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¾ç 5 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Ավստ րիա յի զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո րում էր Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն ծրագ րի ղե կա վար Դեյ վիդ Մու քեն հու բե րը: 

 Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Գոր ծա կա լութ յան հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց վող ըն
թա ցիկ և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րը, մաս նա վո րա պես, օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
(OASI) ծրա գի րը, ո րը նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել Եվ րա միութ յան և Ավստ րիա յի զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան ա ջակ ցութ յամբ: Ծ րա գի րի տևո ղութ յունը 37 ա միս է, կմեկ նար կի ըն թա ցիկ տար
վա դեկ տեմ բեր ամ սին:

§Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը մեր ո լոր տի կար ևո րա գույն ուղ ղութ յուն նե
րից է: Մենք օր գա նա կան գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման 
լայն հնա րա վո րութ յուն ու նենք, և հա մոզ ված եմ, որ այս ծրա գի րը կնպաս տի մեր երկ րում ո րակ յալ 
գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յա նը և դ րա նով իսկ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը¦, 
¨ ն շել է նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը:

Պա րոն Մու քեն հու բերը, իր հեր թին, նա խա րա րին հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է ծրագ րի բո վան
դա կութ յու նը, դրա բա ղադ րիչ նե րը` ընդգ ծե լով, որ ծրագ րի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ նե րից կլի նեն 
նաև հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յան բա րե լա վումն ու լայն հա սա րա կայ նութ յան ի րա զե կումն  
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան վե րա բեր յալ:

 Միև նույն ժա մա նակ նա խա րա րը նպա տա կա հար մար է հա մա րել, հնա րա վո րութ յան դեպ քում, 
ծրագ րում նե րա ռել նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում փոր ձի փո խա նակ ման և հայ 
մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման հար ցը:  Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը հա մոզ մունք են 
հայտ նել, որ մեկ նար կվող ծրա գի րը կու նե նա արդ յու նա վետ և բա րե հա ջող ըն թացք:
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Ավստրիայի զարգացման գործակալության 
պատվիրակությունը մեր հանրապետությունում է

Ռազմավարության իրականացում

 Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է ՀՀ հո ղա յին ֆոն դի առ կա
յութ յան և բաշխ ման վե րա բեր յալ 2015թ.ի հաշ վետ վութ յու նը:

Պե տա կան հաշ վա ռումն ի րա կա նաց վում է հո ղա մա սե րի 
ո րա կի և քա նա կի, նպա տա կա յին նշա նա կութ յան, հո ղա տես
քե րի և դրանց գոր ծառ նա կան նշա նա կութ յան, սե փա կա նութ
յան և օգ տա գործ ման սուբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան 
տվյալ ներ ստա նա լու նպա տա կով: Կհ րա պա րակ վեն հո ղա յին 
հաշ վեկշ ռի նո րաց ված և ճշտ ված տվյալ նե րը, ո րից կկա րո
ղա նան օգտ վել շա հագր գիռ բո լոր պե տա կան մար մին նե րը, 
ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ու ան ձինք: §Գ յու ղա
կան կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ ծում¦ վար կա յին ծրագ րի շրջա
նա կում, շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի գծով լրա ցու ցիչ 214 
մլն դ րա մի հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ է ա ռա ջա ցել: 

***
Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է Տա վու շի մար զում հա

սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով 
վար ձատր վող գոր ծա զուրկ նե րի ժա մա նա կա վոր զբաղ վա
ծութ յան ա պա հով ման փորձ նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
կար գը:

Ծ րա գի րը Տա վու շի մար զում ի րա կա նաց նե լը պայ մա նա
վոր ված է մար զում գոր ծազր կութ յան մի ջին հան րա պե տա
կա նից բարձր մա կար դա կով, սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի 
մեծ թվա քա նա կով, վեր ջին շրջա նում ակ տի վա ցած ռազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով մար զի հա մայնք նե րին 
հասց ված նյու թա կան վնաս նե րով: Ծ րագ րի նպա տա կը` Տա
վու շի մար զում գոր ծա զուրկ նե րի ժա մա նա կա վոր զբաղ վա
ծութ յան ա պա հով ման մի ջո ցով, սո ցիա լա կան լար վա ծութ յան 
մեղ մումն է: 

***
Մարզ պե տա րան նե րից աշ նա նա ցան ցո րե նի ա ռա ջին վե

րար տադ րութ յան սեր մա ցո ւի ներ կա յաց ված պա հան ջար կը 
բա վա րա րե լու նպա տա կով կա ռա վա րութ յու նը ո րո շել է փո փո
խութ յուն ներ կա տա րել նախ կի նում ըն դու նած ո րո շում նե րից 
մե կում:

Պայ մա նա վոր ված ե ղա նա կա յին բա րեն պաստ պայ ման նե
րով՝ մարզ պե տա րան նե րից ներ կա յաց վել է ևս 420 տոն նա աշ
նա նա ցան ցո րե նի լրա ցու ցիչ պա հան ջարկ. այն կհատ կաց վի 
Ա րա գա ծոտ նի, Լո ռու, Շի րա կի, Վա յոց ձո րի և Տա վու շի մար
զե րին: Սեր մա ցո ւի հատ կաց ման արդ յուն քում ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րը կա վե լա նան 1400 հետկ տա րով:

***
Կա ռա վա րութ յան նիս տում հա վա նութ յուն է տրվել ՀՀի և 

Մի ջազ գա յին Զար գաց ման ՕՊԵԿ հիմ նադ րա մի միջև 2015թ. 
սեպ տեմ բե րի 3ին ստո րագր ված §Են թա կա ռուց վածք նե րի և 
գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յուն¦ ծրագ րի ֆի
նան սա վոր ման հա մա ձայ նագ րին: 

Ծ րագ րի նպա տակն է` բա րե լա վել բնակ չութ յան տնտե
սա կան և սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը՝ ի րա կա նաց ման տա
րած քում ստեղ ծե լով ե կամ տի ա ճի և զ բաղ վա ծութ յան կա յուն 
հնա րա վո րութ յուն ներ: Ծ րա գիրն ու նի ե րեք բա ղադ րիչ: Մաս
նա վո րա պես, ներդ րում նե րի և փո խա ռութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև՝ տար բեր տե սա կի կա ռա վար ման և տեխ նի կա կան ա ջակ
ցութ յան տես քով, ա ջակ ցութ յուն կտրա մադր վի աղ քատ գյու
ղա կան ար տադ րող նե րի հետ ա մուր կա պեր ու նե ցող և գյու
ղատն տե սա կան ար ժեշղ թա յի շրջա նա կում գոր ծող փոքր և 
մի ջին մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րին, կբա րե լավ վեն հան րա
պե տութ յան 7 մար զե րի՝ Շի րակ, Լո ռի, Տա վուշ, Գե ղար քու նիք, 
Վա յոց ձոր, Ս յու նիք և Ա րա գա ծոտն գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
ջրա մա տա կա րար ման և  ո ռոգ ման հա մա կար գե րը՝ ա ռաջ նա
հեր թութ յուն տա լով աղ քա տութ յան ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ 
ու նե ցող տա րածք նե րին: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, կար ևո րե լով 
ծրա գի րը, նշել է, որ պետք է հե տա մուտ լի նել այն ա րագ ի րա
կա նաց նե լու հա մար: 

¾ç 3

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ԱՄՆ պաշտ պա նութ յան 
դե պար տա մեն տի սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման գոր ծա կա լութ յան պատ վի րա կութ յան (DTRA) հա
յաս տան յան գրա սեն յա կի նոր ղե կա վար Մա յոր Մեթ յու Փոու փի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը:

 Գոր ծա կա լութ յու նը մեր երկ րում ի րա կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր, ո րոնց նպա տակն է` 
ա ջակ ցել ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը երկ րի ա նաս նա բու ժութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լորտ նե րը 
Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան և Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հար ցում, 
ին չը կնպաս տի Հա յաս տա նում հա տուկ վտան գա վոր պա թո գեն նե րի հայտ նա բեր ման, ախ տո րոշ
ման և  ար ձա գանք ման հա մա կար գե րի հզո րաց մա նը:

Գոր ծա կա լութ յան ա ջակ ցութ յամբ, ար դեն ա վարտ վել է § 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, և ներ
կա յումս ըն թաց քի մեջ է §Ար ևել յան Եվ րո պա յում խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախ տի է կո լո գիա յի և 
հա մա ճա րա կա բա նութ յան մա սին հան րա յին ի րա զե կում, վե րահսկ ման և կան խար գել ման նպա
տա կով` ու սուց ման տրա մադ րում, մե թոդ նե րի և ռազ մա վա րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում` TAPA1¦ 
ծրա գի րը:

Ող ջու նե լով հյու րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը բարձր է գնա հա տել Հա յաս տա նում 
Գոր ծա կա լութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը: Այս են թա տեքս տում նա խա րա րը մաս նա
վո րա պես ընդգ ծել է կենտ րո նա կան ա նաս նա բու ժա կան ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիա յի կա ռուց ման 
դերն ու նշա նա կութ յու նը մեր երկ րի հա մար: Նա խա րա րի խոս քով` միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել մար զե րում գոր ծող ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա նե րի վե րա զին ման 
հա մար, քա նի որ ա ռանց ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րի, անհ նար է ի րա կա նաց նել ճշգրիտ 
ախ տո րո շիչ աշ խա տանք ներ:  Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հյու րե րի ու շադ րութ յու նը հրա
վի րել է նաև երկ րում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման անհ
րա ժեշ տութ յա նը, ա ռանց ո րի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րը լիար ժե քո րեն չեն կա րող 
մա տուց վել: Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են նաև DTRA գոր ծա կա լութ յան և ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը:
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Քննարկվել են սպանդանոցների ընթացիկ 
խնդիրները

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Գե ղար քու նի քի 
մար զի Վար դե նիս հա մայն քում մաս նակ ցել է գյու 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 ՀՀում ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ Միլ սը, 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: 

 Նոր մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը հիմն վել է Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց
ման կենտ րոն (CARD) հիմ նադ րա մի կող մից ԱՄՆ ՄԶԳ կող մից ֆի նան սա վոր վող 
§Հա յաս տա նում մաս նա վոր խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ստեղ ծում¦ 
ծրագ րի շրջա նա կում: Այն 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 յա նը և  ա նաս նա պա հութ յանն առնչ վող 
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:  
§Վեր ջերս մար զի Հայ րա վանք հա մայն քում մենք բա ցե ցինք նմա նա տիպ ա նաս
նա բու ժա կան կենտ րոն, իսկ մոտ օ րերս ար դեն Ճամ բա րա կում նա խա տես ված է 
թվով եր րորդ կենտ րո նի բա ցու մը: Վս տահ եմ, որ այս ծրագ րի շնոր հիվ մենք նոր 
ձեռք բե րում ներ ենք ու նե նա լու, և  այն կնպաս տի մեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը, ինչ մեր հիմ նա կան գերխն դիրն է¦,  նշել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րարն իր խոս քում ընդգ ծել է, որ Գե ղար քու նի քի մար զը կար ևոր տեղ 
է զբա ղեց նում հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում. 
մաս նա վո րա պես, ա նաս նագլ խա քա նա կի, հա ցա հա տի կի, կար տո ֆի լի ար տադ
րութ յան, ինչ պես նաև վա րե լա հո ղե րի մշա կութ յան ծա վալ նե րի ա ռու մով ևս ա ռա
ջա տարն է: 

 Կար ևո րե լով մար զում գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի զար գա ցու մը, 
ո րին վեր ջին տա րի նե րին մե ծա պես նպաս տել է CARMAC ծրա գի րը` նա խա րա րը 
նշել է, որ փոքր, մաս նատ ված հո ղակ տոր նե րով հնա րա վոր չէ զար գաց նել արդ յու
նա բե րա կան գյու ղատն տե սութ յուն, ուս տի ո լոր տին վե րա բե րող ա ռա ջի կա ծրագ
րե րը ուղղ ված են լի նե լու հենց կոո պե րա ցիա յի զար գաց մա նը: 

ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ Միլսն իր հեր թին վե րա հաս տա տել է ԱՄՆ կա ռա վա
րութ յան պատ րաս տա կա մութ յու նը Հա յաս տա նի հետ գոր ծակ ցել բո լոր ո լորտ նե
րում, շեշ տե լով, որ գյու ղատն տե սութ յու նը երկ րի կեն սա կան նշա նա կութ յան կար
ևո րա գույն ո լորտ նե րից մեկն է: Նա նշել է, որ դես պա նութ յու նը, հիմ նա կա նում 
ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագ րե րի մի ջո ցով, աշ խա տում է ֆեր մե րա յին գոր ծու նեութ յամբ ու 

ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող նե րին ապահովելու այն պի սի մի ջոց նե րով ու գոր
ծիք նե րով, ո րոնք թույլ կտան մրցու նակ լի նել տե ղա կան ու տա րա ծաշր ջանային 
գյուղատնտեսական շուկաներում ու ծաղկում ապրել:
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Հերթական գյուղատնտեսական և 
անասնաբուժական

 սպասարկման նոր կենտրոնը
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Արարատյան դաշտում խնայված ջրաքանակի 
շնորհիվ ապահովվել է ստորերկրյա ջրային 

ռեսուրսների բնական վերականգնման մակարդակը
20142015 թթ. կա տար ված աշ խա տանք նե րի և ձեռք առն ված մի ջո ցա ռում նե

րի արդ յուն քում Ա րա րատ յան դաշ տում, ընդ հա նուր առ մամբ, խնայ վել է 42,4 մ3/
վրկ կամ տա րե կան 1337.3 մլն. մ3 ջրա քա նակ, ին չով ա պա հով վել է ստո րերկր յա 
ջրա յին ռե սուրս նե րի բնա կան վե րա կանգն ման մա կար դա կը, ո րը խախտ վել էր 
սկսած 2007 թվա կա նից` ձկնա բու ծութ յան զար գաց ման հետ ևան քով: 

Այս մա սին նշվել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նում տե ղի ու նե
ցած Ա րա րատ յան դաշ տի ստո րերկր յա ջրա յին ռե սուրս նե րի մշակ ման վե րա բեր
յալ ներ կա յաց ված մի ջանկ յալ հաշ վետ վութ յան հան րա յին քննարկ ման ժա մա նակ: 

Ինչ պես տե ղե կաց նում է 
ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան տե ղե
կատ վութ յան և հա սա րա
կայ նութ յան հետ կա պե րի 
վար չութ յու նը, §Հայ հիդ
ր ո է  ն ե ր  գ ա  ն ա  խ ա  գ ի ծ ¦  
ՓԲԸի ղե կա վար Ժո րա 
Ա չո յա նը մաս նա վո րա պես 
զե կու ցել է, որ  2014 թ© ի 
երկ րորդ կե սից ՀՀ բնա
պահ պա նութ յան նա խա
րա րութ յան կող մից Ա րա
րատ յան դաշ տա վայ րի 

ինք նա շատր վա նող հո րա տանց քե րի նկատ մամբ ձեռք առն ված մի ջո ցա ռում նե րի 
շնոր հիվ, խնայ վել է 22.24 մ3/վրկ ջ րա քա նակ, այդ թվում` ձկնա բու ծութ յան ո լոր
տում՝ 17.4 մ3/վրկ, ո ռոգ ման ո լոր տում՝ 2.9 մ3/վրկ և խմե լուկեն ցա ղա յին ո լոր տում` 
1.9 մ3/վրկ ջ րա քա նակ:

 Բա ցի այդ, ՀՀ կա ռա վա րութ յան N1111¨Ն ո րոշ ման հա մա ձայն` փո փո խութ
յուն է մտցվել ՋԹով սահ ման ված ջրա քա նակ նե րի նկատ մամբ. ե թե հին ՋԹով 
ջրօգ տա գոր ծումն Ա րա րատ յան դաշ տում պետք է լի ներ 46,4 մ3/վրկ, այդ թվում՝ 
Ար մա վի րի մար զում 13,6 մ3/վրկ, իսկ Ա րա րա տի մար զում` 32,8 մ3/վրկ, ա պա նոր 
ՋԹով այն կազ մել է 26,7 մ3/վրկ, այդ թվում ՝ Ար մա վի րի մար զում 6,2 մ3/վրկ, իսկ 
Ա րա րա տի մար զում՝ 20,5 մ3/վրկ, այ սինքն կա տար վել է 19,6 մ3/վրկ ջ րա քա նա կի 
տնտե սում:

www.ecolur.org

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ
յամբ կազ մա կերպ վել էր հան դի պում` հան րա պե տութ յու նում գոր ծող սպան դա
նոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի հետ` ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար կե լու նպա տա
կով: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րա րը մաս նա վո րա պես նշել է, որ ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ  ար դեն իսկ կա ռուց
վել  և շա հա գործ ման են հանձն վել թվով հինգ սպան դա նոց ներ,  ա ռա ջի կա յում 
նա խա տես վում է հան րա պե տութ յան սպան դա նո ցա յին ցան ցը ևս  եր կու սով 
հա մալ րել, ին չը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
մորթն ի րա կա նաց նել ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով` սպա ռող նե րին ա պա
հո վե լով անվ տանգ ու ո րակ
յալ մսով ու մսամ թեր քով: 

 Նա խա րա րը նաև հա
վե լել է, որ սպան դա նոց նե
րի աշ խա տանք նե րը պետք 
է հիմ քեր ստեղ ծեն աս տի
ճա նա բար բա կա յին մոր
թից հրա ժար վե լու և հե
տա գա յում նաև հար ցին 
օ րենսդ րա կան կար գա վո
րում տա լու հա մար: § Մենք 
մե ծա պես կար ևո րում ենք 
սպան դա նոց նե րի աշ խա
տան քը, քա նի որ ան չափ 
մեծ է դրանց դե րը մեր երկ
րում սննդի անվ տան գութ յան ա պա հով ման և  առ հա սա րակ, ա նաս նա պա հութ յան 
զար գաց ման խթան ման գոր ծում, և մեր նպա տակն է` քննար կել ու լու ծում տալ 
բո լոր խնդիր նե րին, որ պես զի շա հա գործ ման հանձն ված սպան դա նոց նե րը սկսեն 
ամ բողջ թա փով աշ խա տել¦, ¨ ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Հան
դիպ ման ըն թաց քում սպան դա նոց նե րի սե փա կա նա տե րե րը նա խա րա րին ներ
կա յաց րել են ըն թա ցիկ ի րա վի ճակն ու առ կա խնդիր նե րը: Ըստ այդմ` մի քա նի 
սպան դա նոց ներ ար դեն իսկ սկսել են մորթ ի րա կա նաց նել,  ու նեն պայ մա նագ րեր 
ներ քին շու կա յում, ինչ պես նաև ար տա հա նում ներ են ի րա կա նաց նում` մաս նա վո
րա պես Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յուն, մյուս մա սի մոտ կան ի րաց ման 
խնդիր ներ` կապ ված ար տադ րան քի մրցու նա կութ յան հետ: 

 Քն նարկ ման ըն թաց քում մաս նա կից նե րը կար ևո րել են հան րա յին սննդի օբ
յեկտ նե րին մա տա րա կա րար վող մի սը պար տա դիր կար գով սպան դա նո ցա յին 
մոր թի են թար կե լու հար ցը: Նա խա րա րը հոր դո րել է սպան դա նոց նե րի սե փա կա
նա տե րե րին` քայ լեր նա խա ձեռ նել ի րենց գոր ծու նեութ յունն ակ տի վաց նե լու ուղ
ղութ յամբ` ընդգ ծե լով, որ պե տութ յու նը կար ևո րում է սննդի անվ տան գութ յան 
հար ցը և պատ րաստ է,  իր հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում, ա ջակ ցել խնդիր
նե րի լուծ մա նը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան աշ խա տո ղի օր վան 
ըն դա ռաջ կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում ե րի շրջա
նա կում, Եր ևա նում անց կաց վել է սե մի նար հայ գի
նե գործ նե րի հա մար` Չի լիից ժա մա նած փոր ձա
գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 

Սե մի նա րին ներ կա էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան փոխ նա խա րար ներ Գառ նիկ Պետ րոս յա նը, Ռո
բերտ Մա կար յա նը, Ար մեն Հա րութ յուն յա նը,  ՀՀում 
Չի լիի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Խու ան Է դու ար դո Է գի գու րեն, Հայ գի նե
գործ նե րի միութ յան նա խա գահ Ա վագ Հա րութ յուն
յա նը: 

Սե մի նա րի ըն թաց քում գի նու փոր ձա գետ Նի կո
լաս Կո վալս կին և Մոսկ վա յում գի նու և գաստ րո նո
միա յի մի ջազ գա յին կենտ րո նի նա խա գահ Լեո նիդ 
Գո լիբ տեր մա նը ներ կա յաց րել են Չի լիի խա ղո ղա
գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման պատ
մութ յու նը, ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և հա ջող
ված փոր ձը, ո րի արդ յուն քում գի նե գոր ծութ յունն այ
սօր Չի լիի տնտե սութ յան  ա ռա ջա տար ճյու ղե րից է, 
ո րի ար տադ րան քը ճա նաչ ված է աշ խար հում և մեծ 
սպա ռում ու նի:  

Երկ րում հա ջո ղել են նաև բնակ չութ յան շրջա
նում գի նու օգ տա գործ ման մշա կույ թի ձևա վոր ման 
հար ցում: Գի նու ներ քին սպա ռումն այս տեղ կազ
մում է տա րե կան 15 լիտր` 1 շնչի հաշ վով:  Չի լին 
աշ խար հի այն քիչ երկր նե րից է, որ տեղ չկա ֆի լոք
սե րա: Ըստ Լեո նիդ Գո լիբ տեր մա նի` պատ ճա ռը հո
ղի բա ղադ րութ յունն է, ո րում բա վա կա նին բարձր 
է պղնձի պա րու նա կութ յու նը, բա ցի այդ, երկ րում 
գոր ծում է գի նե գոր ծութ յան ո լոր տը կար գա վո րող 
բա վա կա նին խիստ օ րենսդ րութ յուն, յու րա քանչ յուր 
խա ղո ղի տնկի, ո րը հայտն վում է Չի լիում, շուրջ 6 
տա րի պար տա դիր կա րան տի նա յին հսկո ղութ յան է 
են թարկ վում: 

Հայ գի նե գործ նե րի միութ յան նա խա գահ Ա վագ 
Հա րութ յուն յանն իր հեր թին հյու րե րին ներ կա յաց
րել է հայ գի նե գոր ծութ յան դա րա վոր պատ մութ յու
նը, զար գաց ման փու լե րը, ներ կա ի րա վի ճակն ու 
խնդիր նե րը: Ն րա խոս քով` Չի լիի փոր ձը մեզ հա
մար շատ ու սա նե լի և  օգ տա կար կա րող է լի նել: Այս 
ա ռու մով նա հատ կա պես կար ևո րել է փոր ձա գետ
նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը և խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցութ յու նը Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան մշակ ման աշ խա
տանք նե րում: 

Մի ջո ցառ ման ա վար տին մաս նա կից նե րի հա
մար կազ մա կերպ վել էր նաև չի լիա կան և հայ կա կան 
ար տադ րութ յան գի նի նե րի համ տես:   Մի ջո ցա ռում
նե րի շրջա նա կում Չի լիի դես պա նի հետ քննարկ վել 
են նաև երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յանն առնչ վող 
հար ցեր, ո րոնց շուրջ  նա խա տես վում է ա ռա ջի կա
յում եր կու երկր նե րի գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յուն նե րի միջև ստո րագ րել հա մա գոր ծակ
ցութ յան մա սին փաս տա թուղթ:

ՉԻԼԻԻ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԸ ՄԵՐ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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Օր գա նա կան մթերք նե րի կար ևո րութ յունն 
ու սպա ռումն աշ խար հում գնա լով մե ծա նում 
է: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու
նում նշում են, որ Օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յան զար գա ցու մը ո լոր տի կար ևո րա գույն 
ուղ ղութ յուն նե րից է: Հա յաս տա նում դրա զար
գաց ման խո չըն դոտ նե րից մե կը քա ղա քա ցի նե
րի ցածր ի րա զեկ վա ծութ յունն է: Հա յաս տա նում 
ի՞նչ վի ճա կում է օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յու նը և զար գաց ման ի՞նչ հնա րա վո րութ
յուն ներ ու խնդիր ներ կան: Այս ու այլ հար ցե րի 
շուրջ Panorama.amը զրու ցել է գյու ղատն տե
սութ յան փոխ նա խա րար Ար մեն Հա րութ յուն յա
նի հետ:

 Ո՞ր մար զե րում է օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յու նը զար գա ցած:

  Հա յաս տա նում այս պա հին գոր ծում է 60
70 սեր տի ֆի կաց ված օր գա նիկ ար տադ րութ յուն: Կա
րե լի է ա սել, բո լոր մար զե րում էլ նման ար տադ րութ
յուն ներ կան, սա կայն ա ռա վել շատ են Ար մա վի րում, 
Ա րա րա տում, Ս յու նի քում, Տա վու շում: Հիմ նա կա նում 
ար տադ րում են միրգ, բան ջա րե ղեն, հա տապ տուղ
ներ, տար բեր տե սա կի խո տա բույ սեր, ո րոնք ա ճում 
են վայ րի պայ ման նե րում՝ ան տառ նե րում, սա րե րում: 
Ս րանց սեր տի ֆի կա ցումն ա վե լի հեշտ է, գոր ծըն թա ցը 
տևում է մեկ տա րի, իսկ սո վո րա կան ար տադ րութ յան 
հիմ նե լու պա րա գա յում՝ երեք տա րի: Այդ տա րիները 
համարվում են ան ցու մա յին շրջան, երբ ա վան դա կան 
գյու ղատն տե սութ յու նից ան ցում է կա տար վում օր
գա նա կա նին, և, այդ ըն թաց քում, հողն ա զատ վում է 
բո լոր ոչ բնա կան բա ղադ րիչ նե րից, ո րոնք առկա են 
նրանում: 

 Ո՞վ է տրա մադ րում սեր տի ֆի կա տը:

  Հա յաս տա նում սեր տի ֆի կատ տրա մադ րող մեկ 
կազ մա կեր պութ յուն կա՝ §Է կոգ լոբ¦ը: Ցան կա ցած 
ար տադ րող այդ սեր տի ֆի կա տով կա րող է մթերքն 
ար տա հա նել ցան կա ցած եր կիր: Մինչ սեր տի ֆի կա տ 
տրա մադ րե լը, այդ կազ մա կեր պութ յու նը մո նի տո րինգ 
և այ ցե լութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում տվյալ ար տադ
րութ յուն: Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա սե լով 
հաս կա նում ենք, որ ցան կա ցած տի պի քի միա կան նյու
թի, այդ թվում՝ թույ նե րի, օգ տա գոր ծումն ար գել ված է: 
Օ րի նակ, գո մաղ բը քի միա կան չէ, կա րե լի է օգ տա գոր
ծել օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան մեջ: Սահ ման
ված են նաև ստան դարտ ներ, թե ինչ հե ռա վո րութ յան 
վրա պետք է լի նի տվյալ հո ղակ տո րը ա վան դա կան 
ճա նա պար հով մշակ վող դաշ տե րից կամ ճա նա պարհ
նե րից: Կան ո րո շա կի պա հանջ ներ օր գա նա կան սնն դի 
փա թե թա վոր ման ու տե ղա փոխ ման վե րա բեր յալ: Հա
սա րակ օ րի նակ բե րեմ, ե թե կա թը պլաստ մա սե տա
րա յի մեջ վա ճա ռեն, ա պա դա այն քան էլ ճիշտ չէ, այն 
պետք է վա ճառ վի ա պա կե տա րա յով: Սեր տի ֆի կատ 
ստա նա լուց հե տո տնտես վա րողն ա նընդ հատ մո նի
տո րին գի ներ քո է լի նում:

 Որ տե՞ղ են սպառ վում հայ կա կան օր գա նա կան 
մթերք նե րը, են թադր վում է, դրանք ա վե լի թանկ ար ժեն:

  Հիմ նա կա նում սպա ռումն ի րա կա նաց վում է 
ներ քին շու կա յում, քա նի որ փոքր տնտե սութ յուն նե
րը դժվա րա նում են ար տա հա նում կազ մա կեր պել: 
Մենք ու սում նա սի րութ յուն չու նենք, սա կայն կա րող 
ենք ա սել, որ պտուղբան ջա րե ղե նի, մեղ րի, խո տա
բույ սե րի մար ժան մեծ չէ: Երբ ու սում նա սի րում ենք 
այլ երկր նե րի թվե րը, տես նում ենք, որ ա վե լի բարձր է 
կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րի մար ժան: Սա կայն 
Հա յաս տա նում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում դեռևս 
նման հա ջո ղութ յուն ներ չու նենք:

Օր գա նա կան սննդամ թեր քի պա հան ջարկն ամ
բողջ աշ խար հում բա վա կա նին ա րագ մե ծա նում է, 
հատ կա պես զար գա ցած պե տութ յուն նե րում մար դիկ 
ու զում են ա ռողջ կեն սա կեր պով ապ րել: Համ ար տա
հան ման հնա րա վո րութ յուն ներն են մեծ, համ գնա յին 
մար ժան է բաձր, հետ ևա պես այն դառ նում է ա ռա
վել բարձր ար ժե քա յին գյու ղատն տե սութ յուն: Փոքր 
տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար փոր ձում 
ենք տե ղի շու կա յի ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ կա
տա րել, որ պես զի այն տնտես վա րող նե րը, ո րոնք հնա
րա վո րութ յուն չու նեն ար տա հան ման, տե ղում կա րո
ղա նան սպա ռել: Մենք նա խա տե սում ենք աշ խա տել 
տնտես վա րող նե րի հետ, որ պես զի սու պեր մար կետ

նե րում օր գա նա կան սնն դի հա մար ա ռան ձին տե ղեր 
հատ կաց վեն:

  Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան զար գաց ման ի՞նչ հնա րա վո րութ յուն ներ կան:

  Դեկ տեմ բե րի 15ին մեկ նար կե լու է օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման (OASI) 37 ա միս 
տևո ղութ յամբ ծրա գի րը, ո րը նա խա տես վում է ի րա
կա նաց նել Եվ րա միութ յան և Ավստ րիա յի զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան ա ջակ ցութ յամբ: 3.2 մլն  եվ րո 
ար ժե քով ծրագ րի շրջա նա կում, չորս բա ղադ րիչ նե րով 
աշ խա տանքներ ենք ի րա կա նաց նե լու՝ ի րա վա կան 
դաշ տի, ինս տի տուտ նե րի բա րե լա վում, ար տադ րող
նե րին ա ջակ ցութ յան ցու ցա բե րում, դրա մաշ նորհ
նե րի տրա մադ րում, ի րա զեկ ման բարձ րաց մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:  Քա ղա քա
ցի նե րը չգի տեն, թե ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում, օր
գա նա կան, է կո սննդամ թեր քը, չոր րորդ բա ղադ րի չը 
կլի նի ար տա հան ման հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա
հայ տումն ու  ընդ լայ նումը: Ե թե կա րո ղա նանք, մենք 
մտա դիր ենք աշ խա տել օր գա նա կան սննդամ թերք 
ար տադ րող եվ րո պա կան խո շոր մի քա նի ըն կե րութ
յուն նե րի հետ, որ պես զի կոո պե րա տիվ ներ ստեղ ծենք 
Հա յաս տա նում, օ րի նակ՝ խո տա բույ սեր հա վա քող մի 
քա նի խմբեր հա վա քել, ա պա մի քա նի հարց կա րող 
ենք միա ժա մա նակ լու ծել: Մենք կա րող ենք չօգ տա
գործ վող հո ղերն էլ ներգ րա վել այս ծրագ րում:

  Կա՞ն խնդիր ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են Հա
յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց մա նը:

 Այս պա հին հիմ նա կան խնդի րը մարդ կանց ի րա
զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դակն է: Կան, ի հար կե, 
մար դիկ, որ գնա հա տում ու մշտա պես օգ տա գոր ծում 
են օր գա նա կան սնուն դը: Եր ևա նում գոր ծում է ման
րա ծախ խա նութ, որ տեղ վա ճառ վում են միայն օր
գա նա կան սեր տի ֆի կաց ված ապ րանք ներ: Այն բա
վա կա նին հա ճա խորդ ներ ու նի: Ուղ ղա կի ընդ հա նուր 
արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման հա մար դեռևս խո
չըն դոտ է ի րա զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դա կը:

 
  Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում սո ցիալտնտե սա
կան վատ պայ ման ներն ու օր գա նա կան սնն դի թանկ 
լի նե լը` ի րա զեկ վա ծութ յան պա կա սից մար դիկ այն 
չեն գնո՞ւմ:

  Բու սա կան ծագ ման ապ րանք նե րի գներն այն
քան էլ թանկ չեն, գրե թե գնա յին նույն սեգ մեն տում 
են: Ամ բողջ աշ խար հում այ սօր օր գա նա կան ապ
րանք ներ սպա ռում են մի ջին ու ա վե լի բարձր խա վի 
մար դիկ, կամ նրանք, ով քեր ա ռող ջութ յունն ա վե լի 
են կար ևո րում, օ րի նակ, նրանք կա րող են գնել կես 
կգ  օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց ված ապ րանք, մեկ կգ 
սո վո րա կան պայ ման նե րում ա ճեց րա ծի փո խա րեն: 
Հ նա րա վո րութ յուն ներ միշտ էլ կան, ուղ ղա կի ի րա
զե կել է պետք: Ինչ քան սպա ռողն ի րա զեկ ված լի նի, 
այն քան ար տադ րո ղը շա հագրգռ ված կլի նի շատ ար
տադ րել, եր կուս տեք շա հա վետ է:

 Ինչ պե՞ս հա մոզ վել, որ գնում ենք իս կա պես օր
գա նա կան սնունդ:

  Ման րա ծախ ցան կա ցած կետ, անհ րա ժեշ տութ
յան դեպ քում, սպա ռո ղին պետք է ներ կա յաց նի տվյալ 
ար տադ րո ղի սեր տի ֆի կա տը:
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ԱՐՈՏՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ  ՀՀՈՒՄ

Ð²Ø²ÄàÔàì

 Գեր մա նա կան մի ջազ գա յին հա
մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան 
§Կեն սա բազ մա զա նութ յան կա յուն 
կա ռա վա րու մը Հա րա վա յին Կով կա
սում¦ ծրա գի րը և §Ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ ՀԿն` 
Շ վեյ ցա րիա յի Զար գաց ման և Հա մա
գոր ծակ ցութ յան Գոր ծա կա լութ յան ու 
Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող 
ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, վեր ջերս 
կազ մա կեր պել էր §Ա րո տա վայ րե րի 
ներ կա վի ճակն ու դրանց արդ յու նա վետ 
կա ռա վար մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում
նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում¦թե մա յով հա մա ժո ղով:

 Հաշ վի առ նե լով, որ նշված ո լորտ
նե րում բազ մա թիվ տե ղա կան և մի ջազ
գային կազ մա կեր պութ յուն ներ ու նեն 
բեղմ նա վոր աշ խա տան քի եր կա րամ յա 
փորձ, կազ մա կերպ վող մի ջո ցառ ման 
նպա տակն է` հա մախմ բել ո լոր տում 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող պե տա կան և  
ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` միա սին քննար
կե լու ա նաս նա բու ծութ յան վար ման և  
ա րոտ նե րի կա ռա վար ման ո լորտ նե րում 
առ կա վի ճակն ու հիմ նախն դիր նե րը, 
ինչ պես նաև  ներ կա յաց նել և քն նար կել 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ներ
կա յիս զար գա ցում ներն ու պլա նա վոր
ման գոր ծըն թաց նե րը:

 Ներ կա նե րին ող ջու նե ցին ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան, ՀՀ բնա պահ պա
նութ յան,  տա րած քա յին և  ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, §Ռազ մա վա րա
կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ 
ՀԿն կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե
րը ֆի նան սա վո րող դո նո րա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի հա յաս տան յան 
գրա սեն յակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 

ՀԱԱՀ ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՆՇՎԵՑ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՕՐԸ

ÎðÂ²Î²Ü

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի Ագ րո բիզ նե սի ու սուց
ման կենտ րո նում նշվեց Ծ նող նե րի օ րը՝ 
15րդը Կենտ րո նի 15ամ յա պատ մութ
յան ըն թաց քում: 

Ու սա նող նե րի ծնող նե րի հետ 
ա վան դա կան հան դի պու մը ԱՈՒԿի 
մշա կույ թի ան բա ժան մասն է. այդ օ րը 
ծնող նե րը ծա նո թա նում են ի րենց ե րե
խա նե րի հա մար մի ջազ գա յին ո րա կի 
կրթութ յուն ա պա հո վող ե զա կի կրթա
կան մի ջա վայ րին, հնա րա վո րութ յուն 
ստա նում հան դի պե լու դա սա խոս նե րի 
և  աշ խա տա կազ մի հետ,  որ պես նույն 
նպա տա կին ծա ռա յող գոր ծըն կեր նե րի, 
քննար կել ե րե խա նե րի ա պա գա աշ խա
տան քա յին կա րիե րա յին առնչ վող հար
ցեր: 

ԱՈՒԿի փոխտ նօ րեն Սու սան նա 
Մեժ լում յա նի ող ջույ նի խոս քին հետ ևեց 

ա վագ կուր սե ցի ներ Լո ւի զա Փո լադ յա
նի և Վար դու հի Հայ րա պետ յա նի ներ
կա յա ցու մը` ԱՈՒԿի գոր ծու նեութ յան, 
ու սա նո ղա կան կյան քի, ՀԱԱՀում և  առ
հա սա րակ երկ րի բարձ րա գույն կրթութ

յան հա մա կար գում 
կենտ րո նի լուրջ դե
րա կա տա րութ  յան , 
մ ա ս  ն ա  գ ի  տ ա  կ ա ն 
աշ խա տա շու կա յում 
շրջա նա վարտ նե րի 
զբաղ վա ծութ յան՝ հա
վա սա րը չու նե ցող ցու
ցա նիշ նե րի մա սին: 
Այ նու հետև ծնող նե րը,  
ու սա նող նե րի և դա սա
խոս նե րի ու ղեկ ցութ
յամբ, շրջե ցին ԱՈՒԿի 
հար կա բա ժին նե րում, 
ե ղան լսա րան նե րում, 
հա մա կարգ չա յին և 
տե սա կա պի սրահ նե

րում, հա ճույ քով մաս նակ ցե ցին ի րենց 
պատ վին կազ մա կերպ ված ըն դու նե
լութ յա նը: 

Ծ նող նե րի օ րը ԱՈՒԿի ու սա նող
նե րի ծնող նե րին կա պում է կրթօ ջա խի 
հետ: Այդ օ րը հա մալ սա րա նի և կենտ
րո նի հետ նրանց գոր ծըն կե րութ յու նը, 
զուտ ուս ման վար ձի մա տա կա րար
ման ի րո ղութ յու նից բարձ րա նում է մի 
նոր մա կար դա կի`  նրանց դարձ նե լով  
ԱՈՒԿի ըն տա նի քի մի մա սը:

Սոս Ա վե տիս յան  
ԱՀԿՄԿ հիմ նադ րա մի և ԱՈՒԿի հան

րա յին կա պե րի մաս նա գետ

ԳԾԻԳի գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը և  այլք: 

§ Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յուն¦ ՀԿի նա խա գահ 
Մ. Այ վազ յա նը ող ջու նեց ներ կա նե րին` 
նշե լով,  որ հե տա գա յում շա րու նա կե
լու են հա մա գոր ծակ ցութ յու նը`  մյուս 
հա մայնք նե րում ևս զար գաց նե լու ա րո
տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վա րու մը: ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րի փոխնա խա րար 
Վա չե Տեր տեր յա նը կար ևո րեց հան դի
պու մը` նշե լով, որ նման ծրագ րե րը մեր 
հա մայնք նե րի հա մար լու ծում են է կո լո
գիա կան խնդիր ներ, իսկ ռե սուրս նե րի 
ճիշտ օգ տա գործ ման դեպ քում ո լոր
տում կու նե նանք հա ջո ղութ յուն ներ: 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀ 
փոխտ նօ րեն Ա. Վան յա նը հա վե լեց, 
որ ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ ման նե րից մեկն էլ` 
կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծումն  ու տոհ
մա յին գոր ծի բա րե լա վումն է:

Ծ րագ րի վե րա բեր յալ ներ կա նե րի 
հետ իր մտքե րը կի սեց նաև գեր մա

նա կան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան ըն կե րութ յան  (ԳՄՀԸ) Հա յաս

տան յան գրա սեն յա կի 
ղե կա վար Ան նե Դո րիթ 
Քեմ փան: Ըստ նրա` 
ծրա գի րը նպա տակ ու նի  
թի րա խա յին հա մայնք
նե րում կին և տ ղա մարդ 
ֆեր մեր նե րի հա մար 
ա պա հո վել տնտե սա
կան հնա րա վո րութ յուն
նե րի և  ե կամ տի աճ` 
խթա նե լով ա րոտ նե րի  
կա ռա վար ման հա մա
կար գի բա րե լա վու մը և 
կա թի ու մսի շու կա նե րի 
զար գա ցու մը:

 Հան դիպ ման ըն
թաց քում քննարկ վե ցին ո լոր տին առնչ
վող բազ մաբ նույթ հար ցեր: Ա րո տա վայ

րե րի հա մայն քա հեն մո նի թո րին գի և 
կա յուն կա ռա վար ման գոր ծա ռու թա յին 
մո դե լը ներ կա յաց նե լուց հե տո,  փոր
ձա գետ Կ. Հա րութ յուն յա նը նշեց, որ 
§Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Հա
յաս տա նի հա րա վում¦ ծրա գի րը Շ վեյ
ցա րիա յի Զար գաց ման և Հա մա գոր

ծակ ցութ յան Գոր ծա կա լութ յան կող մից 
ֆի նան սա վոր ված  §Ա նաս նա պա հութ
յան  զար գա ցում Ս յու նի քի մար զում¦ 
ծրագ րի տրա մա բա նա կան շա րու նա
կութ յունն է և մ շակ վել է` հաշ վի առ նե
լով նախ կի նում ու նե ցած արդ յունք ներն 
ու  ձեռք բե րում նե րը: Ծ րագ րի նպա
տակն է` նպաս տել Ս յու նի քի և Վա յոց 
ձո րի մար զե րում ա նաս նա պա հութ յան 
ո լոր տում  ներգ րավ ված կին և տ ղա
մարդ ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա ճին 
և տն տե սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի  
ընդ լայն մա նը: Ծ րա գիրն ընդգր կում է 
Ս յու նի քի և Վա յոց ձո րի մար զե րի 100 
գյու ղա կան հա մայնք ներ` ա վե լի քան 60 
000 բնակ չութ յամբ: Այ նու հետև փոր ձա
գետ ներ Ա. Դա նիել յա նը, Գ. Թով մաս
յա նը ներ կա յաց րե ցին ա րո տա վայ րե րի 
կա ռա վար ման գոր ծի քա կազ մը, մշտա
դի տարկ ման ձեռ նարկն ու կա ռա վար

ման ու ղե ցույ ցը, ա րոտ
նե րի պլա նա վոր ման և 
գ նա հատ ման գոր ծըն
թաց նե րը՝ ՏՏ տեխ նո լո
գիա նե րի կի րառ մամբ:

 Հա մա ժո ղո վի ըն
թաց քում քննարկ վել 
են նաև §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¦ ի րա կա նաց
ման ըն թա ցիկ վի ճակն 
ու ձեռք բե րում նե րը, 
հա մայն քա յին մա կար
դա կում տար բեր ծրագ

րե րի գոր ծու նեութ յան և դ րանց ազ դե
ցութ յունն ու առ կա խնդիր նե րը, ինչ պես 
նաև §Կ լի մա Իսթ¦ պի լո տա յին ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման ըն թա ցիկ վի ճակն  ու 
ձեռք բե րում նե րը: 

Լիա նա  Շախ նա զար յան

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին շա րու նակ
վում է պա րե նա յին կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ըն դար ձա կումն 
ու ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը: 

 Մեր հան րա պե տութ յու նում սե փա կան ար տադ րութ յան հաշ վին ոչ 
միայն ա պա հով վում է 
պա րե նա յին կար տո
ֆի լի ներ քին սպառ ման 
ամ բողջ պա հան ջար կը, 
այլև հնա րա վո րութ յուն
ներ են ստեղծ վում մե ծա
քա նակ ար տա հա նում
նե րի հա մար: Այդ ա ռու
մով բա ցա ռութ յուն չէ 
նաև ըն թա ցիկ տա րին: 
Ըստ կան խա տե սումն ե
րի` կար տո ֆի լի հա մա
խառն բեր քը կկազ մի 
ա վե լի քան 770 հա զար 
տոն նա, մի ջին բեր քատ
վութ յու նը` 235240 ց/ հա: 
Հա մե մա տութ յան հա

մար պետք է նշել, որ եվ րո պա կան երկր նե րից Բել գիա յում կար տո ֆի լի մի
ջին բեր քատ վութ յու նը կազ մում է 563 ց/ հա, Հո լան դիա յում` 535.0, Գեր մա
նիա յում` 530.0 ց/ հա և  այլն, իսկ պա րե նա յին կար տո ֆի լի բեր քը նույ նիսկ 
հաս նում է 9001000 ց/ հաի: Մեր հար ևան երկր նե րից Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յու նում` 250 ց/ հա է, իսկ Թուր քիա յում` 315.0 ց/ հա:

 Գե ղար քու նի քի և Շի րա կի մար զե րի ա ռան ձին կար տո ֆի լա գործ ներ 
ո րոշ հո ղա տա րածք նե րից, հեկ տա րի հաշ վով, ստա նում են 500600 ցենտ
ներ բերք: Բեր ված տվյալ նե րի հա մե մա տութ յու նից պարզ է դառ նում, որ 
մեր հան րա պե տութ յու նում կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յան բարձ րաց ման նե
րու ժը շուրջ 2.5 ան գամ ա վե լի պա կաս է օգ տա գործ վում, քան հնա րա վոր է:
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՖԵՐՄԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ոս կե վազ 
գյու ղի ֆեր մեր Սի մոն Սի մոն յա նի բազ
մաճ յուղ տնտե սութ յու նը ճա նա չում 
ու նի ոչ միայն մար զում, այլև՝ հան
րա պե տութ յու նում:  Սի մոնն ա ռա ջին
նե րից է,որ վաղ գար նա նը ստա նում է 
ջեր մո ցա յին ե լակ, ո րը շու կա յա հա նե
լուց հե տո ան մի ջա պես վա ճառ վում է, 
քա նի որ բո լո րը գի տեն Սի մո նի ա ճեց
րած ե լա կի քաղցր հա մի մա սին: 

§ Տա րի ներ ա ռաջ §Հա զա րամ յա կի 
մար տահ րա վեր¦ ծրագ րի շրջա նա կում, 
ա ռա ջար կութ յուն ար վեց անց նել ո ռոգ
ման կա թի լա յին ե ղա նա կին: Տեխ նո
լո գիան ան ծա նոթ էր և  այն ներդ նե լու 
հա մար ռիսկ էր պա հանջ վում: Ես հա
մա ձայ նե ցի և ջեր մա տունն ամ բող ջութ
յամբ ան ցավ կա թի լա յին ո ռոգ ման¦, 
հի շում է Սի մոն յա նը: 
Այ նու հետև ստացվեց 
ան նա խա դեպ բերք, 
մ ի ա  ժ ա  մ ա  ն ա կ 
տնտես վեց թե ջուրը, 
ո րի խնդի րը ի րոք առ
կա է Ոս կե վա զում, 
և թե պա րար տան
յութը: Սի մո նի փոր
ձից ել նե լով, գյու ղի 
ջեր մատ նա յին տնտե
սութ յուն նե րի շուրջ 
60 %ն  ար դեն ան ցել 
է ո ռոգ ման կա թի լա
յին ե ղա նա կի: Այլևս 
չկա նախ կին մտա վա
խութ յու նը, ֆեր մեր նե
րը գոհ են արդ յուն քից: 

 Սի մոն Սի մոն յա նը սե փա կա նաշ
նորհ ման արդ յուն քում ստա ցել է 1600 մ2 
հո ղա տա րածք, այ նու հետև գնե լով նոր 
հո ղա տա րածք ներ, ո րոնք չէին մշակ
վում նախ կին տե րե րի կող մից, ա վե
լաց րել է մշա կո վի հո ղա տա րածք նե
րը: Ֆեր մերն այժմ ա ճեց նում է խնձոր, 
սև սա լոր, ծի րան, դեղձ, կե ռաս և  այլ 
պտղա տե սակ ներ: Բո լոր սոր տերն էլ 
ինքն է ընտ րել: Սկզ բում ցա նել է կո րիզ
նե րը, այ նու հետև ստա ցել տնկին, մշա

կել է և  այժմ ար դեն ու նի ցու ցադ րա կան 
այ գի: Մաս նա գի տութ յամբ ին ժե ներմե
քե նա շի նա րա րը խո րա ցել է նաև մեղ
վա բու ծութ յան մեջ: Տա րի նե րի ըն թաց
քում այն քան գի տե լիք ներ է ձեռք բե րել, 
որ հա մագ յու ղա ցի նե րը նրա նից խոր
հուրդ ներ են հարց նում` հի վան դութ
յուն նե րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե
րի կա տար ման, մե ղու նե րի խնամ քի և 
մաս նա գի տա կան այլ հար ցե րի վերա
բեր յալ:

Խորհր դատ վութ յուն ստա նա լու 
նպա տա կով ֆեր մերն օգտ վում է նաև 
Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿի ծա ռա յութ յու
նից, որն ի րեն ա ջակ ցում է բույ սե րի 

վնա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ կա տա
րե լու գոր ծում: §Ե լա կը չո րա նում էր, 
դի մե ցի ԳԱՄԿին: Մաս նա գետ ներն այ
ցե լե ցին տնտե սութ յուն, նմուշ վերց րե
ցին և  ու ղար կե ցին լա բո րա տո րիա` հե
տա զոտ ման: Պարզ վեց, որ պատ ճառն 
ար մա տա յին տիզն է: Պայ քա րի մի ջո
ցա ռում ներ կա տա րե ցինք` օգ նեց: Հի մա 
ես եմ գյու ղա ցի նե րին խոր հուրդ տա լիս, 
թե ինչ մի ջո ցա ռում ներ կա տա րեն, որ
պես զի արդ յու նա վետ լի նի¦,պատ մում 
է ֆեր մե րը:

Ըն տա նե կան ֆեր մե րութ յան գոր
ծում ի րենց ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն 
են բե րում նաև տի կի նը` Ար մի նե Մա
նուկ յա նը, որ դին` Դա վի թը և դուստ րե րը` 
Լո րե տան և Հաս մի կը: Դա վի թը դեռևս 

12 տա րե կան է, բայց ար դեն օգ նում է 
ըն տա նի քին իր աշ խա տան քով: Ա ռա
վոտ վաղ մաս նակ ցում է բեր քա հա վա
քին, կա տա րում այն աշ խա տանք նե րը, 
ո րոնք կա րո ղա նում է: Ի դեպ, ե րե խա նե
րը դպրո ցում սո վո րում են գե րա զանց, 
իսկ ֆեր մե րա յին աշ խա տան քա յին 
ի րենց մաս նակ ցութ յու նը նրանց դաս
տիա րա կում է աշ խա տա սի րութ յամբ: 
Ամ ռա նը աշ խա տանք նե րում ընդգրկ

վում են նաև սե զո նա յին աշ խա
տող ներ:

Տն տե սութ յու նում ա նընդ
հատ նոր քայ լեր են ար վում ` 
գյու ղատն տե սութ յան արդ յու
նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով: Օ րի նակ, այս տա
րի Ի տա լիա յից ներկ րել են ե լա
կի նոր սորտ, ո րի յու րա քանչ
յուր թուփ տա լիս է 23 կգ բերք: 
Այն քաղց րա համ է, դի մաց կուն, 
փո խադ րու նակ, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կտա նաև ար տա հա
նել: Այժմ զբաղ ված են թփե րի 
բազ մաց մամբ:

§Հա յաս տա նում ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն նե րը մեծ ա պա գա ու նեն, քա նի 
որ շատ են արևա յին օ րե րը: Իսկ այ գե
տա րածք նե րում պետք է տե ղադր վեն 
կարկ տա պաշտ պան ցան ցեր: Նոր տեխ
նո լո գիա նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն 
նաև հայ գյու ղա ցու հա մար: Բա ցի այդ, 
պետք է կար գա վոր վի նաև ար տա հան
ման խնդի րը, որ պես զի գյու ղատն տե
սութ յու նը զար գա նա¦, եզ րա հան գում է 
ֆեր մե րը: 

Ն րա կար ծի քով, գյու ղատն տե սութ
յա նը պետք է տրա մադ րել նաև ցածր 
տո կո սադ րույ քով և  եր կա րա ժամ կետ 
վար կեր:

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԸ ՎԵՐԱԾՎԵՑ ՏՈՆԻ
ՄԱԿ-ը հոկ տեմ բե րի 15-ը հռչա կել է «Գ յու ղի կա նանց մի ջազ գա յին օր»` ի 

նշան գյու ղի և գ յու ղան տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում կա նանց դե րի և մաս-
նակ ցութ յան կար ևո րութ յան: Ըստ փաս տա ցի տվյալ նե րի` աշ խար հում մոտ 1.6 
մլրդ կին ներգ րավ ված է գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րում: Ար տադր վող 
գյուղմ թերք նե րի կե սից ա վե լին ա ճեց վում է կին ֆեր մեր նե րի տքնա ջան աշ խա-
տան քի շնոր հիվ:

Գ յու ղի կա նանց 
մի ջազ գա յին օր վա 
կա պակ ցութ յամբ,հո
տեմ բե րի 31ին «Հայ 
կա նայք հա նուն ա ռող
ջութ յան և  ա ռողջ 
շրջա կա մի ջա վայ րի» 
ՀԿը, ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա
րութ յան հետ հա մա
տեղ, Ֆ րան սիա յի Ռոն 
 Ալ պեր տա րա ծաշր
ջա նի ֆի նան սա վոր
մամբ ի րա կա նաց վող 
« Դի տակ, Ոս կե վան, 
Սո լակ և Սաղ մո սա
վան գյու ղե րի կա
նայք` հա նուն կա յուն 
գյու ղատն տե սութ յան» ծրագ րի շրջա նա կում,կազ մա կեր պել էին գյուղմ թերք նե րի 
ցու ցա հան դեսվա ճառք: Տո նա վա ճա ռում ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի, Տա վու շի, Ա րա րա տի 
և Կո տայ քի  մար զե րի 4 հա մայնք նե րի կին ֆեր մեր նե րը ներ կա յաց նում էին ի րենց  
ար տադ րած բերքն ու բա րի քը: Այս ան գամ ցու ցա հան դեսվա ճառ քը հո բել յա նա կան 
էր, քա նի որ տո նը կազ մա կեր պութ յան կող մից նշվում էր ար դեն 5րդ տա րին:

 Մի ջո ցառ ման բաց մա նը ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը: « Բա ցի մեր հող ու ջրից, նաև հենց կա
նանց աշ խա տա սի րութ յամբ է պայ մա նա վոր ված մեր պտուղ բան ջա րե ղե նի համն ու 

ո րա կը, քա նի որ վեր ջին
ներս հո գի են դնում ի րենց 
գոր ծի մեջ, դրա հա մար էլ 
արդ յուն քը տար բեր վում 
է ան զու գա կան հա մով», 
ա սում է պրն. Մա կար յա
նը:

Ծ րա գիրն ի րա կա
նաց վում է մար զե րում 
գոր ծող գյու ղի կա նանց 
զար գաց ման ակ տիվ 
կենտ րո նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք հա մա կարգ վում 
են ակ տիվ կա նանց կող
մից: «Ն պա տակն այն է, 
որ պես զի գյու ղի կա նայք, 

կա տա րած աշ խա տան քի արդ յուն քում, հնա րա վո րինս ա վե լի շատ ե կա մուտ ստա
նան: Աշ խա տանք ներ ենք տա նում ար տադ րան քի ապ րան քա նիշ ստեղ ծե լու ուղ
ղութ յամբ», տե ղե կաց նում է ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ  Լու սի նե Նալ բանդ յա նը:

Ող ջու նի խոս քը, շնոր հա վո րանքն ու շնոր հա կա լութ յուն ներն էր բե րել նաև 
ծրագ րի ֆի նան սա վո րող, ՌոնԱլ պեր տա րա ծաշր ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա հիտ 
Դավթ յա նը: Վեր ջինս ա ռանձ նա կի շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց և կար ևո րեց Ոս կե
վան հա մայն քի կա նանց մաս նակ ցութ յու նը ծրագ րին:

Ոս կե վան ցի նե րը ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց րել էին ՀԿի ա ջակ ցութ յամբ  տրա
մադ րված ար ևա յին չո րա նոց նե րով չո րաց ված չրե րի հա րուստ տե սա կա նի, ինչ պես 
նաև՝ բու սա կան թե յեր, բու ժիչ խո տա բույ սեր և  այլն: « Տա րեց տա րի ա վե լաց նում ենք 
թե քա նակը և, թե տե սա կա նին, քա նի որ տես նում ենք ե կա մուտ նե րի ա վե լա ցում», 
պատ մում է հա մա կար գող Մայ րա նուշ Ա լեք սան յա նը: Ա րա գա ծոտ նի մար զի Սաղ մո
սա վան գյու ղի կա նանց խում բը բաղ կա ցած է 15 ան դա մից, ո րոնց թի վը շա րու նա կում 
է ա վե լա նալ: Ար տադ րան քի ի րաց ման նպա տա կով գյու ղի կենտ րո նում տե ղադ րվել 
էին տա ղա վար ներ: Լաու րա Մի քա յել յա նը նշեց, որ գոհ են արդ յունք նե րից:

Կո տայ քի մար զի Սո լակ գյու ղի կա նանց խմբի ներ կա յա ցու ցիչ Ռաի սա Խա չատր
յանն էլ տե ղե կաց րեց, որ ար տադ րում են օր գա նիկ գյուղմ թերք ներ, գրե թե չեն օգ տա
գոր ծում թու նա քի մի կատ ներ և, նույ նիսկ, պա րար տան յու թեր: Սո լա կը ներ կա յա ցել էր 
բան ջա րե ղե նի և հա տի կաըն դե ղե ն մշա կա բույ սե րի հա րուստ տե սա կա նիով: Ա րա րա
տի մար զի Դի տակ գյու ղի կա նանց խմբի ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա հիտ Ա թո յա նի տե ղե
կաց մամբ, ի րենք զբաղ վում են չրա գոր ծութ յամբ, ար տադ րութ յան մեջ օգ տա գոր ծե լով 
ոչ միայն ի րենց այ գի նե րի, այլև այլ ֆեր մեր նե րի պտուղ նե րը: Չ նա յած այն հան գա
ման քին,որ չրա տե սակ նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ շա քա րա ջուր չեն օգ տա գոր
ծում, այ նու ա մե նայ նիվ, նրանց ար տադ րանքն աչ քի է ընկ նում ապ րան քա յին տես քով:

Ամ բողջ օ րը գյու ղատն տե սա կան շու կա յում անց կաց նե լուց, ի րենց բերքն ու բա րի
քը վա ճա ռե լուց հե տո  գյու ղի կա նանց սպա սում էր հա ճե լի ա նակն կալ, վեր ջին նե րիս 
հա մար պատ րաստ ված էր ի րենց հա մայնք նե րի կա նանց վե րա բեր յալ. ֆրան սիա ցի 
գոր ծըն կեր նե րի կող մից նկա րա հան ված ֆիլ մե րի ցու ցադ րութ յուն և մր ցա նա կա բաշ
խութ յուն, ինչ պես նաև փոք րիկ ակ նարկ` ան ցած   ուղ ու մա սին:  Կա նանց տրա մա
դրութ յուն շատ բարձր էր, և հա ջող վել էր նրանց հա մար  օ րը վե րա ծել տո նի:

  
Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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1999թ. Հա յաս տա նում հիմ նադր ված §ՍՊՍ Սի գա
րոն¦ ըն կե րութ յու նը զբաղ վում է բարձ րա կարգ սի գա
րետ նե րի ար տադ րութ յամբ և վա ճառ քով: Ըն կե րութ
յան ար տադ րանքն այ սօր ար տա հան վում է աշ խար հի 
տար բեր երկր ներ: Սի գա րո նի ար տադ րութ յան հիմ
նա կան սկզբուն քը բարձր ո րակն է և ծ խե լու հետ ևան
քով ա ռա ջա ցող հի վան դութ յուն նե րի ռիս կե րի էա կան 
նվա զե ցու մը: Ըն կե րութ յան աշ խա տանք նե րը   ղե կա
վա րում է տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա
տար Լու սի նե Վե լից յա նը, նրա հետ էլ կա յա ցավ մեր 
հար ցազ րույ ցը:

  Տի կին Վե լից յան, ըն կե րութ յան ար տադ րա տե
սակ նե րը ո՞ր երկր նե րի շու կա նե րում են գտել ի րենց 
ու րույն տե ղը, ար տա հան ման ծա վալ նե րը մե ծաց
նե լու ուղ ղութ յամբ ինչ պի սի՞ աշ խա տանք ներ են 
կա տար վում:

 §ՍՊՍ Սի գա րոն¦ ըն կե րութ յան ռազ մա վա րութ
յու նը  կա ռուց վել և  այ սօր էլ կա ռուց վում է ար տա հան
ման քա ղա քա կա նութ յան հի ման վրա: Բո լոր շու կա
ներն էլ մեզ հա մար կար ևոր են, այդ իսկ պատ ճա ռով 
ընդգծ ված ա ռաջ նայ նութ յուն ներ չեն դրվում: Դ րանք 
ձևա վոր վում են մար կե տին գա յին աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում` հաշ վի առ նե լով մի շարք հան գա մանք
ներ` ճա նա պարհ, կա պեր, օ րենսդ րա կան ար գելք ներ 
և  այլն:

Վե րա կազ մա վո րու մից հե տո Սի գա րո նի նոր 
սերն դի ար տադ րան քը վեց եր կիր է ար տա հան վել` 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, Ուզ բեկս տան, Թուրք մե
նիա, Վ րաս տան, Ճա պո նիա և Ի րաք: Ակ տիվ մար կե
տին գա յին աշ խա տանք ներ են տար վում ա մե րիկ յան, 
ա սիա կան և  եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րի շու կա
նե րում:

Ըն կե րութ յան ա ռաջ նա յին ծրագ րե րից է տե սա
կա նու ա վե լա ցու մը և  ար տա հան ման աշ խար հագ
րութ յան ընդ լայ նու մը: Ե թե մինչև վե րա կազ մա վո
րու մը Սի գա րո նի ար տադ րանքն աշ խար հի շուրջ 30 
եր կիր էր ար տա հան վում, ա պա այ սօր  ծրագր վում է  
գե րա զան ցել այդ ցու ցա նի շը:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ §ՍՊՍ Սի գա
րոնը¦ ար տա հան մանն ուղղ ված  ըն կե րութ յուն է, 
մենք միշտ էլ կար ևո րել ենք հայ կա կան շու կան, հայ 
սպա ռո ղի կար ծիքն ու գնա հա տա կա նը: Մեր մրցակ
ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե րը ոչ միայն ներ քին, այլև 
ար տա քին շու կա յում բարձր ո րակն է, ի նո վա ցիոն 
տեխ նո լո գիա ներն ու հե ղա փո խա կան նո րա մու ծութ
յուն նե րը, ո րոնք կա ռուց վում են ծխե լու հետ ևան քով 
ա ռող ջութ յա նը հասց նող վնա սի էա կան նվա զեց ման 
գա ղա փա րի վրա: Այս գա ղա փա րա կան հեն քի վրա 
էլ 2014 թվա կա նին  ըն կե րութ յու նը սպա ռող նե րին  
ներ կա յաց րեց իր նոր սերն դի սի գա րետ նե րը: §ՍՊՍ 
Սի գա րոն¦ ըն կե րութ յու նը Սի գա րոն ապ րան քա նի
շով հինգ տե սա կի սի գա րետ է թո ղար կում, ո րոնք 

գտնվում են գնա յին և  ո րա կա կան բարձր հատ վա
ծում` ՍԻԳԱՐՈՆ ՌՈՅԱԼ, ՔԻՆԳ ՍԱՅԶ, ԷՔՍՏՐԱ ԼՈՆԳ, 
ՍՈՒՊԵՐ ՍԼԻՄՍ և ՈՒԼՏՐԱ ՍԼԻՄՍ: Նոր սերն դի սի
գա րոն նե րը բարձր ինք նար ժե քի, հետ ևա բար` բարձր 
գնի պատ ճա ռով դժվար հա սա նե լի են սպա ռող նե րի 

լայն շեր տե րին, ին չով պայ մա նա վոր ված էլ ըն կե րութ
յու նը թո ղար կել է Ցենտր ան վա նու մով, հա մե մա տա
բար ցածր ինք նար ժե քով, է կո նոմ կար գի սի գա րետ
ներ, ո րոնք զգա լի պա հան ջարկ ու նեն ար դեն ներ քին 
շու կա յում:

Որ տե ղի՞ց է ներ մուծ վում ար տադ րութ յան հա
մար անհ րա ժեշտ հում քը, հոս քագ ծե րը, լա բո րա
տոր սար քա վո րում ե րը:

 ՍԻԳԱՐՈՆԻ բո լոր բա ղադ րիչ նե րը ձեռք են բեր
վում եվ րո պա կան լա վա գույն ըն կե րութ յուն նե րից և  
ու նեն  հա վաս տագ րեր: Սի գա րո նի նոր սերն դի ար
տադ րութ յան հա մար օգ տա գործ վում է բա ցա ռա պես 
թարմ բեր քի բարձ րո րակ ծխա խոտ` ներկր ված լա տի
նա մե րիկ յան և  աֆ րիկ յան հայտ նի պլան տա ցիա նե
րից: Աշ խար հում ա ռա ջին ան գամ, ի նո վա ցիոն տեխ
նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, կա տար վում է ծխա խո տի 
բազ մա փուլ մաք րազ տում: Արդ յուն քում հում քից հե
ռաց վում են քաղց կե ղա ծին թու նա վոր նյու թե րը՝ քլոր, 
ա զոտ պա րու նա կող պես տի ցիդ նե րը, հե տե րո պո լիկ 
միա ցութ յուն նե րի բարդ մո լե կուլ նե րը: Մաք րազտ ման 
շնոր հիվ վե րա նում են նաև ծխե լուց հե տո բե րա նում 
ա ռա ջա ցող տհաճ դառ նա հա մը և դառ նա հո տը:  Բա
ցա ռիկ եր ևույթ է ըն կե րութ յու նում ստեղծ ված բնա
կան նյու թի՝ ՊԵՌԼԻՏԻ  հիմ քով կոմ բի նաց ված  զտիչ 
(ֆիլտր)ծխա փո ղը, ո րը կա տա րում է ծխի լիա կա տար 

միկ րո ֆիլտ րա ցիա: Պեռ լի տի հա վե լու մով շեր տը, իր 
բա ղադ րութ յան շնոր հիվ, մինչև  90 % կլա նում է ծխի 
մեջ առ կա խե ժը, նի կո տի նը և ծ խա խո տի այր ման ժա
մա նակ ար տա զատ վող բազ մա թիվ  քաղց կե ղա ծին 
թու նա վոր  նյու թե րը, ինչ պես նաև կա սեց նում է նոր 
նյու թե րի ա ռա ջա ցու մը: ՍԻԳԱՐՈՆԻ ար տադ րութ
յան  հա մար անհ րա ժեշտ հոս քագ ծե րը և լա բո րա տոր 
սար քա վո րում ներն ըն կե րութ յան հա տուկ պատ վե րով 
նա խագծ վել և պատ րաստ վել են եվ րո պա կան հե ղի

նա կա վոր ըն կե րութ յուն նե րի 
կող մից։

Սնն դի անվ տան գութ յան, 
ո րա կի հետ կապ ված, ինչ պի
սի՞ն են լա բո րա տոր պայ ման
նե րը:

  Սի գա րո նի ար տադ րութ
յան մեջ օգ տա գործ վող հումքն 
ու նյու թե րը, ինչ պես նաև պատ
րաս տի ար տադ րան քը  ո րա կի 
ստուգ ման են են թարկ վում ըն
կե րութ յան լա բո րա տո րիա յում, 
որն ամ բող ջո վին զին ված է գեր
մա նա կան հայտ նի ըն կե րութ յան 
բարձ րա կարգ սար քա վո րում նե
րով: Լա բո րա տո րիա յում ի րա
կա նաց վում է նաև պատ րաս տի 
ար տադ րան քի ո րա կի օ պե րա
տիվ ստու գում, որն հա մա պա
տաս խա նում են ISOի մի ջազ
գա յին չա փա նիշ նե րին: Ո րա կի 

ստու գումն ի րա կա նաց վում է հա մա ձայն համ տե սա
յին հատ կա նիշ նե րի` ար տա քին տես քի, ֆի զի կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի և ծ խի քի միա կան բա ղադ րութ յան: 
Համ տե սա յին հանձ նա ժո ղո վը ոչ պա կաս, քան շա
բա թը մեկ ան գամ գնա հա տում է Սի գա րո նի համ տե
սա յին հատ կա նիշ նե րը՝ բույ րը, հա մը, թնդութ յու նը: 
Ար տադ րան քի ար տա քին տես քը մշտա պես վե րահսկ
վում է ան մի ջա կա նո րեն սի գա րե տի հոս քագ ծի վրա: 
§ՍՊՍ Սի գա րոն¦ ըն կե րութ յու նում գոր ծող ո րա կի 
ստուգ ման հա մա կար գը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
թո ղար կել  հաս տա տուն, բարձր ո րա կի ար տադ րանք:

Ինչ պես ողջ աշ խար հում, այն պես էլ Հա յաս տա
նում, ծխե լու դեմ ակ տիվ պայ քար է տար վում, ո րին 
իր ձևով և բո վան դա կութ յամբ բա վա կան արդ յու
նա վետ  մաս նակ ցում է նաև ըն կե րութ յու նը: Խոս քը 
ծխե լու հետ ևան քով ա ռող ջութ յա նը հասց վող վնա սի  
նվա զեց ման մա սին է:

 Սի գա րոն ըն կե րութ յունն իր ին տե լեկ տո ւալ և ն յու
թա տեխ նի կա կան բա զա յով ու նի զար գա նա լու մեծ 
հնա րա վո րութ յուն և կա պի տալ խո շոր ներդ րում նե
րի պա րա գա յում կա րող է դառ նալ հա մաշ խար հա յին 
ծխա խո տա յին արդ յու նա բե րութ յան գլխա վոր խա ղա
ցող նե րից մե կը` ինչն էլ ըն կե րութ յան գլխա վոր նպա
տակն է: 

 ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

 Ջեր մա տուն, որը 
ա պա հո վում է քաղց րա
համ ջրով և ս նուն դով

Ավստ րա լիա յում Մեր դո կի հա-
մալ սա րա նի ին ժե ներ ներն ու գիտ-
նա կան նե րը կա ռու ցել են 170 մ2 մա-
կե րե սով ջեր մա տուն, ո րը վերջ նա-
կան փոր ձար կում երն անց նե լուց 
հե տո, զանգ վա ծա յին ար տադ րութ-
յուն է ա պա հո վե լու: 

Փ չո վի ջեր մա տունն օ րե կան ա պա
հո վվում է 8 մ3 քաղց րա համ ջրով, ո րը 
ստաց վե լու է ա ղի ջրից գո լոր շիաց ման 
մի ջո ցով, և մոտ 30 կի լոգ րամ բան
ջա րե ղենով: Պարզ տեխ նո լո գիա նե
րով գոր ծող ջեր մա տու նը փակ տի պի 
է, ավ տո մատ կա ռա վար մամբ, որ տեղ 
գո լոր շիա ցումն ու կոն դեն սա ցու մը 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կար գա
վո րե լու ջե ռուց ման և հո վաց ման գոր
ծըն թաց նե րը:

Կաշ վե ի րեր`
 միրգբան ջա րե ղե նից

Հա րա վա յին Հո լան դիա յի Willem 
de Kooning ա կա դե միա յի մի խումբ 
ու սա նող ներ գտել են սուր սո ցիա լա-
կան հար ցե րից մե կի` թա փոն նե րի 
վե րամ շակ ման մի լու ծում ևս: 

   Ռո թեր դա մի շու կա յի աշ խա
տող նե րը օ րե կան մի ջի նում 3,5 տոն
նա գեր հա սու նա ցած կամ տես քը 
կորց րած միրգ և  այլ մթերք են դեն 
նե տում: Մ շա կե լով մրգե րի և բան ջա
րե ղե նի չո րաց ման ի րենց նպա տակ
նե րին հա մա պա տաս խա նող ե ղա նակ` 
նրանք կաշ վեն ման նյութ են ստեղ ծել, 
ո րից ա ռայժմ պա յու սակ ներ, լու սամ
փո փեր են պատ րաս տում: Դ րան ցով 
հե տաքրքր վել են BMW և Porshe ավ
տո մե քե նա նե րին կաշ վե նստա րան ներ 
տրա մադ րող ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնց 
հա ճա խորդ նե րը չեն ցան կա նում, որ 
ի րենց մե քե նա նե րում որ ևէ կեն դա նա

կան ծագ ման նյութ լի նի:
Իսկ հնա րա միտ ու սա նող նե րը շա

րու նա կում են զար գաց նել ձեռք բե րած 
հա ջո ղութ յուն նե րը. օ րի նակ` ե լա կից 
պատ րաստ ված գե ղե ցիկ պա յու սակ
ներն ա վե լի գե ղե ցիկ դարձ նե լու հա
մար, դդմի և խն ձո րի հա վե լումն եր են 
ա վե լաց նում:

Այն հար ցին, թե որն է ի րենց ծա
վա լած գոր ծու նեութ յան հիմն ա կան 
գա ղա փա րը, ու սա նող նե րը վստահ 
պա տաս խա նում են` սնուն դը աղբ չի, 
ե թե չես ու տում, կա րե լի է այն կի րա
ռել: 

Հետ ևե լով Անգ լիա յի
 օ րի նա կին…

 Նոր Զե լան դիան 3 տա րուց իր 
քա րա ծուխն ար դեն չի օգ տա գոր ծե-
լու, և մինչև 2025 թվա կա նը 90%-ով 
անց նե լու է վե րա կանգն վող է ներ գե-
տի կա յի օգ տա գործ մանը:

 Դա նրան դժվար չի լի նի ի րա կա
նաց նել մի քա նի ա ռումն ե րով. նախ, 
որ բո լոր ած խա հան քերն ար դեն փա
կել է, բա ցի եր կու սից` միա ժա մա նակ 
հասց նե լով վե րա կանգն վող է ներ գիա
յից օգտ վող նե րի տո կո սը 80ի: Եվ որ, 
ի տար բե րութ յուն մի շարք երկր նե րի, 
այս տեղ վե րա կանգն վող է ներ գիա յի 
աղբ յուր նե րից առ կա է նաև գեո թեր
մա լը: 

Վ Հ
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ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ և ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Ցե ցի պատ ճա ռած վնա սը նվա զա գույ նի հասց նե

լու հա մար` անհ րա ժեշտ է կի րա ռել  կան խար գե լիչ, 
ագ րո տեխ նի կա կան, քի միա կան, կեն սա բա նա կան, 
մե խա նի կա կան պայ քա րի հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ:

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում եր
 ƥ Չի թույ լատր վում ցե ցով վա րակ ված տա րածք նե

րից կար տո ֆի լի պա լար ներ, լո լի կի պտուղ ներ և  այլ 
մոր մազ գի նե րի պտուղ ներ ներ մու ծել վա րա կա զերծ 
գո տի ներ:

 ƥ Բեռ նախ ցիկ նե րում (կոն տեյ ներ) և պա հեստ նե
րում անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կար տո ֆի լի պա
լար նե րի ֆու մի գա ցիա` մե թիլ բրո մի դի կամ այլ ֆու մի
գանտ նե րի կի րառ մամբ:

 ƥ Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում ար տադր ված կար
տո ֆի լի պա լար նե րը, որ պես տնկան յութ, չօգ տա գոր
ծել: 

 ƥ Խոր հուրդ չի տրվում կար տո ֆի լի տնկան յու թի 
ձմե ռա յին պահ պա նութ յուն Ա րա րատ յան հար թա վայ րի 
տա րած քում: Տն կան յու թը պետք է ներկ րել ցե ցից զերծ 
գո տի նե րից, գար նա նը` ան մի ջա պես տուն կից ա ռաջ:

 ƥ Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում հրա ժար վել ա մառ
նա ցան կար տո ֆի լի մշա կութ յու նից:

 ƥ  Մոր մազ գի նե րի հա մար նա խա տես ված դաշ տե
րը շրջա փա կել (տա րա ծա կան մե կու սա ցում) հա ցազ
գի մշա կա բույ սե րի ցան քե րով, ո րը կսահ մա նա փա կի 
այլ տա րածք նե րից վնա սա տո ւի ներ թա փան ցու մը:

 ƥ Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում, ֆե րո մո նա յին թա
կարդ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նել մոր մազ գի նե րի 
ցան քե րի հե տա զո տում (մո նի տո րինգ): Թա կարդ նե րը 
պետք է տե ղադ րել դաշ տե րի եզ րե րին` յու րա քանչ յուր 
100 մ վ րա, ցան կա լի է ճա նա պար հի եր կայն քով (1 թա
կարդ՝ 5 հեկ տա րի հաշ վով), կա պե լով փայտ յա ցցե րին, 
ընդ ո րում` թա կար դի հա տա կը պետք է գտնվի հո րի
զո նա կան վի ճա կում, 4050 սմ բարձ րութ յան վրա: Թա
կարդ նե րի մի ջո ցով անց կաց ված ու սում նա սի րութ յուն
նե րը հնա րա վո րութ յուն կտան ճիշտ ո րո շել պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում նե րի ժամ կետ նե րը:

Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում եր
 ƥ  Բեր քա հա վա քից հե տո, ուշ աշ նա նը կա տա րել 

խո րը վար: Հուն վար ամ սին, երբ հո ղը սա ռած է, կա
տա րել կրկնա վար, ո րի արդ յուն քում` վա րե լա շեր տի 
ստո րին հատ վա ծում պատս պար ված վնաս տու ներն 
ու հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րը տե ղա փոխ վե լով 
հո ղի մա կե րես` ոչն չա նում են:

 ƥ  Կի րա ռել ցան քա փո խա նա կութ յուն՝ մոր մազ գի
նե րով (կար տո ֆիլ, լո լիկ, պղպեղ, սմբուկ), նախ կի նում 
զբա ղեց ված տա րածք նե րում բա ցա ռել նույն ըն տա նի
քի մշա կա բույ սե րի մշա կութ յու նը:

 ƥ Կար տո ֆի լի տուն կը կա տա րել միայն ա ռողջ 
տնկան յու թով, 15 սան տի մետ րից  ոչ պա կաս խո րութ
յամբ:

 ƥ Կա նո նա վոր կա տա րել բուկ լից, որ պես զի պա
լար նե րը գտնվեն 5 սմ ից ոչ պա կաս խո րութ յամբ հո
ղա շեր տի տակ, որ տեղ կդժվա րա նա պա լար նե րի վրա 
վնա սա տո ւի ձվադ րու մը:

 ƥ  Կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քից 57 օր ա ռաջ փրե
րը (կա նաչ զանգ վա ծը) հնձել, հա վա քել, ոչն չաց նել 
կամ հո րել մինչև 50 սմ խո րութ յամբ: Հա կա ռակ դեպ
քում, փրե րի չո րա նա լուց հե տո, թրթուր նե րը զրկվե լով 
կե րից՝ անց նում են հո ղի տակ և հայտն վում պա լար
նե րի վրա: 

 ƥ  Խս տիվ ար գել վում է կար տո ֆի լի փրե րը (կա նաչ 
զանգ վա ծը) դաշ տից տե ղա փո խել այլ տա րածք ներ, 
լցնել ջրա վա զան ներ և ջ րա տար ներ: 

 ƥ  Հա վա քել և  ոչն չաց նել դաշ տե րը շրջա պա տող 
մոր մազ գի մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յու նը:

Պայ քա րի քի միա կան և կեն սա բա նա կան 
մի ջո ցա ռում ե րը 

Վ նա սա տո ւի հայտ նա բեր ման դեպ քում, հեր թա փո
խա յին ե ղա նա կով, անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հետև
յալ մի ջա տաս պան մի ջոց նե րը (ին սեկ տի ցիդ նե րը)`

 ƥ  Բելտ (1.0 լ/ հա)
 ƥ  Մատչ (0.4 լ/ հա)
 ƥ  Ադ մի րալ (0.5 մլ/ հա)
 ƥ  Կոն ֆի դոր (0.3 լ/ հա)
 ƥ  Կոն ֆի դոր մաք սի (0.1 լ/ հա)
 ƥ  Կա լիպ սո  (0.3 լ/ հա)
 ƥ Դա նա դիմ, 400 Խ.Է. (2.0 լ/ հա),
 ƥ Դե ցիս, 2,5 %, Խ.Է. (0,2 լ/ հա),
 ƥ Զո լոն 35, (1,52,0 լ/ հա),
 ƥ Ար րի վո Խ.Է. (0,16 լ/ հա),
 ƥ Շեր պա, 25 Խ.Է. (0,16 լ/ հա) և բարձր կեն սա բա

նա կան արդ յու նա վե տութ յուն ու նե ցող այլ նյու թեր: 

Բարձր արդ յու նա վե տութ յուն են ա պա հո վում 
նաև`

 ƥ Ֆի տո վերմ Մ (0,5%) + Մատչ (0.05%), 
 ƥ  Ֆի տո վերմ Մ (0.5%) + Ադ մի րալ (0.05%), 
 ƥ  Ֆի տո վերմ Մ (0.5%) + Ակ տա րա (0.08%), 
 ƥ  Ֆի տո վերմ Մ (0.5%) + Կոն ֆի դոր (0.1%) 

բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի հա մակ ցում
նե րը:

Կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րից արդ յու նա
վետ են` 

 ƥ  Բի տօք սի բա ցի լի նը (34լ/ հա)
 ƥ  Լե պի դո ցի դը (34լ/ հա):
Մ շա կում նե րը հար կա վոր է կա տա րել վնա սա

տուի թի թեռ նե րի բա ցա հայտ վե լուց ան մի ջա պես հե
տո` չսպա սե լով թրթուր նե րի ի հայտ գա լուն: Միև նույն 
մի ջա տաս պան մի ջոցն օգ տա գոր ծել ա ռա վե լա գույնը 
եր կու ան գամ: Մի ջա տաս պան քի միա կան մի ջոց նե րով 
մշա կում ներն ի րա կա նաց նել 1015, իսկ կեն սա պատ
րաս տուկ նե րով` 68 օր ընդ մի ջում նե րով: 

Պայ քար կար տո ֆի լի ցե ցի դեմ` 
պա հես տա րան նե րում 

Ձմ ռան ըն թաց քում կար տո ֆի լի ցե ցի կու տակ ման, 
պահ պան ման ու տա րած ման վայր են հան դի սա նում 
կար տո ֆի լի պա հեստ նե րը, որ տեղ վնա սա տուն տե
ղա փոխ վում է դաշ տից, պա լար նե րի հետ և շա րու նա
կում հե տա գա զար գա ցու մը: Վ նաս ված պա լար նե րի 
մեծ մա սը փտում է, և կո րուս տը կազ մում է 2580 %:

Կար տո ֆի լի պա լար նե րի վրա ցե ցի վնա սա կա
րութ յան աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է վնա սա տո ւի 
զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ նպաս տա վոր ջեր

մաս տի ճա նա յին ռե ժի մով: Ն վա զեց նե լով պա հեստ նե
րում ջերմաս տի ճա նը, հնա րա վոր է սահ մա նա փա կել 
վնա սա տո ւի զար գա ցումն ու բազ մա ցու մը:

Պա լար նե րը վնաս վե լուց պահ պա նե լու հա մար` 
պա հեստ նե րում պետք է ա պա հո վել 340C ջեր մաս
տի ճան:

Կար տո ֆի լի (տնկան յութ և պա րե նա յին) պա լար
նե րը, պահ պան ման դնե լուց ա ռաջ, մշա կել լե պի դո ցիդ 
և բի տօք սի բա ցի լին կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ

նե րով (0,3 և 0,5լ/տ, ջրի ծախ սը` 80լ/տ):
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը ջեր մատ նե րում 

 ƥ Ջեր մա տու նը (ջեր մո ցը) և դ րա ան մի ջա կան 
շրջա կայ քը պետք է մաք րել բույ սե րի մնա ցորդ նե րից և 
մո լա խո տե րից, որ պես զի կանխ վի վնա սա տո ւի տե ղա
շար ժը նոր բույ սե րի վրա: 

 ƥ Ջեր մատ նե րում օ դա փո խող բաց վածք նե րի վրա 
տե ղադ րել մանր անց քե րով ցան ցեր` դրսից ցե ցի թի
թեռ նե րի թա փան ցու մը կան խե լու նպա տա կով:

 ƥ  Սեր մե րի ցան քից ա ռաջ սա ծի լա նոց ներն ախ
տա հա նել ծծում բով` ծխեց ման ե ղա նա կով կամ ախ
տա հա նիչ այլ պատ րաս տու կով: 

 ƥ  Սեր մե րի ցան քից ան մի ջա պես հե տո սա ծի լա նո
ցում տե ղադ րել մեկ հատ ֆե րո մո նա յին թա կարդ: 

 ƥ  Սեր մե րի ծլե լուց հե տո, ա մեն օր, ստու գել սա
ծիլ նե րի վի ճա կը` ու շադ րութ յուն դարձ նե լով բույ սե
րի գա գա թնա յին մա սե րին, քա նի որ ցե ցը (թրթուռ) ի 
սկզբա նե վնա սում է գա գաթ նե րը, ա պա նոր` տերև
նե րը: Հայտ նա բե րե լուց ան մի ջա պես հե տո կա տա րել 
բու ժում` սրսկման ե ղա նա կով: 

 ƥ  Պայ քա րի հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել բույ սե
րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի հետև յալ խառ նուր դը 
(10 լիտր ջրի հա մար).

 ƥ  Ֆի տո վերմ Մ (40 մգ) + Մատչ (10 մգ) 
 ƥ  Ֆի տո վերմ Մ (40 մգ) + Ադ մի րալ (45 մգ):

Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի արդ յու
նա վե տութ յան բարձ րաց ման հա մար խոր հուրդ է 
տրվում նշված խառ նուրդ նե րին ա վե լաց նել նաև Սիլ
վետ գոլդ` 3 մգ:

Մ շա կում նե րը կրկնել 710 օր պար բե րա կա նութ
յամբ:

 Սա լիծ նե րի տե ղա փո խու մից 34 օր ա ռաջ ջեր
մա տու նը ախ տա հա նել ծծում բով` ծխեց ման ե ղա նա
կով, կամ այլ մի ջոց նե րով, ինչ պես նաև ջեր մա տան 
կո ղա պա տե րը սպի տա կեց նել կրով, ե թե դրանք քա
րե շար ված քով են: Ջեր մատ նե րում, մինչև սա ծի լա
ցու մը, 1000 մ 2 հաշ վով, տե ղադ րել 34 ֆե րո մո նա յին 
թա կարդ ներ, լու սա յին մի ջա տաս պան թա կարդ ներ 
(маскитные ловушки), ինչ պես մի ջա տա բա նա կան սոսն
ձով, այն պես էլ է լեկտ րա կան լար ման 56 հատ և մի ջա
տա բա նա կան սոսն ձով պատ ված տար բեր գու նա յին 
ժա պա վեն ներ: Նշ ված թա կարդ նե րի և կպ չուն ժա պա
վեն նե րի տե ղադ րու մից 3 օր հե տո կա տա րել հաշ վարկ 
և պար զել ցե ցի թի թեռ նե րի առ կա յութ յու նը:

Ջեր մա տա նը սա ծի լա ցու մից հե տո, ա մեն օր ստու
գել բույ սե րի տերև նե րն ու գա գաթ նե րը: Ե թե մեկ շա
բաթ վա ըն թաց քում սա ծիլ նե րի վրա նկատ վում են ցե
ցի թրթու րից վնաս ված տերև ներ, ա պա անհ րա ժեշտ 
է կա տա րել բու ժում՝ վե րո հիշ յալ պատ րաս տուկ նե
րի նշված չա փա բա ժին նե րով: Ցե ցի կող մից վնաս
ված բույ սե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում, խոր հուրդ է 
տրվում, 20 օր հե տո, կա տա րել կան խար գե լիչ (պրո
ֆի լակ տիկ) բու ժում: Բույ սե րի վե գե տա ցիա յի ըն թաց
քում ցե ցի թրթու րից վնաս ված տերև նե րը պետք է 
կտրել մկրա տով և հե ռաց նել:

Ար. ՏերԳրիգորյան
ՀԱԱՀ, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու

Չրագործության զարգացում
ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

 Հ ա  յ ա ս  տ ա  ն ի 
ՓՄՁ զար գաց ման 
ազ գա յին կենտ րո
նը, ԱՄՆ ՄԶԳ կող
մից ֆի նան սա վոր վող 
« Գոր ծըն կե րութ յուն՝ 
հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար
գա վաճ ման» (USAID/
PRP) ծրագ րի շրջա
նա կում, հրա վի րել է 
չրա գոր ծութ յան ա մե
րի կա ցի մաս նա գետ 
Դիա նա Դե լոն գին՝ 
Ար մա վի րի և Ա րա
րա տի մար զե րի չրա
գործ նե րի հետ վար

պե տաց դա սեր և խորհր դատ վութ յուն ան ցակց նե լու 
հա մար։ Փոր ձա գե տը Հա յաս տան է ժա մա նել F2F 
նա խագ ծի հետ գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում։  

Ա ռա ջին հան դի պումն ե րը տե ղի են ու նե ցել Ար մա
վի րի մար զի չրա գործ նե րի հետ։ Դիա նա Դե լոն գը հայ 
չրա գործ նե րին է ներ կա յաց րել չո րաց ված պտուղ նե րի 
ար տադ րութ յան տեխ նի կան, չո րաց ման ե ղա նակ նե

րը, չո րաց ման հա մար ա ռա վել արդ յու նա վետ պտուղ
նե րի ընտ րութ յան և փա թե թա վոր ման ե ղա նակ նե րի 
մա սին տե ղե կութ յուն։ Փոր ձա գե տը չրա գործ նե րի 
հետ անց կաց րել է նաև պրակ տիկ դա սըն թաց ներ, 
ո րոնց ըն թաց քում չրա գործ ներն ան ձամբ են կա տա
րել չրե րի ար տադ րութ յան բո լոր քայ լե րը՝ պտուղ նե րի 
ընտ րութ յու նից մինչև չո րաց ված ար տադ րան քի փա
թե թա վո րու մը։ Դե լոն գը չրա գործ նե րին ծա նո թաց րել 
է նաև մար կե տին գի մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րի և 
բ րեն դա վոր ման մի քա նի հան գու ցա յին հմտութ յուն
նե րի հետ։ 

« Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու ղա կան հա մայնք
նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) 5ամ յա ծրա գի րը 
մեկ նար կել է 2013թ. օ գոս տո սի 1ից և ֆի նան սա վոր
վում է ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա
լութ յան կող մից: Ծ րագ րի նպա տակն է` հզո րաց նել 
գյու ղա կան հա մայնք նե րը՝ տնտե սա կան զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րով: Ծ րա գիրն ու նի 3 բա ղադ
րիչ՝ տե ղա կան տնտե սա կան զար գա ցում,  փոքր են
թա կա ռուց վածք նե րի  զար գա ցում,  գյու ղա կան հա
մայնք նե րի բնութ յան պահ պա նութ յուն:

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

www.smednc.am



8ÐáÏï»Ùµ»ñ 27 - ÝáÛ»Ùµ»ñ 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 28 (2083)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

² ¶ ð àÈñ³ïáõ
AGRONEWS
Ð³ëó»Ýª ºñ»õ³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³, Ñ»é.ª 23-21-02, ý³ùëª 23-03-80

E-mail: asrc@cln.am Ï³Ûù http://www.asrc.am

ÐÆØÜ²¸Æð Ðð²î²ð²ÎÆâ
ÐÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
§¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À

îÝûñ»Ý                                               ²© ì²Ð²ÜÚ²Ü

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¨
Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõª         È© Þ²ÊÜ²¼²ðÚ²Ü

Ðºî²øðøÆð  ¾ © © ©

ՄԱՆԴԱՐԻՆ

îå³ù³Ý³Ïª 1100
2 ïå³·ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ
·ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíª  01 |Ø 000226
¹³ëÇãª  69105
å³ïí»ñ ÃÇíª 128
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  04©11©2015 Ã.
ïå³·ñíáõÙ ¿ ¶²ÐÎ ïå³ñ³ÝáõÙ,
ºñ»õ³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³

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

Ք չե րը գի տեն, որ ման դա րի նի հայ
րե նի քը Չի նաս տանն է: Ա սիա կան պե
տութ յուն նե րում այն լայն տա րա ծում է 
ստա ցել, քա նի որ ցիտ րու սա յին բո լոր 
մշակաբույսերի մեջ ման դա րինն ա մե
նացր տա դի մաց կունն է: 19րդ դա րի 
սկզբին ման դա րի նը բե րել են Եվ րո պա, 
որ տե ղից էլ սկսվել է դրա տա րա ծու մը: 

Ման դա րի նը հա րուստ է B և P խմբի 
վի տա մին նե րով, A պրո վի տա մի նով, 
ակ սոր բի նա յին թթվով, հան քա յին և  
այլ ա ղե րով:  Ցիտ րուս նե րի նկատ մամբ 
ա լեր գիա յի, ստա մոք սի և տաս ներ կու
մատն յա ա ղի քի խո ցի, ստա մոք սահ յու
թի բարձր թթվայ նութ յան, ստա մոք սա
բոր բի, խո լե ցիս տի տի և հե պա տի տի 
առ կա յութ յան դեպ քում ման դա րի նի օգ
տա գոր ծու մը ցան կա լի չէ:  Ման դա րի նի 
հյու թը կա րող է պայ քա րել ջեր մութ յան 
դեմ, հա գեց նել ծա րա վը, մաք րել հեղ
ձու կով և բ րոն խի տով հի վանդ նե րի 
թո քե րը, ինչ պես նաև վե րա կանգ նել 
ստա մոք սի և  ա ղի նե րի միկ րոֆ լո րան:  
Ման դա րի նի կեղ ևից ստաց ված հյու թը 
նպաս տում է ա խոր ժա կի լա վաց մա
նը, իսկ ե փու կը փափ կաց նում է հա զը: 
Ման դա րի նի ե թե րա յու ղը լա վա գույն 
մի ջոցն է ընկ ճախ տի և վատ տրա մադ
րութ յան դեմ:  Ման դա րի նի յու ղը կի րառ
վում է դիմահարդարման պարագաների 
արտադրությունում: Այն օգ տա կար է 
տար բեր տե սա կի մաշ կե րի և բո լոր տա
րի քա յին խմբե րի հա մար: Արդ յու նա վե
տո րեն պայ քա րում է կնճիռ նե րի դեմ, 
հանգս տաց նում է նաև զգա յուն մաշ կը: 
Ման դա րի նի յու ղի օգ նութ յամբ կա րե լի 
է ա զատ վել նաև ցել յու լի տից: Ման դա
րի նը ոչ միայն հա մեղ և հ յու թա լի միրգ 
է, ո րի հետ շա տերս կա պում ենք ա ռա
ջի կա տո նե րի տպա վո րութ յուն նե րը, այլ 
այն նաև բա վա կան օգ տա կար է, հատ
կա պես՝ ե րե խա նե րի հա մար: 

Նախ ևա ռաջ, այս միր գը մեծ քա նա
կութ յամբ վի տա մին C է պա րու նա կում, 
օգ նում է օր գա նիզ մին՝ պայ քա րե լու 
մրսա ծութ յան և վա րա կիչ հի վան դութ
յուն նե րի դեմ: Երկ րորդ` ման դա րի նը 
պա րու նա կում է նաև վի տա մին §A¦, 
որն անհ րա ժեշտ է լիա կա տար տե սո
ղութ յան, ինչ պես նաև լոր ձա թա ղան թի 
մեմբ րան նե րի հա մար: Վի տա մին Aն 
նաև բա րե րար ազ դե ցութ յուն է ու նե
նում մաշ կի վրա: Հ յու թեղ այս միր գը 
պա րու նա կում է նաև В1, К և D վի տա
մին ներ: Ման դա րի նի բա ղադ րութ յան 
մեջ եր բեք չենք կա րող հան դի պել ա զո
տա յին ա ղերի (նիտ րատ ներ), քա նի որ 
նրանումառ կա է մեծ քա նա կութ յամբ 
կիտ րո նաթ թու:Ման դա րի նի հյու թը 
խոր հուրդ է տրվում հատ կա պես բարձր 
ջեր մութ յան դեպ քում, քա նի որ այն հա
գեց նում է ծա րա վը: Սա կայն խմել այս 
ըմ պե լի քը կա րե լի է և հար կա վոր է ոչ 
միայն հի վան դութ յան պա րա գա յում, 
այլ նաև ա ռողջ ժա մա նակ՝ որ պես կան
խար գե լիչ մի ջոց: Ման դա րինն ու նի նաև 
հա կասն կա յին հատ կութ յուն և ճի ճու
նե րի դեմ պայ քա րի լա վա գույն մի ջոց
նե րից է: Ման դա րինն ու ման դա րի նի 
հյու թը հա կա ցուց ված են ե րե խա նե րին 
միայն այն դեպ քե րում, երբ ո րո շա կի 
խնդիր ներ կան ստա մոք սի և մար սո
ղութ յան հետ կապ ված, ինչ պես նաև՝ 
հե պա տի տի, ա լեր գիա յի, լե ղա պար կի 
բոր բոք ման կամ ե րի կամ նե րի հի վան

դութ յան պա րա գա յում:
Այն մարդ կութ յա նը հայտ նի է ե ղել 

դե ռևս հին ժա մա նակ նե րից: Ինչ պես գի
տենք, ման դա րի նը պա րու նա կում է շատ 
վի տա մին ներ ու օգ տա կար նյու թեր: 
Ման դա րի նի հա մա կարգ ված օգ տա
գոր ծու մը նպաս տում է ար յան ճնշման 
ի ջեց մա նը և խո չըն դո տում ա թե րոսկ լե
րո զի զար գա ցու մը:

Ման դա րի նի հյու թի մեջ ե ղած կալ
ցիու մը, մագ նե զիու մը կար գա վո րում 
են մար սո ղա կան հա մա կար գի աշ խա
տան քը, ինչ պես նաև կար գա վո րում 
նյու թա փո խա նա կութ յու նը: Ման դա
րի նը կան խում է նաև լյար դի ճար պա
կա լու մը, բա ցի այդ, վի տա մին Aի մեծ 
պա րու նա կութ յու նը նվա զեց նում է լյար
դի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման վտան գը:  
Ման դա րի նի հյու թը դրա կա նո րեն է ազ

դում ե րե խա նե րի վրա: Օր վա մեջ 100գ 
ման դա րի նի հյու թի գոր ծա ծութ յու նը 
կա րող է կան խել ռա խի տի զար գա ցու
մը: Ման դա րի նի չո րաց րած կեղև նե րից 
պատ րաստ ված թուր մը դրա կան է ազ
դում է  մար սո ղութ յու նը, օգ նում է հա զի, 
սրտխառ նո ցի դեպ քում, ինչ պես նաև՝ 
ու նի խոր խա բեր նշա նա կութ յուն: Դ րա 
հա մար անհ րա ժեշտ է 2 ճա շի գդալ 
ման դա րի նի ման րաց րած կեղ ևի վրա 
լցնել 300 մլ  եռ ջուր, թրմել մի քա նի ժամ, 
բա ժա նել 3 մա սի և խ մել սնունդ ըն դու
նե լուց 20 րո պե ա ռաջ:

Թարմ ման դա րի նի հյու թը օգ նում է 
նաև սնկա յին հի վան դութ յուն նե րի դեպ
քում, ե թե այն քսում եք ախ տա հար ված 
մա սին: Այն նաև բարձ րաց նում է օր գա
նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, ամ
րապն դում է ա նոթ ներն ու մաք րում թո
քե րը լոր ձուն քից: Հյու թը պատ րաս տե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է լվաց ված ման
դա րին նե րից հե ռաց նել կեղևն ու կո րիզ
նե րը, մի ջուկն անց կաց նել մսա ղա ցով ու 
թարմ վի ճա կում խմել: Նույ նիսկ խոր
հուրդ է տրվում ա ռա վո տը սկսել 1 բա
ժակ ման դա րի նի հյու թով: Ս տա մոք սի և  
ե րի կամ նե րի հետ խնդիր ներ ու նե ցող նե
րին խոր հուրդ չի տրվում օգ տա գոր ծել 
ման դա րի նի հյութ, քա նի որ այն գրգռիչ 
ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ: Ընդ
հան րա պես ման դա րի նը հա կա ցուց ված 
է գաստ րի տի, խո լե ցիս տի տի, ստա մոք
սի խո ցի, 12մատն յա ա ղիի և բո լոր տե
սա կի հե պա տիտ հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում: 

 Բա ցի բու ժա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գոր ծե լուց, ման դա րի նից պատ
րաս տում են նաև շատ հա մեղ ու տեստ
ներ` մու րա բա ներ, աղ ցան ներ:

Հոն

Պ տու ղը հայտ նի է հնա գույն ժա-
մա նակ նե րից, հա տիկ նե րը հայտ-
նա բեր վել են Շ վեյ ցա րիա յում, որոնք 
ա վե լի քան 5000 տար վա վա ղե մութ-
յուն ունեն։ Հո նազ գի նե րի ըն տա նիքն 
ընդգր կում է ա վե լի քան 30 տե սակ-
ներ։ Ու նեն տեր ևա թափ ծա ռի կամ 
թփի տեսք, կան բազ մամ յա խո տա-
բույ սեր, մշտա դա լար տե սակ ներ։ Հին 
Հու նաս տա նում և Հ ռո մում բույ սը շատ 
հար գի է ե ղել. պտուղ նե րը մշա կել և 
դ րել են ա ղի մեջ, ինչ պես ձի թապ տու-
ղը։ Հին ժա մա նակ նե րում հո նը հա մա-
րել են ար յու նոտ ծառ, քա նի որ աշ նա-
նը մատ ղաշ ծի լե րը կարմ րում են։

Ըստ մեկ այլ ա վան դազ րույ ցի` 
այս ծա ռից են պատ րաս տել Սուրբ 
Խա չը։ Հո նը ե ղել է Ե րու սա ղե մում 
ա ճող ա մե նա մեծ ծա ռա տե սա կը։ Սա
կայն այն փոք րաց րել և վե րա փո
խել են, ճյու ղե րը կախ վել են ներքև, 
ծաղ կի թեր թիկ նե րը` դարձ րել չորս 
հատ և «խա չել», ա ռէջք նե րը կարմ
րել են, փշե րը` ստա ցել գա մե րի տեսք, 
իսկ պտուղ նե րի հյու թը` ար յան գույն։ 
 Փայ տան յու թը շատ ա մուր է և ճ կուն, 
չմաշ վող և  դի մաց կուն: Հ նում պատ
րաս տել են նի զակ ներ և նե տեր, նա
վակ ներ, դա նակ ներ, մա քոք, ժա մա
ցույց նե րի ան վիկ ներ, կո ճակ։ Պտուղը 
կի րա ռում են կաշ վե գոր ծութ յան մեջ, 
նուրբ, մոխ րա կա նա չա վուն ներ կան յութ 
ստա նա լու հա մար։ Հո նի ա րա կա նը 
կամ սո վո րա կա ն՝ C. max տեսակը հնա
գույն ժա մա նակ նե րից ա ճում է մեր հայ
րե նի քում։ ՀՀ բնա կան պայ ման նե րում 
տա րած ված է հյու սի սար ևել յան շրջան
նե րի, Ս յու նի քի խառն ան տառ նե րում` 
ծո վի մա կեր ևույ թից մինչև 11001400 
մ բարձ րութ յան վրա։ Ստ վե րա սեր, 
ցրտա դի մաց կուն, ե րաշ տա դի մաց կուն 
բույս է, ոչ պա հանջ կոտ հո ղա տե սա կի 

հան դեպ։
 Ոս կե դե ղին ծա ղիկ նե րը հա

վաք ված են վա հա նաձև ծաղ կափթ
թութ յուն նե րի մեջ, ծաղ կում է փետր վա
րի վեր ջինմար տին։ Ծաղկ ման շրջա նը 
1014 օր է։ Մեղ րա տու բույս է, ծաղ կա
փո շին` վաղ գար նա նա յին մեղ վա հա ցի 
հում քի մա տա կա րար։ Պտ ղա բե րում է 
12րդ տա րում (մինչև 30 կգ), հա սուն 
ծա ռը տա լիս է մոտ 100 կգ բերք, ապ
րում է 120 տա րի, հա ճախ` մինչև 250։ 
Հա յե րե նում ան վան վում է նաև զո ղա լե
նի` հա վա նա բար այն տե սակ ներն են, 
ո րոնք ու նեն թփան ման խո տա բույ սի 
տեսք։

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից հայտ նի 
են ե ղել բույ սի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը։ 
Օգ տա գործ վում է միայն ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ։ Բու ժա հումք են հան
դի սա նում ար մա տը, կեղ ևը, տերևը, 
պտու ղը, նույ նիսկ կո րի զը։ Պ տու ղը հա
րուստ է P ակ տի վութ յուն ու նե ցող նյու
թե րով (ռու տին) և  աս կոր բի նաթթ վով, 
ին չի շնոր հիվ ու նի ճնշումն ի ջեց նող 
հատ կութ յուն։ Հա րուստ է կա րո տի նով, 
պա րու նա կում է տո կո ֆե րոլ ներ (E), ու
նի հա կաօք սի դանտ հատ կութ յուն։ Հո
նի պտու ղը լա վաց նում է ա խոր ժա կը, 
սթա փեց նում գի նով ցած մար դուն, որ
պես կան խար գե լիչ մի ջոց` խոր հուրդ է 
տրվում, ե թե կա սնդի կից կամ կա պա
րից թու նա վոր վե լու վտանգ։ Պտ ղի մեջ 
պա րու նակ վող պեկ տի նը և բջ ջանյու թը 
նպաս տում են թույ նե րի հե ռաց մանն օր
գա նիզ մից։ Հ յութն օգ տա կար է շա քա
րա յին դիա բե տի, կարծ րախ տի (սկլե
րոզ), մրսա ծութ յան, գի րութ յան դեպ
քում, կան խար գե լում է ած խաջ րե րի 
փո խա կեր պու մը ճար պի։

Պ տու ղը հա րուստ է օր գա նա կան 
թթու նե րով` խնձո րի, կիտ րո նի, սա թի 
(մինչև 3,5 տո կոս)։ Չի նա ցի նե րը պտղի 
թուր մով բու ժում են ա կանջ նե րի աղ
մու կը, հյու թը և  օ շա րա կը խոր հուրդ են 
տա լիս` որ պես օր գա նիզմն ամ րաց նող 
մի ջոց։ Հո նի հյու թը բու ժում է խո րը վեր
քե րը, գի նու հետ խառ նուր դը հե ռաց
նում է ի ժի թույ նը։ Պտ ղի ար մա տի կամ 
կեղ ևի ե փու կը կի րա ռում են մա լա րիա յի, 
տեն դի, թո քախ տի բուժ ման ժա մա նակ։ 
Հո նի և վայ րի տան ձե նու պտուղ նե րից 
պատ րաստ ված կոմ պոտն օգ տա կար է 
մի զա պար կի, ե րի կամն ե րի բոր բոք ման 
դեպ քում, նպաս տում է մանր քա րե րի 
հե ռաց մա նը։ Հո նի և խն ձո րի թանձր 
ե փուկն ա վե լաց նում է ար յու նը։

Զ գու շա ցում։ Պ տու ղը և թարմ հյու
թը հա կա ցուց ված են` ստա մոք սահ յու թի 
բարձր թթվայ նութ յան դեպ քու մ։


