վել են 
կար տո ֆի լի ցեց և լո լի կի ցեց վնա սա տու նե րը (այ
սու հետ` ցեց), ո րոնք աչ քի են ընկ նում  ա րագ տա
րած ման ու նա կութ յամբ և վն ա սա կա րութ յամբ:

Կար տո ֆի լի ցե ցը` Cnorimoschema operculella 
Zell (հո մա նիշ ներ  Phthorimaea operculella Zell., 
Gelechia  operculella Zell., C. tabacella Rag., Lita 
solanela Meyr.) և լո լի կի ցե ցը` Tuta absoluta Meyr. 
պատ կա նում են մի ջատ նե րի դա սին (Insecta), թե
փու կաթ ևա վոր նե րի կար գին  (Lepidoptera): 

Աշ խար հագ րա կան տա րած վա ծութ յու նը
Ցեցի հայրենիքը Հարավային Ամերիկան է: Վնասա

տուն,տարածմանևհարմարվողականությանունակութ
յամբ,այսօրարդենգրանցվածէաշխարհիբոլորմայրցա
մաքներում:

Մեր տարածաշրջանում վնասատուն արձանագր
ված է` Ռուսաստանի Դաշնությունում (Կրասնոդարի

երկրամաս), Թուրքիայում,
Իրանում,Ադրբեջանում,Աբ
խազիայում: Վնասատուն՝
կերային հակվածությամբ,
հանդիսանում է մոնոֆագ
ֆիտոֆագ`(մեկընտանիքին
կամ տեսակին պատկանող
բույսերով սնվող): Հիմնա
կանում սնվում է մորմազ

գի մշակաբույսերով` կարտոֆիլ (պալարներ և վեգետա
տիվմաս),սմբուկ,ծխախոտ, լոլիկ (վեգետատիվմասև
պտուղ),պղպեղով,սևմորմ,թմբրախոտ,շիկատակ(բել
լադոննա), հարսնախոտ (ֆիզալիս), արջընկույզ, բանգի
սևևայլմոլախոտերով:

Վ նա սա կա րութ յու նը
Ցեցնառավել մեծ վնաս է հասցնում կարտոֆիլին և

լոլիկին՝ինչպեսբացդաշտում,այնպեսէլ՝ջերմատներում:
Ըստ գրականության տվյալների` ԱՄՆում, դաշտային
պայմաններում,կարտոֆիլիպալարներինցեցիհասցրած
վնասըհասնումէ25%ի,լոլիկիպտուղներին`57%ի,իսկ
պահպանությանդրվածկարտոֆիլին` 6080%ի:Ճապո
նիայումևՀնդկաստանումվնասատունդաշտումոչնչաց
նում է ծխախոտի բերքի 6080%ը: Ցեցի թրթուրներով
վնասվածծխախոտիտերևներըպիտանիչենարդյունա
բերականմշակմանհամար:

Բույսերի վերգետնյա մասերի վնասվածության դեպ
քում` տերևների վրա նկատվում են ականներ (դրանք
ականողճանճիականներիցտարբերվումենմուտքիմոտ
եղածարտաթորանքիառկայությամբ),որոնքառաջանում
եներիտասարդթրթուրներիսննդառությանարդյունքում`
հետագայում,միանալովիրար,պատճառդառնումտերև
ներիևցողուններիչորացմանը:

Լոլիկի պտուղների վրա և պտղամսում առաջացած
գորշ անցուղիները, փտման երևույթները, թառամումը և
արտաթորանքիհետքերնայնդարձնումենոչպիտանի
սննդումօգտագործելուհամար:

Ցեցը,սննդառությանարդյունքում,անցուղիներէբա
ցում կարտոֆիլի պալարների վրա: Ի տարբերություն
լարաթրթուրների բացած անցուղիների, ցեցի թրթուրնե
րը՝կրծելովկեղևը,պալարիներսումոլորանանցքերեն
բացում (լարաթրթուրներինը՝ համեմատաբար ուղիղ են):
Կարտոֆիլի վնասված պալարները վատ են պահպան
վում(երկրորդականվնասնարդենհասցնումենբացված
անցուղիներովպալար ներթափանցածտարբեր հիվան
դածին միկրոօրգանիզմներ), կորցնում են ապրանքային
տեսքն ու որակը, իսկ, որպես տնկանյութ, վնասատուի
հետագա տարածման առումով, պահպանված պալար
ներըվտանգավորեն:Պալարների մեջթրթուրները հիմ
նականում ներթափանցում են աչքերի միջով: Կյանքի
ընթացքում թրթուրներն անցքեր են բացում մորմազգի
մշակաբույսերիտերևների,տերևակոթուններիև ցողուն
ներիվրա,դրանքլցնումարտաթորանքով:Մեկթրթուրը
բացումէ36անցք:Կարտոֆիլիդեպքում,երբտերևները
չորանումեն,թրթուրներըտեղափոխվումենպալարների
վրա:Պալարիվրա`թրթուրիներթափանցմանտեղում,գո
յանում է վարդամանուշակագույն բիծ` կեղևիվրաներս
ընկածհետքով,որիցհետոպալարնսկսումէփտել:

Վ նա սա տու ի զար գաց ման տար բեր փու լե րի 
կազ մա բա նա կան  (ա նա տո մա մոր ֆո լո գիա կան) 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
Ցեցիթիթեռըմոխրագույնէ,փոքրչափերի:Հանգիստ

վիճակում՝թևերըծալվածենմեջքիվրա:Կարտոֆիլիցե
ցիէգերիթևիկներիբացվածքը1215մմէ,արուինը`22.5
մմովպակաս,իսկլոլիկիցեցինը`710մմ:Թևիկներըբաց
մոխրագույնեն,կենտրոնականմասում`դեղնավունբծով:
Ընդլայնականջղիվրականմիշարքմուգ,սևկետիկներ:

Առջևիթևիկներիծոփերըբացմոխրագույնեն`ներսի
կողմիցավելիմուգփառով:Երկրորդզույգթևերնունեն
դեղնավունմազմզուկներովծոփեր:Ծոփըթևիկիցերկար
է:Ներքևիմասըմիատարրմոխրագույնէ:

Արուներիառջևի թևի վրա` մեջտեղի ծալքի երկայն
քովկասև,երկայնակիշերտագիծ:

Փորիկըվերևիցդեղնամոխրագույնէ,իսկստորիհատ
վածից`մոխրագույնսպիտակ:Ձունսպիտակէկամթույլ
կրեմագույներանգով,օվալաձև,0,4 0,55մմերկարութ
յամբ,մինչև0,4մմ լայնությամբ:Ձվերըծածկվածենար
տազատուկով,թաղանթըհամարյահարթէ`ոչմեծցան
ցավորություններով:  Սաղմի զարգացմանը զուգընթաց,
ձունմգանումէ:

Նործնվածթրթուրնանգույնէ,բացվարդագույնկամ
կանաչավուն:Հասունթրթուրըդեղնավունվարդագույնէ
կամդեղնականաչավուն`կախվածսննդից:Թրթուրիեր
կարությունը1013մմէ,լայնությունը`1,5մմ:Կարտոֆի
լիպալարներովսնվողթրթուրնավելիբացգույնիէ,քան`
կարտոֆիլի, սմբուկի, ծխախոտի և այլ բույսերի կանաչ
հատվածներումզարգացողը:

Հարսնյակըզարգանումէմոխրագույնարծաթագույն
բոժոժում,որըտարբերվումէմյուսցեցերիբոժոժներից:
Հարսնյակիերկարությունը5,56,5մմէ:

Կեն սաէ կո լո գիա կան
 ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Հասունթրթուրըկամհարսնյակըձմեռումէհողիմա
կերեսայինշերտում`բուսականմնացորդներիտակ:Թի
թեռներիթռիչքըսկսվում էվաղգարնաննու շարունակ
վումմինչևհոկտեմբերիվերջը:Դրանքակտիվանումեն
մայրամուտիցհետոևլուսաբացին:

Թիթեռների կենսագործունեությունը շարունակվում
է ջերմաստիճանների բավականին լայն միջակայքում`
+8350C,ինչըվկայումէդրանցբարձրհարմարվողակա
նությանմասին:Հասունթիթեռներըցերեկըհիմնականում
թաքնվումենբույսերիտերևներիստորինմասում:Թիթե
ռըկարողէապրելերեքևավելիշաբաթ:Էգըհիմնակա
նում ձվադրում է զուգավորումից հետո` առաջին օրվա
ընթացքում`կարտոֆիլի,տաքդեղի, լոլիկիտերևներիու
պտուղների, բաց պալարների (աչքերի շուրջ), պահես
տումեղածտարայիվրաևայլն:ՄեկԷգըդնումէ160200
ձու:Սաղմնային(Էմբրիոնալ)զարգացմանընթացքը(ձվից
մինչև թրթուրների դուրս գալը), կախված ջերմաստիճա
նից,տևում է4ից40օր:Ձվիցնորդուրսեկածթրթուր
ներնակտիվորենտեղաշարժվումեն:Ջերմաստիճանից
կախված, թրթուրի զարգացումը տևում է 1114 օր, այդ
ընթացքում այն մաշկափոխվում է 4 անգամ: Ավարտե
լովսնումնուզարգացումը`դրանքսովորաբարլքումեն
պալարները, տերևները, ցողունները և տարբեր թաքս
տոցներումոստայնաթելիցգործումբոժոժ,որիմակերե
սինկպչումենհողիևաղբիփոքրիկգնդիկներ:34օրից
դրանքվերածվումենհարսնյակի:Հարսնյակիփուլըշա
րունակվումէ68օր:

Կյանքի տևողությունը ձվից մինչև հասուն (իմագո)
փուլ,ամռանըտևումէ2230օր,իսկձմռանը`24ամիս:

Վնասատուիբոլորփուլերիհամարմահացուեն40C-
իցցածրև+360Cիցբարձրջերմաստիճանները:

Կախվածբնակլիմայականպայմաններից`ցեցըբաց
դաշտումտալիսէ413սերունդ:

Հայտ նա բե րու մը և ճա նա չու մը
Դաշտային պայմաններում, վեգետացիայի ընթաց

քում ցեցի հայտնաբերման համար, ստուգման ենթակա
են մորմազգիների ընտանիքին պատկանող մշակովի և
վայրիբոլորբույսերը,պահեստարաններում,վաճառակե
տերում,տնամերձերումկարտոֆիլիպալարներըևբան
ջարանոցայինմորմազգիբույսերիպտուղները:

Թրթուրներով վնասված կարտոֆիլի պալարների
բնորոշ արտաքին նշանը դրանց մակերեսին կղկղանք
ների կուտակումն է: Անցքերի վրայի կեղևը չորանում և
կնճռոտվումէ:Ցեցիթրթուրիանցքերըտրամագծովչեն
գերազանցում23մմը,լցվածենկղկղանքներովևպատ
վածսարդոստայնով:

Ցեցի օջախների ժամանակին հայտնաբերման և
դրանցսահմանագծմանհամարշատարդյունավետէֆե
րոմոնայինթակարդներիօգտագործումը:

Շարունակելի

ԴՐԱՄԱՇՆàՐՀ

ՀՀ ԳՆ «Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» ծրագ
րի «Մր ցակ ցա յին դրա մաշ նորհ նե րի ծրա գիր» բա
ղադ րի չով նա խա տես ված դրա մաշ նորհ նե րի հաշ վին 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շրջա նա կում, հեր թա կան 
անդ րա դար ձը ե ղավ Կո տայ քի մար զի Նոր Գ յուղ հա
մայն քում գտնվող « Դա վիթ Հով հան նիս յան» Ա/Ձին 
պատ կա նող ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նը, որ տեղ 
ի րա կա նաց վում է Ուկ րաի նա կան տա փաս տա նա յին 
ցե ղի խո զե րի ներ մուծ ման, տոհ մա յին տնտե սութ յան 
հիմ ման և նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով խո զի մսի 
ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման  ծրա գի րը: 

Ծ րագ րի  ղե կա վարն  է  Ռ.  Թար ջու ման յա նը:  Այ ցի 
նպա տակն էր` տես նել ծրագ րի շա հա ռո ւի կող մից 
ներ կա յաց վող ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, 
գրանց ված հա ջո ղութ յուն ներն ու ա ռա ջըն թա ցը: 

Ուկ րաի նա կան տա փաս տա նա յին ցե ղը ստաց վել 
է Ուկ րաի նա յում՝ տե ղա յին և ս պի տակ խո շոր ցե ղե
րի խո զե րի տրա մա խա չու մից, ո րոնք օժտ ված են կա
յուն ժա ռան գե լիութ յամբ և  ի րենց լա վա գույն հատ
կութ յուն ներն ըն դու նակ են փո խան ցել սե րունդ նե րին: 
Այս ցե ղի խո զե րի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ 
գլու խը մի ջին մե ծութ յան է, թեթ ևա կի կոր կի սա դեմ
քով, ա կանջ նե րը մեծ են, մաս նա կի կախ ված աչ քե րի 
վրա, ու նեն հզոր ոսկ րա կազմ, խոր ու լայն ի րան, լավ 
լցված բդամ սեր, ոտ քերն ա մուր են, մաշ կը խիտ մա
զա ծած կույ թով է: Լիա տա րիք վա րազ նե րը կշռում են 
300-350 կգ, ի րա նի եր կա րութ յու նը` 175-180 սմ, կրծքի 
փա թով՝ 172175 սմ: Մեկ ծնից ստաց վող խոճ կոր նե րի 
քա նա կը կազ մում է 1214 խոճ կոր: Մե րուն նե րի մի ջին 
կաթ նատ վութ յու նը 48-50 կգ է՝ 21 օ րա կան խոճ կոր նե-
րի զանգ վա ծի հաշ վար կով: 

Ըստ  Ռ.  Թար ջու ման յա նի`  հան րա պե տութ յու նում 
նշված ցե ղա տե սա կով ա պա հո վե լով տոհ մա յին խո
զե րի բու ծու մը, այն կբե րի արդ յու նա բե րա կան ու 
տնտե սա կան բարձր ցու ցա նիշ նե րով և մ սի գե րա
զանց ո րա կով նոր տե սակ նե րի ստաց ման: Ներդ րում
նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել ֆեր մե րին ստա նա
լու խո զի մսի ար տադ րութ յան տնտե սա կան բարձր 
ցու ցա նիշ ներ, որն էլ հե տա գա յում խթան կհան դի սա
նա խո զա բու ծութ յու նը հան րա պե տութ յու նում դարձ
նե լու գյու ղատն տե սութ յան ե կամ տա բեր ճյուղ: Ի րա
կա նաց ման կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ստաց վել 
և մի ջի նը 35000 դրա մով վա ճառ վել են մոտ 200 գլուխ 
ուկ րաի նա կան տա փաս տա նա յին ցե ղի խոճ կոր ներ` 
միա ժա մա նակ նպա տակ ու նե նա լով 2016 թվա կա նին 
ստեղ ծել նաև սե փա կան կե րի բա զա: Քա նի որ խո
զե րի ա ճեց ման կար ևոր նա խա պայ ման նե րից մե կը՝ 
լավ կե րակ րումն է, իսկ շատ ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րում խո զե րի կե րե րի նա խա պատ րաս տումն ու 
կե րակ րումն ի րա կա նաց վում է տնա յին պայ ման նե
րում, չվի րու սա զերծ ված տա րա նե րում,  ո րոնք ա պա
հով ված չեն վնա սա կար միկ րոօր գա նիզմ նե րից, ուս
տի Ռ. Թար ջու ման յա նը, հաշ վի առ նե լով այդ ա մե նը, 
ձեռք  է  բե րել  ծրագ րով  նա խա տես ված  Էքստ րու դեր 
E150 սար քա վո րու մը, որը նա խա տես ված է ցո րե նի, 
տա րե կա նի, գա րու, ե գիպ տա ցո րե նի, ո լո ռի և սո յա յի 
էքստ րու դաց ման  հա մար:  Էքստ րու դեր նե րի  շնոր հիվ 
մե խա նի կա կան և բա րո թեր մա յին ազ դե ցութ յուն է 
տե ղի ու նե նում սեր մե րի բջջա յին կա ռուց ված քի վրա, 
տեղի են ունենում մե խա նի կա կան կա ռուց ված քի փո
փո խութ յուն ներ, վնա սա կար միկ րոֆ լո րա յի վնա սա
զեր ծում: Ճնշ ման կտրուկ անկ ման շնոր հիվ, ել քում 
տա քա ցած հա ցա հա տի կի մաս սա յի ծա վա լը մե ծա
նում է՝ դարձ նե լով այն ա վե լի մատ չե լի կեն դա նի նե րի 
ստա մոք սի ֆեր մենտ նե րի հա մար, ո րի շնոր հիվ մար
սո ղա կա նութ յու նը բարձ րա նում է 90 %-ով: Ֆեր մե րի 
կող մից մշտա կան հսկո ղութ յան տակ է գտնվում խո
զե րի բուժկան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցը: Ըստ Ռ. Թար ջու ման յա նի` իր 
տնտե սութ յու նը պետք է դառ նա ար տադ րա կան ձեռ
նար կութ յուն, ո րի նպա տա կն է՝ բուծել տնտե սա կան 
բարձր արդ յունք ա պա հո վող կեն դա նինե ր: 

Ն շենք, որ 2014թ.  §Դա վիթ  Հով հան նիս յան¦ Ա/Ձ-ն 
մաս նակ ցել էր  վե րոնշ յալ մրցույ թին և հաղ թող ճա
նաչ վել:

Նա րի նե Անդ րեաս յան
Կո տայ քի ԳԱՄԿ

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

àւ նա բը  (լատ.՝ Ziziphus)  պտղա
տու բույս է, ո րը պատ կա նում է դժնի
կազ գի նե րի ըն տա նի քին։ Հայտ նի է 
մոտ 40 տե սակ:  ՀՀում հան դի պում է 
ու նաբ սո վո րա կան կամ չի նա կան ու
նաբ (Ziziphus jujuba)։

Տա րած ված է Ա սիա յի, Աֆ րի կա յի, 
Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յի և Ավստ րա լիա
յի   ար ևա դար ձա յին ու մեր ձար ևա դար
ձա յին շրջան նե րում։ Մ շա կում են Ճա
պո նիա յում,   Պա կիս տա-
նում, Աֆ ղանս տա նում, 
Չի նաս տա նում,  Թուրք-
մե նիա յում և Ուզ բեկս
տա նում: Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
հան դի պում է Տա վու շի, 
Վա յոց ձո րի, Ս յու նի քի 
մար զե րի ստո րին լեռ նա
յին գո տի նե րում (մինչև 
1400 մ բարձ րութ յուն նե
րում)։ Ա ճում է գե տա հո
վիտ նե րում, լեռների հա
րա վա յին լան ջե րին։

 Խո շոր կամ մի
ջին մե ծութ յան,  4-8  մ 
բարձ րութ յան ծա ռեր 
են:  Մատ ղաշ ընձ յուղ նե
րը փշա պատ են։ Բազ
մամ յա ճյու ղե րը բաց գոր շա գույն են, 
ծռմռված։  Տերև նե րը՝ ձվաձև են, է լիպ
սաձև, եր բեմն՝ նշտա րաձև։ Ծա ղիկ նե
րը՝ երկ սեռ են, խա չաձև փո շոտ վող, դե
ղին գույ նի։

Բույ սի ան վա նումն ու նի պարս կա
կան ծա գում՝ Zizufun են ան վա նել ցան
կա ցած տե սա կի ու տե լի պտուղ նե րը։ 
Ֆ րան սիա յում ու նա բի պտուղ ներն ան
վա նում են ժու ժու բա։ Ու նա բը մոտ 400 
տա րի ա ռաջ մշակ վել է Չի նաս տա նում, 
ին չի պատ ճա ռով բույսն ան վա նում են 
նաև չի նա կան խուր մա։ Հայտ նի են ու
նա բի մոտ 400 են թա տե սակ , ո րոնց 
պտուղ նե րը տար բեր վում են ար տա քին 
տես քով, գույ նի ե րան գա վո րու մով, հա
մով, քի միա կան բա ղադ րութ յամբ։ 

 Հա սուն մրգե րի պտղա մի սը պա
րու նա կում է սպի տա կուց ներ, ճար պեր, 
օր գա նա կան թթու ներ, ած խաջ րեր, 
թթու ներ, C և P խմբի վի տա մին ներ, 
բետ տա  կա րո տին, ինչ պես նաև B

1
, 

B
2
 և B

5
 խմբի վի տա մին ներ, իսկ հան

քա յին նյու թե րից՝ կալ ցիում, ֆոս ֆոր, 
կա լիում, եր կաթ, մագ նե զիում, կո
բալտ և մեծ քա նա կութ յամբ յոդ։ Պտ
ղա մի սը հաստ է, բաց կա նաչ կամ սպի
տակ գույ նի, քաղցր է (մինչև 30 % շա
քար ներ)։ Հա սու նաց ման նախ նա կան 
շրջա նում ու նա բի պտղի հա մը նման է 
խնձո րին, հա սու նա նա լուց հե տո պտու
ղը փափ կում է, իսկ հա մով հի շեց նում 
է փյու նիկ յան ար մա վի պտու ղը (խուր
մա)։

Ծա ռի ա ռա ջին տերև նե րը սկսում 
են բաց վել մա յի սի վեր ջե րին։ Ծա ղիկ
նե րը բաց վում են հու նի սին, պտուղ նե
րի հա սու նաց ման շրջա նը սկսվում է 
հոկ տեմ բե րին և շա րու նակ վում է մոտ 
մեկ ա միս։ Ծա ռը տեր ևա թափ է լի նում 
դեկ տեմ բերհուն վար ա միս նե րին։ 

Ու նա բ սո վո րա կա նի բո լոր մա սերն 

ու նեն բու ժիչ հատ կութ յուն ներ:

Օգ տա կար հատ կութ յուն ները

Պ տուղ ներն օգ տա գոր ծում են որ
պես ար յան ճնշու մը կար գա վո րող մի
ջոց։ Գ րանց ված է ՀՀ Կար միր գրքում։

Ու նաբն իր բու ժա կան հատ կա նիշ
նե րով հայտ նի է ե ղել դեռևս հնուց։ Բու
ժա կան նյու թե րով օժտ ված են պտուղ

նե րը, տերև նե րը, սեր մե րը, բող բոջ նե
րը, ար մատ նե րը և բ նա փայ տը։ Ա մե
նա լավ արդ յունք ա պա հո վում են թարմ 
վի ճա կում դրանք օգ տա գործ ելիս։ 
Պ տուղ ներն օժտ ված են հե մոս տա տիկ, 
մի զա մուղ, ցա վազր կող, ար յուն մաք
րող, հա կա միկ րո բա յին և վերք երը բու
ժող ազ դե ցութ յամբ։ Կո րիզ ներն ու նեն 
հանգս տաց նող և թեթև քնա բեր հատ
կութ յուն, ի ջեց նում են զար կե րա կա յին 
ճնշու մը։

Չոր կամ թարմ պտուղ ներն ու տե լը 
օգ տա կար է հի պեր տո նիկ հի վան դութ
յան ժա մա նակ:  Պտուղ նե րի ե փուկն 
օգ տա կար է սա կա վար յու նութ յան, լու
ծի, թու լութ յան, գլխապ տույ տի, չոր 
հա զի դեպ քում, բարձ րաց նում է տո
նու սը և  ի ջեց նում ար յան մեջ խո լես տե
րի նի քանակը: Տերև ներն օժտ ված են 
խոր խա բեր հատ կութ յամբ: Տերև նե րի 
թուր մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել հի պեր
տո նիա յի, թո քե րի հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում: Ու նա բի ար մատ նե րի ե փու կը 
խթա նում է մա զե րի ա ճը և  ամ րաց նում 
մա զար մատ նե րը։

Բույ սի պտուղ ներն ու տե լի են 
թարմ և չոր վի ճա կում, պատ րաս տում 
են՝ մու րա բա, ջե մ, հյու թեր, գի նի, կոմ
պոտ ներ, մա րի նադ ներ և  այլն։ Ու նա
բի ծա ռը դի մաց կուն է ջեր մաս տի ճա
նի փո փո խութ յուն նե րի հան դեպ: 

Հե տաքր քիր է ի մա նալ, որ տեր ևը 
ծա մե լիս փոխ վում է ըն կա լու մը հա
մի հան դեպ՝ մար դը չի զգում քաղցր և 
դա ռը հա մե րը, իսկ զգա յու նութ յու նը 
ա ղի և թ թու հա մե րի հան դեպ լիո վին 
պահ պան վում է։ Ու նա բի կո րիզ նե րից 
ստաց ված պատ րաս տուկ նե րը հա կա
ցուց ված են հղի նե րին:

Փշատենի նեղտերև

 Նեղ տերև փշա տե նի ներն ար ծա
թա փայլ թփեր են կամ 36 մ բարձ
րութ յամբ ծա ռեր, ո րոնք վայ րի բնութ
յան մեջ լայ նո րեն տա րած ված են 
Մի ջին Ա սիա յում, Դա զախս տա նում 
և Հ յու սի սա յին Կով կա սի ար ևել յան 
հատ վա ծում, ինչ պես նաև Հա յաս տա
նում: 

Փ շա տե նու պտու ղը` փշա տը կամ ու
նաբփ շա տը, սննդա յին և դե ղո րայ քա յին 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վում է ան հի շե
լի ժա մա նակ նե րից: Նույ նիսկ ա նա պատ
նե րում՝ ուղ տե րի քա րա վան նե րով ճամ
փոր դե լիս, մի ջի նա սիա ցի ներն ի րենց հետ 
որ պես սնունդ և բուժ ման մի ջոց վերց նում 
էին հիմ ա կա նում փշատ:

 Մի ջին Ա սիա յում հա ցաթխ ման և  
ա պուր նե րի պատ րաստ ման մեջ լայ նո րեն 
օգ տա գոր ծում են փշա տի պտուղ նե րից 
ստաց ված ալ յու րը: Փ շա տի թարմ պտուղ
նե րը և ն րան ցից պատ րաստ ված գի նին 
տա րա ծում են գտել նաև տար բեր երկր նե
րի ժո ղո վուրդ նե րի խո հա նո ցում: 

 Մի ջին Ա սիա յում ե փած պտուղ նե րը 
կամ ե փու կն ա ռա վել հա ճախ օգ տա գոր
ծում են ման կա կան լու ծի ժա մա նակ: Այն 
պատ րաս տե լու հա մար 30 գ պ տուղ նե րին 
ա վե լաց նում են մեկ բա ժակ ե ռաց րած ջուր 
և փակ ա մա նի մեջ 30 րո պե ե ռաց նում 
ջրա բաղ նի քում: Ե փու կը քա մում են տաք 
վի ճա կում, գո լաց նում և խ մում ու տե լուց 
ա ռաջ, օ րը՝ 34 ան գամ: 

Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
փշա տի պտուղ նե րը հայտ նի են որ պես 

ջեր մ ի ջեց նող, վեր քա մո քող, խոր խա բեր 
և հա կա ճիճ վա յին մի ջոց: Գի տա կա նո րեն 

հաս տատ ված է, որ պտուղ նե րը դրսևո
րում են հա կա բոր բո քա յին, կա պող ազ դե
ցութ յուն և  արդ յու նա վետ են կո լիտ նե րի, 
բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի ժա մա
նակ: Ի րենց բու ժա կան նշա նա կութ յամբ 
հայտ նի են նաև փշա տի ծա ղիկ նե րը և 
տերև նե րը:  

Սր տի աշխատանքի կար գա վոր
ման նպա տա կով հի վանդ նե րին տա լիս 
են շնչե լու փշա տի ծա ղիկ նե րի ե թե րա յին 
յու ղը, իսկ ջրա թուր մը և  ո գե թուր մը խոր
հուրդ են տրվում շնչա ռա կան օր գան նե րի 
հի վան դութ յան, բարձր ճնշման դեպ քում 
և սիրտա նո թա յին հա մա կար գի աշ խա
տան քի խթան ման նպա տա կով:

Ծա ղիկ նե րի ջրա թուր մը. 6գ ծա ղիկ
նե րին ա վե լաց նել մեկ բա ժակ ե ռաց րած 
ջուր և 15 րո պե ե ռաց նել ջրա բաղ նի քում` 
փակ ա մա նի մեջ: Ջ րա թուր մը սա ռեց նել և 
քա մել: Խ մել ու տե լուց ա ռաջ, 1/3 բա ժակ, 
օ րը 3 ան գամ:

Փ շա տի տերև նե րի թուր մով թրջոց
նե րը օգ տա կար են ռևմա տիկ և գոտ կա
յին ցա վե րի ժա մա նակ:

Չո րաց րած տերև նե րի ե փուկն օգ
տա գործ վում են մրսա ծութ յան, բարձր 
ջեր մութ յան, ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի բոր
բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ:

 Թարմ տերև նե րը դնում են թա րա
խա յին վեր քե րի վրա:


