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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը և Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն 
Մար գար յանն  աշ խա տան քա յին հան դի պում են ու նե ցել, ո րի ըն թաց քում քննար կել են երկ կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յանն առնչ վող մի շարք հար ցեր: 

 Կող մե րը գո հու նա կութ յուն են հայտ նել եր կու գե րա տես չութ յուն նե րի միջև վեր ջին տա րի նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր ված փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ` շեշ տե լով դրա ընդ
լայն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: §Այժմ մենք նպա տակ ու նենք գա լիք տար վա նից մայ րա քա ղա քում 
նա խա ձեռ նել և կազ մա կեր պել գյու ղատն տե սա կան տար բեր մթերք նե րի օ րեր, իսկ ա ռա ջի կա յում 
նա խա տե սում ենք կազ մա կեր պել նաև գի նու փա ռա տոն, ո րը կկրի ա մե նամ յա բնույթ¦,  նշել է 
նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը: Նա խա րա րը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րի ընդ լայ նումն ու ամ րապն դու մը կնպաս տի գյու ղա ցի նե րի և քա ղա քաբ նակ նե րի միջև 
շփում նե րի ակ տի վաց մա նը, ինչն էլ կխթա նի հայ կա կան գյուղմ թեր քի ար տադ րան քի ի րաց ման 
ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը` մայ րա քա ղա քի բնա կիչ նե րին ա պա հո վե լով թարմ, բարձ րո րակ, մատ չե
լի գնե րով գյու ղատն տե սա կան մթեր քով:  Սեր գո Կա րա պետ յա նը և Տա րոն Մար գար յա նը հատ կա
պես կար ևո րել են հա մա տեղ ջան քե րով 2011 թվա կա նից Եր ևան քա ղա քում գյու ղատն տե սա կան 
տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պու մը` որ պես հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն:

§Եր ևա նում գյու ղատն տե սա կան շու կա ներ ու նե նա լու նա խա ձեռ նութ յունն իս կա պես սպաս
ված էր մայ րա քա ղա քի բնա կիչ նե րի կող մից, ին չը ոչ միայն գյու ղա ցի նե րի հա մար ա ռանց միջ
նոր դի ի րենց ար տադ րան քը վա ճա ռե լու լավ հնա րա վո րութ յուն է, այլև մայ րա քա ղա քի բնակ չութ
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 Հաջողված նախաձեռնության արդյունքում`  նոր 
հուշագիր

Համընդհանուր արդյունքների գնահատում
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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 ջրա յին պա շար նե րի գծով ա վագ մաս նա գետ, աշ
խա տախմ բի ղե կա վար Վինս թոն Յուն, գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի ա վագ մաս նա գետ Ա րուս յակ 
Ա լա վերդ յա նը, սո ցիա լա կան զար գաց ման ա վագ մաս նա գետ Սոֆ յա Գեոր գի ևան, բնա պահ պա
նութ յան հար ցե րով ա վագ մաս նա գետ Դա րե ջան Կա պա նա ձեն և  այլ պա տաս խա նա տու ան ձինք: 
Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նի ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ ման ծրագ րի 
ըն թաց քը:  

Չոր սամ յա ծրագ րով նա խա տես վում է մինչև 2017 թվա կա նը մե խա նի կա կան ո ռո գու մը փո
խար կել ինք նա հո սի՝ Մեղ րիում, Գե ղար դալ ճում, Բաղ րամ յա նում և Քաղց րա շե նում չորս ինք նա հոս 
հա մա կար գի կա ռուց ման մի ջո ցով:

 Հան դիպ ման սկզբում պատ վի րա կութ յան ան դամ նե րը տե ղե կաց րել են, որ ա ռա քե լութ յան 
այ ցի հիմ նա կան նպա տակն է` գնա հա տել §Ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ ման ծրագ րի¦ հա
մընդ հա նուր արդ յունք նե րը, ցու ցա նիշ նե րն ու  ազ դե ցութ յուն նե րը զար գաց ման արդ յունք նե րի տե
սանկ յու նից և  ա ջակ ցել ծրագ րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րի լուծ մա նը:  Ող ջու նե լով հյու րե րին 
և գո հու նա կութ յուն հայտ նե լով հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունք նե րից` նա խա րար Սեր գո Կա րա
պետ յա նը իր խոս քում հատ կա պես կար ևո րել է ո ռոգ ման հա մա կար գում ջրի օգ տա գործ ման խնա
յո ղա տար ռե ժիմ նե րի կի րա ռու մը, մաս նա վո րա պես, կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի ներդ րու մը, 
որն ա ռա ջար կել է նե րա ռել ա ռա ջի կա ծրագ րե րում:  Նա խա րա րը նաև հա մոզ մունք է հայտ նել, որ 
ծրագ րի ա վար տին հան րա պե տութ յան ո ռոգ ման հա մա կար գը էա կա նո րեն կբա րե լավ վի: Ն շե լով, 
որ ծրագ րի շրջա նակ նե րում ա վար տին է մո տե նում Մեղ րիի ինք նա հոս հա մա կար գի կա ռու ցու մը` 
պա րոն Յուն իր հեր թին հա վե լել է, որ այն մե ծա պես կնպաս տի ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ
մա նը` դրա նով իսկ նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լով գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ա վե
լաց ման հա մար: Հան դիպ մա նը քննարկ վել են ո լոր տին վե րա բե րող մի շարք այլ հար ցեր ևս:
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 Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է ո րո շում՝ Շի րա կի և Լո ռու 
մար զե րում 2014 և 2015 թվա կան նե րին կարկ տա հա րութ
յու նից տու ժած հա մայնք նե րի, ՀՀում 20102014թթ. ցո րե նի 
սերմ նա բու ծութ յան և սերմ նար տադ րութ յան զար գաց ման 
ծրագ րի շրջա նա կում, 2013 և 2014 թվա կան նե րին հատ կաց
ված աշ նա նա ցան ցո րե նի ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան սեր
մա ցո ւի դի մաց ձևա վոր ված պարտ քե րի ներ ման մա սին:

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղա ցած ուժ գին կարկ
տա հա րութ յուն նե րից տու ժել են այդ մար զե րի հա մայնք նե րը։ 
Հաշ վի առ նե լով կարկ տա հա րութ յան պատ ճա ռած մեծ վնաս
նե րը, ո րի արդ յուն քում հո ղօգ տա գոր ծող նե րը հայտն վել են 
ծանր կա ցութ յան մեջ՝ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել վե րը 
նշված հո ղօգ տա գոր ծող նե րի գու մար նե րի հետ վե րա դար ձը 
նե րել: § Մենք այս նա խագ ծով օգ նում ենք մեր գյու ղա ցի նե
րին, ով քեր տու ժել են կարկ տա հա րութ յու նից: Սա ևս մեկ 
քայլ է կա ռա վա րութ յան կող մից՝ ա ջակ ցե լու մեր գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տին և մեր գյու ղա ցի նե րին¦,  նշել է գոր ծա
դի րի ղե կա վա րը: 

Կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ մամբ նա խա տես վում է 
մար զե րում քա մու հետ ևանք նե րի վե րաց ման նպա տա կով, 
մարզ պե տա րան նե րին հատ կաց նել շուրջ 902448.2  հազ. 
դրամ՝ մար զա յին և հա մայն քա յին են թա կա յութ յան տակ 
գտնվող, ինչ պես նաև բնակ չութ յան սե փա կա նութ յուն հան
դի սա ցող գույ քե րին հասց ված վնաս նե րը փոխ հա տու ցե
լու նպա տա կով: Ն շենք, որ նո յեմ բե րին ու ժեղ քա մի նե րի 
հետևան քով զգա լի վնաս ներ են հասց վել Ա րա գա ծոտ նի, Ար
մա վի րի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, Կո տայ քի, Շի րա կի, Ս յու նի
քի, Վա յոց ձո րի և Տա վու շի մար զե րի մի շարք հա մայնք նե րի 
բնա կիչ նե րի, ինչ պես նաև պե տա կան և հա մայն քա յին նշա
նա կութ յան շի նութ յուն նե րին: Հար ցին ա րագ լու ծում տա լու 
հա մար Հո վիկ Աբ րա համ յանն ա ռա ջար կել է կի րա ռել ոչ թե 
մրցու թա յին, այլ բա նակ ցա յին ըն թա ցա կարգ՝ ա ռանց հայ
տա րա րութ յան: Վար չա պետն իր մտա հո գութ յունն է հայտ
նել նաև խնդրի լուծ ման հա մար պա հանջ վող գու մա րի վե
րա բեր յալ: §ՀՀ Նա խա գա հի հետ քննար կել ենք այս հար ցը 
և  ո րո շում կա յաց րել, որ ա ջակ ցենք: Բայց դա պետք է լի նի 
օբ յեկ տիվ, հիմ նա վոր¦, ընդգ ծել է վար չա պե տը և  ա ռա ջար
կել ստեղ ծել հանձ նա ժո ղով, աշ խա տան քա յին խմբեր, ո րոնք 
կլի նեն մար զե րում, հա մայնք նե րում և տե ղում կճշտեն վնա
սի ի րա կան չա փե րը:
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 Նո յեմ բե րի 13ի դրութ յամբ, Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նից, ընդ հա նուր առ մամբ, ար դեն ար տա հան վել է                
68400 տոն նա թարմ պտուղբան ջա րե ղեն` նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 40 900 տոն նա յի դի մաց։

Այդ թվում` ար տա հան վել է 10 500 տոն նա խա ղող` նա
խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 5870  տոն նա յի 
դի մաց, 980 տոն նա խնձոր՝  նա խորդ տար վա նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծի 16 տոն նա յի դի մաց, 210 տոն նա ար քա յա
նա րինջ՝ նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 63 
տոն նա յի դի մաց։ Նո յեմ բե րի 13ի դրութ յամբ,  հան րա պե
տութ յու նից ար տա հան վել է  նաև  10 100  տոն նա կա ղամբ 
և ծաղ կա կա ղամբ՝ նա խորդ  տար վա նույն ժա մա նա կա հատ
վա ծի 1965 տոն նա յի դի մաց, 2770 տոն նա բողկ՝ նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 750 տոն նա յի դի մաց,  
1450 տոն նա կա նա չի՝ նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծի 880 տոն նա յի դի մաց։

 Հայ կա կան թարմ պտուղբան ջա րե ղե նը  հիմ նա կա նում 
ար տա հան վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, Վ րաս տան, Ղա
զախս տան, Բե լա ռուս, Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ
յուն։
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Ä 1

Ակնկալվում է ամերիկյան կողմի 
աջակցությունը

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարը հանդիպել  է Ռոն 
Ալպ ռեգիոնալ խորհրդի պատվիրակության հետ

øÜÜ²ðÎàôØ

Մասնակցություն համաքաղաքային ծառատունկին
Èð²îìàôÂÚàôÜ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
 Սեր գո  Կա րա պետ յա նը, գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան  աշ խա տա
կազ մի և  հա մա կար գի կա ռույց նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հետ միա սին,  Եր
ևա նում մաս նակ ցել է  հա մա քա ղա քա
յին շա բա թօր յա կին և  ծա ռա տուն կին:

 Կազ մա կերպ ված ծա ռա տուն
կի հա մար § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿը 
 Նո յեմ բեր յա նի ան տառտն տե սութ յան 
տնկա րա նից Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նին հատ կաց րել է շուրջ 5000 
տար բեր ծա ռա տե սակ նե րի տնկի ներ: 
 Նա խա րա րութ յան աշ խա տա կից նե
րը ծա ռեր են տնկել մայ րա քա ղա քի 
 Հաղ թա նակ զբո սայ գու և  Նոր  Նորք հա
մայն քի տա րածք նե րում:

Այ նու հետև նա խա րար  Սեր գո 
 Կա րա պետ յանն այ ցե լել է   Կաս յան փո
ղո ցին հա րող հրա պա րա կում գտնվող գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճառ, ո րում ի րենց ար տադ
րանքն են ներ կա յաց րել 150 գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ:  Նա խա րա րը շրջել է տո նա վա ճա ռի 
տա ղա վար նե րով և զ րու ցել գյու ղա ցի նե րի հետ:

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚàôÜ

յանն է հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում` ա ռա վել մատ չե լի գնե րով 
ձեռք բե րե լու գյու ղա ցիա կան ար տադ րութ յան մթեր քը: Ել նե լով 
մայ րա քա ղա քի բնա կիչ նե րի պա հան ջար կից` Եր ևա նի քա ղա
քա պե տա րա նը հատ կաց րել և պատ րաստ է անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում մայ րա քա ղա քի վար չա կան շրջան նե րում հա մա պա
տաս խան նոր տա րածք ներ ևս հատ կաց նել գյուղմ թեր քի շու կա
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար¦, ընդգ ծել է  քա ղա քա պետ Տա
րոն Մար գար յա նը:

 Հան դիպ ման շրջա նա կում, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի միջև ագ րո պա րե նա յին 
ո լոր տի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յունն ու զար գա ցումն ա պա հո
վե լու նպա տա կով, ստո րագր վել է հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա
գիր:  Հու շա գի րը նպա տա կաուղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան տնտե սութ յան, մաս նա վո րա պես, ագ րո պա րե նա յին 
ո լոր տի հա մա մաս նա կան ու կա յուն զար գաց մա նը, հայ րե նա
կան ար տադ րութ յան լա վա գույն ար տադ րան քի գո վազդ մա նը, 
ճա նաչ ման ու սպառ ման մա կար դա կի ա վե լաց մա նը, պե տա
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի միջև փոխ
շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն մա նը:  Հան դիպ ման 
ա վար տին  Սեր գո Կա րա պետ յա նը Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա
րոն Մար գար յա նին պարգ ևատ րել է  ոս կե մե դա լով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
հան դի պել է ԱՄՆ ՄԶԳ փոխտ նօ րե նի տե ղա կալ Ջո նա թան Կա ցի 
հետ: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀում ԱՄՆ ար տա կարգ և 
լիա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սը և ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան հա յաս տան յան  ա ռա քե լութ յան տնօ րեն 
Քա րեն Հի լիար դը:   

§Ըն թա ցիկ տա րում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
գրանց վել է  դրա կան  տե ղա շարժ, ին չին նպաս տել են ոչ միայն 
ե ղա նա կա յին բա րեն պաստ պայ ման նե րը, այլև պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի օ ժան դա կութ յամբ 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը¦,   ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա
պետ յա նը:    Ընդգ ծե լով, որ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րի ըն
թաց քում, արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ձևա վոր վել 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան,  ՀՀում ԱՄՆ դես պա
նա տան և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի միջև` նա խա րա րը վստա
հութ յուն է հայտ նել, որ այդ շրջա նա կում ի րա կա նաց վող հա մա
տեղ ծրագ րե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ:   

 Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րա րը հան գա մա նո րեն 
ներ կա յաց րել է ՀՀում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ներ կա 
վի ճա կը և գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը: Անդ րա դառ նա լով ո լոր
տի ա ռաջ նա յին լու ծում պա հան ջող խնդիր նե րին` նա խա րա րը 
մաս նա վո րա պես մատ նան շել է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր ման և կեն դա նի նե րի 
հա մա րա կալ ման ու հաշ վառ ման ի րա կա նաց ման կար ևո րութ
յու նը, ո րը կնպաս տի բ նակ չութ յա նը անվ տանգ սննդամ թեր քով 
ա պա հով մա նը։ 

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև  հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի 
ներդր ման, տոհ մա յին գոր ծի բա րե լավ ման և պտ ղա տու ին տեն
սիվ  նոր այ գի նե րի ստեղծ ման հար ցե րին: Ընդգ ծե լով երկ րում 
ջրա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և  արդ յու նա վետ օգ տա
գործ ման կար ևո րութ յու նը` նա խա րա րը անհ րա ժեշտ է հա մա րել 
ձկնա բու ծութ յան բնա գա վա ռում ջրի խնա յո ղա տար ռե ժի մով նո
րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի, իսկ ո ռոգ ման բնա գա վա ռում` կա
թի լա յին հա մա կար գե րի ներդ րու մը: Նշ ված ծրագ րե րի ի րա գործ
ման հա մար ակն կալ վում է ա մե րիկ յան կող մի  ա ջակ ցութ յու նը:   

Հան դիպ ման ըն թաց քում ա մե րիկ յան կող մի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը բարձր են գնա հա տել գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու հա մա տեղ ծրագ րե րի արդ
յու նա վե տութ յու նը: 

Զ րույ ցի ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են ո լոր տին վե րա բե
րող այլ հար ցեր: 

 Հաջողված նախաձեռնության 
արդյունքում`  նոր հուշագիր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Ֆ րան սիա յի Ռոն Ալպ 
ռե գիո նալ խորհր դի պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին փոխ նա խա գահ Է դո ւարդ Սի մոն յա նը, 
Եվ րո պա յի և մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի բաժ նի տնօ րեն Ռա շել Հաա բը և հա յաս տան յան 
ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա հիտ Դավթ յա նը: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի 
միութ յան նա խա գահ Է մին Ե րից յա նը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը բարձր է գնա հա տել Խորհր դի կող մից 
Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը, ինչ
պես նաև Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի միութ յան 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: § Վեր ջին տա րի նե
րին Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
գրանց վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց, ին չին մե ծա պես 
նպաս տել են նաև խորհր դի կող մից ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դեռևս առ կա են մի 
շարք խնդիր ներ, ո րոնք ա ռա ջի կա յում լուծ ման կա
րիք ու նեն¦, նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը: Ո լոր տի ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րի թվում 
նա խա րա րը մաս նա վո րա պես ա ռանձ նաց րել է պտուղբան ջա րե ղե նի, կա թի և մ սի վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մա սե րի, սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի, չո րա նոց նե րի կա ռուց ման, գյուղմ թեր
քի շու կա յա հան ման և  ի րաց ման, ինչ պես նաև խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հզո րաց ման 
հար ցե րը: Նա խա րարն կար ևո րել է նաև պան րի ար տադ րա տե սակ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման անհ
րա ժեշ տութ յու նը, ին չը թույլ կտա տե ղա կան ար տադ րանքն ար տա հա նել Եվ րա սիա կան տնտե սա
կան միութ յան լայ նա ծա վալ շու կա: 

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նի գի նե գոր ծութ յա նը` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը գո հու
նա կութ յամբ նշել է, որ այս ճյու ղը ևս վեր ջին շրջա նում մեր երկ րում զար գաց ման մի տում ու նի, 
սա կայն դեռևս ար դիա կան են հայ մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման և նո րա գույն տեխ նո լո
գիա նե րի ներդր ման հար ցե րը, ո րոնց առն չութ յամբ հայ կա կան կողմն ակն կա լում է խորհր դի ա ջակ
ցութ յու նը: Վե րոնշ յալ խնդիր նե րին լու ծում տա լու նպա տա կով, նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
պատ վի րա կութ յան ան դամ նե րին ա ռա ջար կել է քննար կել դրանք ի րենց ա ռա ջի կա ծրագ րե րում 
ընդգր կե լու հնա րա վո րութ յու նը:  Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են նաև օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան զար գաց մանն առնչ վող հար ցեր:  Պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Է դո ւարդ Սի մոն
յանն իր հեր թին հա վաս տիաց րել է, որ խոր հուր դը կշա րու նա կի ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել Հա յաս
տա նին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման նպա տա կով:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը տեղեկացնում է
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րի կող մից  հան րա պե տութ յան 

մար զե րում ի րա կա նաց ված աշ նա նա յին մո նի տո րին գի արդ յուն քում պարզ վել է, որ մի շարք 
հա մայնք նե րի հո ղա տա րածք նե րում ակ տի վա ցել է կրծող նե րի տա րա ծումն ու զար գա ցու մը: 
Անհ րա ժեշտ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ չի րա կա նաց նե լու դեպ քում,  ձմռան ա միս նե րին կա րող 
են լրջո րեն վնաս վել պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րը, ինչ պես նաև աշ նա նա ցան հա ցա հա տի
կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քե րը: 

Հ նա րա վոր վնաս նե րը կան խե լու և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցե լու նպա
տա կով, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յունն ի րա կա նաց նում է կրծող նե րի դեմ լայ նա ծա
վալ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր: Բո լոր այն հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, ո րոնց հո ղա տա
րածք նե րում ար ձա նագր վել է մի ջին և բարձր վա րակ վա ծութ յուն, ան հա տույց կտրա մադր վի 
անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ §Ռո դի ֆա կում Ս¦ տե սա կի թու նա քի մի կատ և  օգ տա գործ ման վե
րա բեր յալ հա մա պա տաս խան խորհր դատ վա կան թեր թիկ ներ:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը հոր դո րում է հո ղօգ տա գոր ծող նե րին` հետ ևել 
մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին ու ցու ցում նե րին, սեղմ ժամ կե տում ա վար տել պայ քա րի աշ
խա տանք նե րը`  խստո րեն պահ պա նե լով անվ տան գութ յա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը:    

Լ րա ցու ցիչ հար ցե րի դեպ քում  հո ղօգ տա գոր ծող նե րը կա րող են դի մել  գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի մաս նա գետ նե րին: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
ծրա գի րը կշա րու նակ վի նաև 2016 թվա կա նին գար նա նա յին պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի կազ
մա կերպ ման հա մար:
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Երկ րի պա րե նա յին անվ տան գութ
յան գե րա կա յութ յու նը, ագ րա րա յին 
ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
մասշ տաբ ներն ու հրա տա պութ յու նը, 
գյու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց
ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն ա ռա
վել կար ևո րում են գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի զար գա ցու մը: Ս տեղծ ված 
ի րա վի ճա կում ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից նոր մո տե ցում ներ են ցու ցա
բեր վում ագ րա րա յին ո լոր տի զար գաց
ման ուղ ղութ յամբ։

Գ յու ղատն տե սութ յու նում տնտե
սա վա րող նե րի ջան քե րի, կի րառ վող 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան արդ
յուն քում, ո լոր տում վեր ջին տա րի նե
րին ա պա հո վվել է տնտե սա կան աճ: 
Այդ մի տու մը շա րու նակ վել է նաև 2015 
թվա կա նին: Ըն թա ցիկ տար վա հուն
վարսեպ տեմ բեր ա միս նե րի տվյալ նե
րով` ո լոր տում նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ, 
ար ձա նագր վել է 11.3 % տնտե սա կան 
աճ:

Տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման 
հետ մեկ տեղ, կար ևո րա գույն ձեռք
բե րում նե րից է ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րի ա վե լա ցու մը և  արդ յուն քում` 
հո ղա յին ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին 
օգ տա գործ ման մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը: Միայն 2015 թվա կա նին 
ցան քա տա րա ծութ յուն ներն ա վե լա
ցել են 18500 հեկ տա րով: Վա րե լա հո
ղե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման 
մա կար դա կը 2015 թվա կա նին կազ
մել է 78.6 %` 2010 թվա կա նի 63.0 
%ի դի մաց: 2015 թվա կա նին հան րա
պե տութ յան 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, ընդ ո րում՝ հուն վարսեպ տեմ բե
րի տվյալ նե րով` բու սա բու ծութ յու նում 
ա ճը կազ մել է 15.0 %, իսկ ա նաս նա
պա հութ յու նում` 4.1 %:

2016 թվա կա նին շա րու նակ վե լու 
են հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան 
զար գաց մանն ու հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ինք նա բա վութ յան մա
կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված մի
ջո ցա ռում նե րը:

 Բարձ րո րակ սեր մե րով ա պա
հով վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
էքս տեն սիվ և  ին տեն սիվ գոր ծոն նե
րի հա մադր մամբ էա պես ա վե լաց նել 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը, մաս նա
վո րա պես՝ օ պե րա տիվ տվյալ նե րով, 
2015 թվա կա նին նա խորդ տար վա հա
մե մատ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ
սե րի  ծա վալ ներն ա վե լաց նել են 6.7 
%ով, այդ թվում՝ ցո րե նի նը` 8.8 %ով:

 Վեր ջին տա րի նե րին զգա լի աշ
խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել նաև 
ջեր մատ նա յին տնտե սութ յան զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ: Ներ կա յումս 
ջեր մատ նե րի ընդ հա նուր տա րած քը 
կազ մում է 770 հա: Ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած ջեր
մատ նե րը կազ մում են 85 հա, ա ռա ջի
կա ա միս նե րին Կո տայ քի և Ա րա րա տի 
մար զե րում կկա ռուց վեն ար դիա կան 
տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած ջեր
մատ ներ: Զ գա լիո րեն ա վե լա ցել են 
ջեր մատ նա յին տնտե սութ յան ար տադ
րան քի ար տադ րութ յան և  ար տա հան
ման ծա վալ նե րը:

Բու սա բու ծութ յան ո լոր տում ար
դիա կան տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման 
հետ կապ ված ա ռա ջի կա յում մի ջոց ներ 
կձեռ նարկ վեն կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կար գե րի ներդր ման, կարկ տա
պաշտ պան ցան ցա շեր տե րի կի րառ
ման և  ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմն ման 
ուղ ղութ յամբ: Ա նաս նա բու ծութ յան 
խթան մա նը նպաս տել են վեր ջին տա
րի նե րին ի րա կա նաց վող, գյու ղատն

տե սա կան կեն դա նի նե րի տոհ մա յին 
և մ թե րա տու հատ կա նիշ նե րի բա րե
լավ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումն մե
րը: Մաս նա վո րա պես, եվ րո պա կան 
երկր նե րից հան րա պե տութ յուն են 
ներկր վում տոհ մա յին ե րինջ ներ: Ըն
թա ցիկ տա րում ներկր վել է 257 գլուխ 
տոհ մա յին ե րինջ, աշ խա տանք ներ են 
տար վում ա ռա ջի կա ա միս նե րին ևս 
453 գլուխ ներկ րում նե րի կազ մա կերպ
ման հա մար: Ա նաս նա պա հութ յան 
ո լոր տում գրանց ված դրա կան արդ
յունք նե րի հետ մեկ տեղ, դեռևս ցածր 
է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
մթե րատ վութ յու նը, վեր ջի նիս բա րե
լավ ման նպա տա կով կընդ լայն վեն ար
հես տա կան սերմ նա վոր ման ծա վալ
նե րը: Ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի 
ե րաշ խա վոր ված ծա վալ նե րի, անվ

տանգ մթերք նե րի ար տադ րութ յան 
ա պա հով ման հա մար ի րա կա նաց վում 
են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
ա ռա վել վտան գա վոր հի վան դութ յուն
նե րի՝ 8 կան խար գե լիչ և 2 ախ տո րո շիչ 
մի ջո ցա ռում ներ: Ա նաս նա պա հութ
յան զար գաց ման հա մար ա ռանձ նա
կի կար ևոր վում են Հա մաշ խար հա յին 
բան կի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
§Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու
նա կութ յան¦ ա ռա ջին և  երկ րորդ ծրագ
րե րը: Ն պա տակն է` ա ջակ ցել ա նաս նա
պա հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող 
հա մայնք նե րին՝ հե ռագ նա ա րոտ նե րի 
ան ցա նե լիութ յան ա պա հով ման, ջրար
բիաց ման, դեգ րա դաց ված ա րոտ նե րի 
վե րա կանգն ման, ինչ պես նաև կա թի 
ըն դուն ման և վե րամ շակ ման կա րո
ղութ յուն նե րի ստեղծ ման, ա նաս նա
բու ժա կան և տոհ մա յին աշ խա տանք
նե րի բա րե լավ ման և  այլ մի ջոց նե րով։ 
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: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
ծրա գի րը ընդգր կում է հան րա պե
տութ յան 8 մար զի 186 գյու ղա կան հա
մայնք, ծրագ րում նե րառ ված է 300.0 
հազ. հեկ տար ա րո տա վայր, շուրջ 
200.0 հազ. պայ մա նա կան գլուխ կեն
դա նի, ո րը հան րա պե տութ յան ըն հա
նուր գլխա քա նա կի շուրջ 30 տո կոսն 
է:  Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում 142 հա
մայն քում հիմ նադր վել են կոո պե րա
տիվ ներ, անց է կաց վել 184 կմ ջ րա գիծ, 
տե ղա կայ վել է 229 հատ խմոց, կոո պե
րա տիվ նե րին տրա մադր վել է 741 միա
վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում` 161 
ա նի վա վոր տրակ տոր: Ծ րագ րի ի րա
կա նաց ման արդ յուն քում, ընդգրկ ված 
հա մայնք նե րում խո շոր եղ ջե րա վոր նե
րի կաթ նատ վութ յու նը և քա շա ճն ա վե
լա ցել է 18 %ով:

Վեր ջին տա րի նե րին կար ևո րվում 
է վար կա յին ռե սուրս նե րի մատ չե
լիութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: 
Կ շա րու նակ վի գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին տրա մադր վող վար կե րի 
տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վո րու մը՝ 
6 տո կո սա յին կե տով:  

 Շա րու նակ վե լու են հո ղօգ տա գոր
ծող նե րին մատ չե լի գնե րով ա զո տա
կան, ֆոս ֆո րա կան ու կա լիու մա կան 
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, 
ո րոն ցով կբա վա րար վի բո լոր հո ղօգ
տա գոր ծող նե րի պա հան ջար կն ամ
բող ջութ յամբ: Ա ռա ջի կա յում մի ջոց ներ 
կձեռ նարկ վեն գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի ի րաց ման հա մա կար գի 
բա րե լավ ման ու կա տա րե լա գործ
ման, մաս նա վո րա պես՝ գյու ղատն տե
սա կան մթերք ներ ար տադ րող նե րի և 
վե րամ շա կող նե րի պայ մա նագ րա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ: Կ շա րու նակ վի գյու
ղատն տե սութ յու նում կոո պե րա տիվ
նե րի ձևա վոր ման խթան ման և դ րանց 

գոր ծու նեութ յան ա ջակ
ցութ յան գոր ծըն թա ցը, 
ո րում կար ևո րում ենք 
ա ռա ջի կա յում §Գ յու
ղատն տե սա կան կոո
պե րա տիվ նե րի մա սին¦ 
ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը։ 
Ջ րա յին տնտե սութ յան 
ո լոր տի աշ խա տան
քա յին արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց ման 
նպա տա կով, հա մա
կար գը թևա կո խել է բա
րե փո խում նե րի նոր 
փուլ, որն իր մեջ նե րա
ռում է խմե լու ջրա մա
տա կա րար ման և  ո ռոգ
ման հա մա կար գե րի 
ողջ սպեկտ րը: Ո ռոգ

ման հա մա կար գում ըն թա ցիկ տա րում.
 *   վե րա կանգն վել  է շուրջ 10 պոմ

պա կա յան, 37 խոր քա յին հոր, մե ծա ցել 
է ո ռոգ վող տա րածք նե րի մա կե րե սը,

*  ըն թա ցիկ տա րում նա խորդ տար
վա նկատ մամբ, 79 մլն մ3ով պա կաս 
ջրա ռի պա րա գա յում, ո ռոգ ման գոր
ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ
ման արդ յուն քում, ջրտու քը դաշ տում 
կազ մել է 66.2 %՝ 2014թ .ի 63 %ի դի
մաց,

* կար գա վոր վել է Ս ևա նա լճից 
ջրա ռը: 2014  թվա կա նին այն կազ մել 
է շուրջ 270 մլն մ3: Ըն թա ցիկ տա րում 
սահ ման վել է ջրբաց թողն ման մինչև 
170 մլն մ3 չա փա քա նակ:

Ա ռաջ նա հեր թութ յուն է տրվում 
ջրամ բա րա շի նութ յա նը: Ըն թաց քի մեջ 

են Կապ սի, Մաս տա րա յի, Եղ վար դի, 
Վե դու ջրամ բար նե րի վե րա կա ռուց ման 
և կա ռուց ման  նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք նե րը: Նա խա պատ րաստ
վող ծրագ րի մեջ են նե րառ ված  նաև 
Հար թա վա նի, Ել փի նի և Խա չի կի փոքր 
ջրամ բար նե րը: Ջ րամ բա րա շի նութ յան 
ռազ մա վա րութ յան  հե ռա հար նպա
տակն է՝ մինչև 2025 թվա կա նը  կրկնա
պատ կել ներ կա յումս ամ բար վող  ջրի 
ծա վա լը:

Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման հա մար կար ևոր վում է 
§Գ յու ղա կան տա րածք նե րի տնտե
սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման գրա սեն յա կի¦ կող մից 
ի րա գործ վող §Գ յու ղա կան կա րո ղութ
յուն նե րի ստեղծ ման¦ վար կա յին ծրա
գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում Տա վու շի, 
Վա յոց ձո րի և Ա րա գա ծոտ նի մար զե
րում հիմն վել են շուրջ 80 հա ին տեն
սիվ այ գի ներ: 2016 թվա կա նին աշ
խա տանք նե րը կուղղ վեն հիմն ված 
այ գի նե րում ար դիա կան տեխ նո լո գիա
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կար գե րի, հա կա կարկ
տա յին ցան ցե րի, ցրտա հա րութ յու նից 
պաշտ պա նող հա մա կար գե րի ներդր
մա նը, արդ յուն քում ցու ցադ րա կան այ
գի նե րի ստեղծ մա նը: Ծ րագ րի շրջա
նակ նե րում 90 հա մայն քի գյու ղա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րում կա տար վել 
են հետև յալ աշ խա տանք նե րը` 51 հա
մայն քում՝ 616 կմ գա զա ֆի կաց ման, 
25ում՝ 284 կմ ջ րա մա տա կա րար ման 
և 14ում՝ 1400 հեկ տա րի վրա ո ռոգ ման 
հա մա կար գե րի բա րե լավ ման աշ խա
տանք ներ:

2016 թվա կա նին մեկ նար կե լու է 
§Են թա կա ռուց վածք նե րի և գ յու ղա կան 
ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յան ծրա
գի րը¦, ո րի շրջա նա կում ա ջակ ցութ
յուն է ցու ցա բեր վե լու գյու ղա կան ֆի
նան սա վոր ման ո լոր տի զար գաց մա նը. 
տրվե լու են գյու ղատն տե սա կան վար
կեր փոքր տնտե սութ յուն վա րող նե րին: 
Ներդ րում ներ են կա տար վե լու ջրա
մա տա կա րար ման և  ո ռոգ ման հա մա
կար գե րի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ: 
Այս պի սով` հա կիրճ ներ կա յաց վե ցին 
գյու ղատն տե սութ յան հա մար նա խա
տես ված ա ռաջ նա հերթ ծրագ րա յին 
ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցու
մը կնպաս տի ո լոր տի մրցու նա կութ յան 
և  արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա
նը:

ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ
Ա դե լաի դա յի (Ավստ րա լիա) հա

մալ սա րա նի գիտ նա կան նե րը, ով քեր 
ար դեն ե գիպ տա ցո րե նի չո րա ցած ցո
ղուն նե րում և փայ տան յու թում պա րու
նակ վող ցել յու լո զից կեն սա վա ռե լի քի 
ստաց ման փորձ ու նեն, այժմ այն ստա
նում են նաև գի նե գոր ծութ յան ար տադ
րա կան թա փոն նե րից: 

Այ սինքն` լրա ցու ցիչ կեն սա վա ռե լիք 
կա րե լի է ստա նալ ա ռանց ցան քա տա րա
ծութ յուն զբա ղեց նե լու և մ թե րա տու մշա

կա բույ սե րին մրցակ ցութ յուն կազ մե լու: Խա ղո ղի թա փոն նե րը 3154 % ած խա ծին 
են պա րու նա կում, ո րի 4780 %ը ջրում լու ծե լի են, ին չը կնպաս տի պարզ տեխ
նո լո գիա կան սխե մա ներ կի րա ռե լու հա մար:

Մեկ տոն նա թա փո նից կա րե լի է ստա նալ մինչև 400 լիտր կեն սաէ թա նոլ` 
կի րա ռե լով թթու ներ և ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ ներ: Ա ռանց թթու նե րի կի
րառ ման, ա վե լի մեղմ պայ ման նե րում, թա փո նի նույն քա նա կից ստաց վում է 270 
լիտր կեն սաէ թա նոլ: Այդ դեպ քում մնա ցած զանգ վա ծը կա րե լի է օգ տա գոր ծել՝ 
որ պես ա նաս նա կեր կամ պա րար տան յութ:

Ըն դա մե նը քա ռորդ դար ա ռաջ, ՀԳԱ Խա ղո ղա գոր ծութ յան ինս տի տու
տում, Բո րիս Ա վագ յա նի գլխա վո րութ յամբ, ա վարտ վեց խա ղո ղի թա փոն նե րից 
մի շարք ար ժե քա վոր նյու թե րի ստաց ման տեխ նո լո գիա յի մշա կու մը: Այդ եր կու 
տեխ նո լո գիա նե րի հա մա լիր կի րա ռու մը շատ խոս տումն ա լից կա րող է լի նել երկ
րում` նո րից թափ հա վա քող խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման հա մար:

Վ.Հ.

ԿԵՆՍԱՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹ
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§ Կա նաչ է ներ գիան հա
նուն Շի րա կի մար զում¦ սո
ցիալտնտե սա կան ա ռա ջըն
թա ցի ծրա գի րը մեկ նար կել է 
այս տար վա մա յի սից: Այն ֆի
նան սա վո րում են Եվ րո պա կան 
Միութ յու նը և Ավստ րիա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու
նը և  ի րա կա նաց վում է Հիլս
ֆերք Ավստ րիա Ին թեր նեշն լի 
կող մից՝ § Զար գաց ման լու ծում
նե րի ինս տի տուտ¦ հիմ նադ
րա մի, §Եր րորդ բնութ յուն¦, 
§ Բիո սո ֆիա¦ և § Ֆեր տի¦ բա
րե գոր ծա կան կենտ րոն¦ ՀԿ
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յամբ: 

Ծ րագ րի նպա տակն է՝ նվա
զեց նել Շի րա կի մար զի գյու ղա

կան բնակ չութ յան և հա մայնք
նե րի սո ցիալտնտե սա կան 
դժվա րութ յուն նե րը` խթա նե լով 
բազ մա ֆունկ ցիո նալ վե րա
կանգն վող է ներ գե տիկ հա
մա կար գե րի օգ տա գործու մը` 
պե տա կան և մաս նա վոր ո լորտ
նե րի կող մից: Այն միա ժա մա
նակ հզո րաց նում է տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի և շա հագր
գիռ այլ կող մե րի կա րո ղութ
յուն նե րը` հա մա գոր ծակ ցա յին 
գոր ծու նեութ յան,  է ներ գաարդ
յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
ու Վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ 
ռե սուրս նե րի կենտ րո նի ստեղծ
ման մի ջո ցով:

§Ծ րա գիր, ո րի տևո ղութ
յու նը եր կու տա րի է,   ուղղ ված 
է Շի րա կի մար զի տե ղա կան 
հա մայնք նե րին, ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րին և մար
զա յին իշ խա նութ յուն նե րին, 
ՔՀԿնե րին և  է ներ գե տի կա յի 
ո լոր տում ակ տիվ մաս նա գետ
նե րին, ինչ պես նաև ան հատ 
ան ձանց, ձեռ նար կա տե րե րին, 
կոո պե րա տիվ նե րին և ֆեր մեր
նե րին, ով քեր հե տաքրքր ված 
են է ներ գաարդ յու նա վե տութ
յամբ և վե րա կանգն վող է ներ
գիա յի աղբ յուր նե րի կի րառ
մամբ¦,  ա սում է § Բիո սո ֆիա¦ 
ՀԿի նա խա գահ Գ ևորգ Պետ
րոս յա նը: Ն րա տե ղե կաց մամբ,  
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ
կա յումս ի րա կա նաց վել են հան

րութ յան և լ րատ վա մի ջոց նե րի 
ի րա զե կում,  տե ղե կատ վա կան 
հա մա պա տաս խան նյու թե րի 
տա րա ծում` ծրագ րի նպա տակ
նե րի, թի րա խա յին խմբե րի, 
արդ յունք նե րի, ցու ցա նիշ նե րի, 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ու գոր
ծըն կե րութ յան հնա րա վոր ու
ղի նե րի և տար բեր շա հագր գիռ 
կող մե րի հնա րա վոր օ գուտ նե
րի վե րա բեր յալ: Կա յա ցել է նաև 
ծրագ րի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
պլա նի և հա մա գոր ծակ ցութ
յան ձևա չա փի ներ կա յա ցում ու 
քննար կում, հա մայնք նե րի կա
րիք նե րի գնա հա տում և ծ րագ
րով նա խա տես ված ու սում նա
ցու ցադ րա կան տե ղա մա սե րի 
կա ռուց ման հա մար թի րա խա

յին հա մայնք նե րի ընտ րութ յուն:
Ծ րագ րին դի մել է Շի րա կի 

մար զի 51 հա մայնք, նախ նա
կան գնա հա տու մից հե տո այ
ցե լութ յուն ներ և հա մայն քա յին 
հան դի պում ներ են անց կաց վել 
31ում, իսկ ու սում նա ցու ցադ
րա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց
նե լու հա մար, նախ նա կան 
տար բե րա կում ընտր վել է թի
րա խա յին 8 հա մայնք: Ի դեպ, 
ընտր ված հա մայնք նե րի հիմ
նախն դիր նե րի լուծ ման տար
բե րակ նե րը զու գոր դե լով է ներ
գաարդ յու նա վե տութ յան և 
վե  րա կանգն վող է ներ գիա յի 
տե խ նո լո գիա նե րի հետ, այ սօր  
մշակ վում են հա մա պա տաս
խան նա խագ ծեր, կազմ վում և 
հա մայնք նե րի հետ կնքվում են 
պայ մա նագ րեր, իսկ տե ղե րում 
ի րա կա նաց նում  են հա մա կար
գե րի մոն տաժ: 

§ Ներ կա յումս ի րա կա նաց
ման փու լում են և մինչև տա րե
վերջ կա վարտ վեն Պեմ զա շեն և 
Ջ րա փի հա մայնք նե րի ու սում
նա ցու ցադ րա կան հա մա կար
գե րը: Ըն թաց քի մեջ են ՀՀ Շի
րա կի մար զի Գու սա նագյուղ, 
Ա շոցք և Բ յու րակն հա մայնք
նե րում նա խա տես ված հա
մա կար գե րի նա խագծ ման և 
պայ մա նագ րե րի կնքման աշ
խա տանք նե րը¦,  հա վե լում է 
Գ ևորգ Պետ րոս յա նը: Ծ րագ րի 
շնոր հիվ Գ յում րիում հիմ նադր

վել է § Կա նաչ տեխ նո լո գիա
նե րի կենտ րոն¦ը: Գ յու ղա կան 
հա մայնք նե րի ա վե լի քան 100 
բնա կիչ նե րի և ՏԻՄե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար նա
խա տես վում է անց կաց նել 
է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան 
և վե րա կանգն վող է ներ գիա
յի վե րա բեր յալ դա սըն թաց
ներ, ճա նա չո ղա կան այ ցեր և 
գործ նա կան պա րապ մունք ներ 
տար բեր հա մա կար գե րի գոր
ծող մո դել նե րի և հա մայնք նե
րում կա ռուց ված ու սում նա
ցու ցադ րա կան հա մա կար գե րի 
ցու ցադ րութ յամբ: Ծ րա գիրն ու
նի նաև դրա մաշ նոր հա յին բա
ղադ րիչ:

§ Բիո սո ֆիան¦ կար ևո րում 
է նաև հա մայնք նե րում 
գյու ղատն տե սա կան նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր
ման ծրագ րի ի րա կա նա
ցու մը,  միա ժա մա նակ 
ա ջակ ցե լով դրանց ի րա
գործ մա նը: Ծ րագ րե րի 
գե րակշ ռող մասն ի րա
կա նաց վում է հա մայնք
նե րում ձևա վոր ված կա
նանց ակ տիվ խմբե րի 
մի ջո ցով: §Ծ րագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցում դժվա րութ յուն նե
րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա
նում են այն պատ ճա ռով, 
որ  գյու ղա կան բնակ չութ
յու նը լավ ի րա զեկ ված չէ 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
վե րա բեր յալ,  կա տե ղե
կատ վութ յան պա կաս, 
ո րը և փոր ձում ենք լրաց
նել: Բա ցի այդ,  հա մայնք
նե րում դժվա րութ յամբ է 

ըն դուն վում նաև որ ևէ նո րույթ, 
մար դիկ պետք է հա մոզ վեն, որ 
ա ռա ջարկ վող նո րը իս կա պես 
ձեռն տու է ա վան դա կան հնից և  
ա վե լի արդ յու նա վետ: Այդ նպա
տա կով, բա ցի սե մի նար նե րից, 
մենք նաև պատ րաս տում ենք 
ու սում նա ցու ցադ րա կան տե
ղա մա սեր: Մար զում ու նենք նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման 
մի քա նի հա ջող ված ծրագ րեր, 
ո րոնք ցու ցադ րում ենք, որ պես
զի գյու ղա ցին հա մոզ վի, որ 
մենք կի րա ռում ենք ոչ թե Ֆ րան
սիա յի, Գեր մա նիա յի, ԱՄՆի 
և  որ ևէ այլ երկ րի ա ռա ջա վոր 
փոր ձը, այլ մեր հա մայնք նե րում 
ներդր ված ծրագ րե րը, ո րոնք 
կա րող են ի րա կա նաց նել նաև 
մեր ֆեր մեր նե րը: Այս պես, օ րի
նակ, Բա սեն հա մայն քում այս 
տա րի ա ռա ջին ան գամ ներդր
վել է ան վար ցան քի տեխ նո լո
գիան, որն ի րա կա նաց վում է 
տե ղի գյու ղատն տե սա կան կոո
պե րա տի վի կող մից: Մեկ այլ 
հա ջող ված ծրագ րե րից մեկն էլ 
ծղո տից և կեն սա բա նա կան այլ 
թա փոն նե րից վա ռե լան յու թի 
պատ րաս տումն է: Այն նպաս
տում է հո ղե րի դեգ րա դա ցիա յի 
կան խար գել մա նը, բա ցի այդ, 
բա վա րար ում է հա մայն քի բնա
կիչ նե րի է ներ գե տիկ կա րիք նե
րը` վե րա կանգն վող աղբ յուր նե
րով¦,  նշել է Գ. Պետրոսյանը:

Նել լի Սա հակ յան

600-ԻՑ ԱՎԵԼ ՖԵՐՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ Է ԳՏԵԼ
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Ար դեն 2րդ տա րին է, ինչ Սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան 
խթան ման մի ջո ցով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ
ցութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով, ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը աշ
խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի և գ յու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ, ի րա կա նաց նում է ծրա գիր, ո րի 
նպա տակն է` սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման մի ջո
ցով, հան րա պե տութ յան ա ռա վել խո ցե լի և  աղ քատ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի բնակ չութ յան սո ցիա լա կան լար վա ծութ յան մեղ
մու մը և  աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան բարձ րա ցու մը, 
նրանց կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման հա մար պայ ման
նե րի ստեղ ծումն ու ի րա վի ճա կից բխող մար տահ րա վեր նե րին 
ա րագ ար ձա գան քող մի ջոց նե րով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րին ա ջակ ցե լը: 

Ծ րա գիրն՝ ա ռաջ նա հեր թութ յան կար գով, ի րա կա նաց վում է՝ 
գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յան` բնա կան պատ ճառ նե րով ստա
ցած վնաս նե րի վե րա կանգն ման հա մար նաև բարձր լեռ նա յին 
և սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում: Ծ րագ րում ընդգրկ ման են
թա կա են Զբաղվածության տարածքային կենտրոննե րում հաշ
վառ ված աշ խա տանք 
փնտրող նե րը, ով քեր 
հան դի սա նում են՝ 
գյու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղի 
uե փա կա նա տեր կամ 
վար ձա կալ կամ ան
հա տույց օգ տա գոր ծող 
աշ խա տա շու կա յում 
անմր ցու նակ անձ, հող 
օգ տա գոր ծո ղի ըն տա
նի քի 1663 տա րե կան 
գ ո ր  ծ ո ւ  ն ա  կ ո ւ թ  յ ո ւ ն 
ու նե ցող ան դամ ներ, 
ծրագ րի շրջա նակ նե
րում աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով` որ պես վար ձու աշ խա
տող, կամ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րով` որ պես ո րո
շա կի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կամ աշ խա տանք ներ կա տա
րող, ներգ րավ վում են հող օգ տա գոր ծո ղի գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յան աշ խա տանք նե րում: Ծ րագ րում ընդգրկ վե լու ա ռաջ նա
հեր թութ յու նը  տրվել է այն հող օգ տա գոր ծո ղին, ում ըն տա նի քը 
հաշ վառ ված է ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վութ յան գնա հատ ման 
հա մա կար գում և ս տա նում է ըն տա նե կան նպաստ, ըն տա նի քում 
առ կա է եր կու և  ա վե լի ան չա փա հաս, ըն տա նի քի ան դամ նե րից 
մե կը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող անձ է:

Կ ո տ ա յ ք ի 
ԳԱՄԿի և մար զի 4 
զբաղ վա ծութ յան տա
րած քա յին կենտ րոն
նե րի աշ խա տա կից
նե րի ա ջակ ցութ յամբ, 
այս տա րի աշ խա
տան քի է ան ցել 614 
մարդ: Ծ րագ րի շրջա
նակ նե րում մշակ
վել են նոր մշա կա
բույ սեր, հիմն վել են 
պտղա տու այ գի ներ: 
Հիմ նա կան մշա կա

բույ սերն են` խնձոր, ծի րան, տանձ, սա լոր, ե լակ, մո րի, խա ղող, 
լո բի, սոխ, կա ղամբ, ցո րեն, կար տո ֆիլ, գա րի, ըն կույզ, առ վույտ, 
կորն գան, բնա կան խոտ:

Ծ րագ րի մեկ նար կը տրվել է ս/թ մա յի սի 5ին: Ամ բողջ ըն
թաց քում ԳԱՄԿի աշ խա տա կից նե րը հետ ևո ղա կան են ե ղել 
գոր ծա րար ծրագ րի կազմ ման, պլանժա մա նա կա ցույ ցով նա
խա տես ված աշ խա տանք նե րի  և  ծա ռա յութ յուն նե րի կա տա րո
ղա կա նի գնա հատ ման, պլանժա մա նա կա ցույ ցով նա խա տես
ված նա խորդ ամս վա ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
գնա հատ ման, հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն տա լու աշ
խա տանք նե րին: Գ յու ղա ցին, իր հո ղը մշա կե լու հա մար, խորհր
դա տու նե րի կող մից ներ կա յաց ված եզ րա կա ցութ յան հի ման վրա, 
ստա ցել է 15 հա զա րից մինչև 350 հա զար դրամ գու մար` կախ
ված ի րա կա նաց վող գյու ղատն տե սա կան աշ խա տան քի տե սա
կից ու ծա վա լից: Զ բաղ վա ծութ յան այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
գյու ղա ցուն աշ խա տան քա յին ստաժ է դիտ վել, իսկ հատ կաց ված 
գու մա րը` որ պես աշ խա տա վարձ: 

Ն մա նա տիպ ծրագ րե րը կան խում են ար տա գաղ թը, քա նի որ 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս, հատ կա պես, ե րի տա սարդ ըն տա
նիք նե րին մնալ և  աշ խա տել մեր երկ րում: Հիմ նա կան ծրագ րա
յին արդ յունք նե րը ներ կա յաց նե լուն զու գա հեռ, կցան կա նա յինք 
ընդգ ծել, որ մե ծա ցել է հա սա րա կութ յան շրջա նում պե տա կան 
զբաղ վա ծութ յան ծրագ րե րի նկատ մամբ ա ճող վստա հութ յու նը, 
ին չը վկա յում են ա մեն ամիս ա վե լա ցող շա հա ռու նե րի թիվն և, 
ակ տիվ ծրագ րե րի շնոր հիվ աշ խա տան քի տե ղա վոր ված ան ձանց 
գոհունակությունը: Հարկ է նշել, որ Սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան 
ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յան ա ռու մով, ծրագ րի արդ յուն քում 
մշակ վել են 10 տա րուց ա վե լի չմշակ ված հո ղա տա րածք ներ: 

Նա րի նե Անդ րեաս յան
Կո տայ քի ԳԱՄԿ
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ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ՍԵՄԻՆԱՐ

Նո յեմ բե րի 13ից 14ը « Շեն» ԲՀԿը «Գ յու ղատն տե սա կան 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ և սար քա վո րում եր» թե մա յով կազ
մա կեր պել էր եր կօր յա սե մի նար՝ ա ռա ջա վոր ֆեր մեր նե րի և կո
պե րա տիվ ե րի ան դամ ե րի հա մար` թվով 30 մաս նա կից` 24 գյու
ղե րից (Վար դե նի սի, Վա յոց ձո րի, Ճամ բա րա կի, Տա վու շի և Ս յու
նի քի մար զե րից): Մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց վել է մի շարք ծրագ
րե րի շրջա նակ նե րում` Brot für die Welt ( Գեր մա նիա), HEKS/EPER 
(Շ վեյ ցա րիա) և Yalkezian հիմ ադ րա մի ( Կա նա դա) մի ջազ գա յին 
զար գաց ման կազ մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր մամբ: 

Սե մի նա րը տե ղի ու նե ցավ « Շեն»ի գրա սեն յա կում, որ տեղ 
եր կու՝ «Ս պեց մաշ» և «Իմ այ գին» ըն կե րութ յուն նե րը ներ կա յաց
րե ցին ի րենց կող մից ա ռա ջակ վող գյու ղատն տե սա կան մե քե նա

ներն ու գոր ծիք նե րը: 
«Ս պեց մաշ» ՍՊԸ հո
ղամշակ ման, ցան քի, 
բույ սե րի պահ պան
ման, մրգի, բան ջա րե
ղե նի և հա ցա հա տի
կա յին մշա կա բույ սե րի 
հա վաք ման, մշակ ման 
և պահ պան ման հա
մար նա խա տես ված 
հու սա լի տեխ նի կա 
ար տադ րող գոր ծա
րան նե րի պաշ տո նա

կան ներ կա յա ցու ցիչն է Հա յաս տա նում: Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը 
մաս նա գի տա կան հար ցեր ուղ ղե ցին տեխ նի կա կան պա րա մետ րե
րի և վա ճառ քի պայ ման նե րի վե րա բեր յալ, ո րից ան մի ջա պես հե տո 
այ ցե լե ցին « Նաի րի ֆրուտ» գյուղմ թերք վե րամ շա կող ըն կե րութ
յուն: Մեր հան րա պե տութ յու նում պտուղբան ջա րե ղե նի չո րա ցու մը 
վեր ջին տա րի նե րի լայն տա րա ծում է ստա ցել և հա մար վում է գյու
ղատն տե սա կան հում
քի վե րամ շակ ման հե
ռան կա րա յին ճյու ղերց 
մե կը: Չո րա նո ցում 
նրանք ծա նո թա ցան 
ար ևա յին և գա զով 
ջե ռուց վող ար հես տա
կան չո րա նոց նե րի աշ
խա տան քին և պա հա
ծո նե րի պատ րաստ
ման տեխ նո լո գիա յին:  
Պ տուղբան ջա րե ղե նի 
չո րա ցու մը մեր պայ
ման նե րում հիմն ա
կա նում կա տար վում է ա վան դա կան` բա ցօթ յա ե ղա նա կով: Սա կայն 
մաս նա գե տի ներ կա յաց մամբ, ներկայումս լայն տա րա ծում են գտել 
ար ևա յին չո րա նոց նե րը, ո րոնց շա հա գոր ծումն այ սօր հա մե մա տա
բար  ա վե լի դյու րին է ու մատ չե լի: Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը շրջե
ցին վե րամ շա կող ըն կե րութ յու նում և  ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րը 
ներ կա յաց րե ցին մաս նա գետ նե րին:

Հա ջորդ օ րը սե մի նա րի մաս նա կից ներն այ ցե լե ցին «Հ րաշք այ
գի» գյու ղատն տե սա կան մե քե նա նե րի, գոր ծիք նե րի և  ագ րո ներդ
րան քի ա ռա ջա տար խա նու թը: Հաշ վի առ նե լով ագ րա րա յին ո լոր տի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ծա ռա ցած խնդիր նե րի մասշ տաբ ներն 
ու հրա տա պութ յու նը և գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ա ռաջ նա
հեր թութ յու նը` ըն կե րութ յու նը մեծ ու շադ րութ յուն է հատ կաց նում գի
տա կան նվա ճումն ե րի և նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մա նը, ինչ պես 
նաև՝ մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յան զար գաց մա նը։ Ըն կե
րութ յան աշ խա տող նե րը ներ կա յաց րե ցին ի րենց ապ րանք ներն ու 
պա տաս խա նե ցին այ ցե լու նե րի հար ցե րին: Շա հա ռու ֆեր մեր ներն 
այ ցե լե ցին նաև մայ րա քա ղա քում բու ժան յու թեր մա տա կա րա րող 
մեկ այլ՝ « Նա տա լի ագ րո» կազ մեր պութ յան խա նութ: Այ նու հետև 
հան դի պե ցին Եր ևան յան շու կա նե րին թարմ միրգ մա տա կա րա րող 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն, ո րը տա րե կան պահ պա նում և վա
ճա ռում է մի ջի նում 4050 տ միրգ: Մաս նա կից նե րին ներ կա յաց վել 
են նաև մրգի պար պա նութ յան ան մի ջա կան պրակ տիկ հմտութ յուն
նե րը և ն մա նա տիպ սառ նա րան նե րի շա հա գործ ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը:  

Սե մի նա րը բարձր գնա հատ վեց մաս նա կից նե րի կող մից, ով քեր 
ի րենց ե րախ տա գի տութ յու նը հայ տե ցին « Շեն»ի գրա սեն յա կում` 
հա վաս տագ րե րի հանձն ման ա րա րո ղոթ յան ժա մա նակ:

« Շե նը» նա խա տե սում է շա րու նա կել նմա նա տիպ հան դի պում
նե րի կազ մա կեր պու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ֆեր մեր նե
րին ան մի ջա կան կա պի մեջ լի նել ներկ րող և մա տա կա րար կազ մեր
պութ յու նե րի հետ, ի մա նալ նո րա մու ծութ յուն նե րի մա սին ու  ներդ նել 
տնտե սութ յուն նե րում:

Լիա նա Շախ նա զար յան

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Սպառողական կոոպերատիվների զարգացման հետքերով

Նոր կենտրոն

ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ Լո ռու մար զի Դ սեղ հա մայն քում բաց վել է 
Բ նութ յան և  այ ցե լու նե րի կենտ րոն: 

Կենտ րո նի ստեղծ ման հա մար ընտր վել է հենց 
Դ սեղ հա մայն քը, քա նի որ այն հան դի սա նում է Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նութ յան կար ևոր կե
տե րից մե կը: §Կենտ րո նը նպա տակ ու նի ոչ միայն խթա նե լու զբո սաշր ջութ յու նը, դարձ նե լու Դ սե ղի 
բնութ յունն ա ռա վել ճա նա չե լի, այլ նաև հան դես գա լու որ պես կար ևոր հար թակ` հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար¦,  փաս տում է §Հա յաս տա նի թռչուն նե րի պահ պան ման միութ յան¦ բնա
պահ պա նա կան ծրագ րե րի պա
տաս խա նա տու Ծո վի նար Հով
հան նիս յա նը:

Դ սե ղի կենտ րո նը, ո րը զբա
ղեց նում է շուրջ 100 մ2 տա րածքը 
գտնվում է Դ սե ղ հա մայն քի կենտ
րո նում, ի րե նից ներ կա յաց նում 
է կրթա կան մի կենտ րոն, որ տեղ 
ե րե խա նե րը կա րող են կրթութ
յուն ստա նալ, տե ղե կա նալ տա
րած քի կեն դա նի նե րի և թռ չուն
նե րի մա սին, բա ցի դրա նից, այն 
զբո սաշր ջիկ նե րին ա ռա ջար կում 
է մի շարք ծա ռա յութ յուն ներ` 
օգտ վե լու այն ա րա հետ նե րից, 
ո րոնք նա խագծ վել են Դ սե ղի կենտ րո նի հետ միա սին, տես նե լու բնութ յան և մ շա կու թա յին կար ևոր 
վայ րե րը, կազ մա կեր պել տար բեր տե սա կի հան դի պում ներ ինչ պես Դ սե ղի, այն պես էլ հա րա կից 
գյու ղե րի դպրո ցա կան նե րի հա մար: Ան գամ Եր ևա նից ու սա նող ներ են գա լիս, ով քեր հե տաքրքր ված 
են և կցան կա նան այ ցե լել ու տես նել այդ ա մե նը:

 Հա վե լենք, որ որ պես բնութ յան այ ցե լու նե րի կենտ րոն, Հա յաս տա նում այն իր տե սա կով միակն է:

 Լո ռու մար զի Ս տե փա նա վան քա ղա քում տե ղի 
ու նե ցավ սկսնակ գոր ծա րար նե րի ծրագ րե րի ներ
կա յա ցում՝ Հա յաս տա նի §ՓՄՁ ԶԱԿ¦ հիմ նադ րա մի 
§Սկս նակ գոր ծա րար նե րի  ձեռ նե րե ցութ յանն ա ջակ ցութ յուն¦ ծրագ րի շրջա նա կում: 

Ծ րա գի րը մեկ նար կել է 2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 5ին` ՄԱԿի արդ յու նա բե րա կան զար գաց
ման կազ մա կեր պութ յան (UNIDO) §Արդ յու նա վետ աշ խա տանք Հա յաս տա նում ե րի տա սարդ նե րի 
հա մար՝ ա ջակ ցութ յուն ե րի տա սարդ ձեռ նե րեց նե րին¦  հա մա տեղ ծրագ րի շրջա նա կում: Սկս նակ 
գոր ծա րար նե րը ծրագ րի ըն թաց քում ստա ցել են բիզ նե սի պլա նա վոր ման, շու կա յա վար ման, կա
ռա վար ման, ար տադ րութ յան և ֆի նանս նե րի պլա նա վոր ման գի տե լիք ներ և հա մա պա տաս խան 
գոր ծա րար հմտութ յուն ներ, ո րի արդ յուն քում՝ մշա կել են ան հա տա կան գոր ծա րար ծրագ րեր: 
Ծ րագ րին մաս նակ ցած 14 սկսնակ նե րից 13ը մինչև 35 տա րե կան ե րի տա սարդ ներ են: Գոր ծա րար 
ծրագ րե րի 50 % ը ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի գոր ծա րար ներ են, 50 % տո կո սը՝ ար տադ րութ յան:  

Ձեռներեցների համար

Օ րերս §Շեն¦ ԲՀԿ գրա սեն
յա կում տե ղի ու նե ցավ ակ տիվ 
քննար կում կոո պե րա տիվ նե րի 
վե րա բեր յալ: Մաս նակ ցում էին 
§Շեն¦ ԲՀԿ ծրագ րե րում ներգ
րավ ված հետև յալ կոո պե րա
տիվ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ները.

 ƥ §Թ թու ջուր հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա
վո րում¦ ՍԿ (200 ան դամ, Գե
ղար քու նի քի մարզ), 

 ƥ § Մար տու նի հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա
վո րում¦ ՍԿ (40 ան դամ, Գե
ղար քու նի քի մարզ), 

 ƥ § Պա ռա վա քար հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա
վո րում¦ ՍԿ (190 ան դամ, Տա
վու շի մարզ), 

 ƥ § Բեր դա վան պտղա բու
ծա կան¦ ՍԿ (40 ան դամ, Տա
վու շի մարզ), 

 ƥ § Հար թա վան կաթ¦ ՍԿ 
(23 ան դամ, Ա րա գա ծոտ նի 
մարզ), 

 ƥ § Շա ղատ հա մայն քի ա րո
տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո
րում և հա մայն քի տնտե սա կան 
զար գաց ման¦ ՍԿ (71 ան դամ, 
Ս յու նի քի մարզ):

Քն նար կու մը վա րում էր 
§Ա ռա ջա դեմ սո ցիա լա կան 
տեխ նո լո գիա ներ¦ հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ, գյու ղա կան 
զար գաց ման փոր ձա գետ Ա նա
հիտ Նա զար յա նը:  Վեր ջինս 
նշեց, որ §Ա ռա ջա դեմ սո ցիա
լա կան տեխ նո լո գիա ներ¦ ՀԿ, 
§ Շեն¦ ԲՀԿ հետ հա մա տեղ, 
հե տա զո տութ յուն է անց կաց
նում վե րը թվարկ ված կոո պե
րա տիվ նե րի գոր ծու նեութ յան, 
ինչ պես նաև այդ գոր ծու նեութ
յու նը կա նո նա կար գող ի րա վա

կան դաշ տի վե րա բեր յալ: 
Կազ մա կերպ ված հան դի

պումքննարկ ման նպա տակն 
էր` ար ձա նագ րել կոո պե րա
տիվ նե րի՝ մինչ օրս ու նե ցած 
ձեռք բե րում նե րը, վեր հա նել 
ու ժեղ և թույլ 
կող մե րը, առ
կա հիմ նախն
դ ի ր  ն ե  ր ը , 
զար գաց ման 
հնա րա վո րութ
յուն նե րը, որն էլ 
հիմք կհան դի
սա նա նրանց 
ռազ մա վա րա
կան ծրագ րե րի 
մշակ ման հա
մար: Ինչ պես 
նշեց Ա. Նա
զար յա նը, մեր հան րա պե տութ
յու նում  կոո պե րա տիվ նե րը ժա
մա նա կի ըն թաց քում մեծ դեր 
կու նե նան  գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տում, սա կայն դրանց 
զար գա ցու մը բա վա կա նին 
բարդ գոր ծըն թաց է, քա նի որ 
հա մախմբ վա ծութ յան, փո խա
դարձ վստա հութ յան և թի մա
յին աշ խա տան քի բա րե լավ ման 
կա րիք կա: 

Քն նարկ ման ա ռանց քում 
էին հետև յալ թե մա նե րը՝ կոո
պե րա տի վի ան դամ նե րի 
ե կա մուտ նե րի կա յուն ա ճը, 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր
ծըն թա ցը, կոո պե րա տիվ նե րի 
գոր ծու նեութ յու նը կա նո նա
կար գող ի րա վա կան դաշ տի 
բա ցե րը, ե րի տա սարդ ան դամ
նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը, 
ագ րո ներդ րան քի հա մա տեղ 
ձեռք բեր ման և  ար տադ րան քի 
հա մա տեղ ի րաց ման հնա րա
վո րութ յուն նե րը, ժա մա նա կա

կից կոո պե րա տի վի և նախ կին 
կոլտն տե սութ յան նմա նութ յուն
ներն ու տար բե րութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև այն, թե արդ յոք 
շա հում է հա մայն քը կոո պե
րա տի վի գոր ծու նեութ յու նից և 

ն րա հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նից:

 Հան դիպ ման ա վար տին, 
հարց ու պա տաս խան նե րի 
մի ջո ցով, ամ փոփ վեց  քննար
կու մը: Կոո պե րա տիվ նե րի նա
խա գահ նե րի և վար չութ յան 
ան դամ նե րի շրջա նում թերևս 
գե րակշ ռող էր այն     կար ծի քը, 
որ գտել են ի րենց ան հա տա
կան գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի և հա մայնք նե րի 
հզո րաց ման լա վա գույն ու
ղին: Ն րանք լիա հույս են, որ 
պե տութ յունն իր կող մից ձեռք 
կմեկ նի կոո պե րա տիվ նե րին՝ 
վեր ջին նե րիս գոր ծու նեութ յու
նը կա նո նա կար գող օ րենսդ րա
կան դաշ տի բա րե փո խում նե
րի, ինչ պես նաև գյուղ. մթեր քի 
գնա գո յա ցու մը և  ի րա ցու մը 
կար գա վո րող մի ջո ցա ռում նե
րի ի րա կա նաց մամբ:  

Լ. Շախնազարյան
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Ար մա վիրի մար զի Նո րա կերտ 
գյու ղը գտնվում է Եր ևա նից 18 կմ, 
մարզ կենտ րո նից՝ 38 կմ հե ռա վո
րութ յան վրա: Հիմ ադր վել է 1946թ., 
բնա կիչ նե րը ե կել են Արևմտ յան Հա
յաս տա նից, Ի րա քից, Պարս կաս
տա նից, Սի րիա յից, Հա յաս տա նի 
տար բեր շրջան նե րից: Այ սօր, գյու ղի 
3300ից ա վե լի բնակ չութ յոան մի 
մասն աշ խա տում է մայ րա քա ղա քում, 
մյուս ներն էլ ի րենց հո ղա մա սե րում 
զբաղ վում են պտղա բու ծութ յամբ, 
դաշ տա վա րութ յամբ, բան ջա րա բոս
տա նա յին մշա կութ յամբ և  ա նաս նա
պա հութ յամբ:

 Հա մայն քի հոգ սերն իր աշ խա
տան քով, գյու ղա պե տա րա նի աշ խա
տա կազ մի հետ միա սին, աշ խա տում 
է թեթ ևաց նել 2002 թ. ընտր ված փոր
ձա ռու հա մայն քա պետ Շա հեն Կա րա
պետ յա նը: Նո րա կերտ հա մայն քում 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի, տա րի
նե րի ըն թաց քում կու տակ ված խնդիր
նե րի մա սին տե ղե կա ցանք հա մայն քի 

ղե կա վա րի հետ զրույ ցի ըն թաց քում:
- Պա րոն Կա րա պետ յան, հա-

մայն քի ղե կա վար աշ խա տած 13 տա-
րի նե րի ըն թաց քում ի՞նչ խնդիր ներ են 
հիմ ո վին լուծ վել, ո րոնք թեթ ևաց րել 
են բնակ չութ յան հոգ սը:

Այս տա րի նե րի ըն թաց քում հիմ
նո վին լուծ ված է գա զա ֆի կաց ման, 
փո ղոց նե րի լու սա վո րութ յան խնդիր
նե րը, նա խորդ տա րի ծրագ րով լուծ վել 
է խմե լու ջրի / Նազր վա նից ե կող/, ինչ
պես նաև ո ռոգ ման ջրի խնդիր նե րը, 
գյու ղա միջ յան բո լոր ճա նա պարհ նե րն 
աս ֆալ տա պատ վել են: Հա մայն քում 

կա ռուց վել է նոր դպրոց, գոր ծող ման
կա պար տեզն այս պա հին վե րա նո րոգ
ման մեջ է` շնոր հիվ ՀՀ կա ռա վա րութ
յան, մարզ պե տի և մեր պատ գա մա
վոր նե րի, ո րի հա մար շատ շնոր հա կալ 
եմ:

-Գ յու ղատն տե սա կան աշ խա-
տանք նե րի հետ կապ ված դժվա րութ-
յուն ներ ա ռա ջա նու՞մ են:

 Հա մայն քում ու նենք 560 հա գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո
ղեր, ո րոնք ո ռոգ վում են, սա կայն Սա
սու նիկ հա մայն քի հար ևա նութ յամբ 
գտնվող շուրջ 300 հա հո ղը գրե թե 
չենք կա րո ղա նում մշա կել` ո ռոգ ման 
ջրի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով: 
Նախկին սով խո զի տա րի նե րին պոմ
պե րով էր ո ռոգ վում, ո րոնք հե տա գա
յում հան վե ցին. ներ կա յումս ո ռո գու մը 
ինք նա հոս է, ո րը չի բա վա րա րում, 
կար ծում եմ, այդ խնդի րը ծրագ րով 
շատ շու տով լու ծում կստա նա և կ կար
գա վոր վի: Մեր գյու ղի հո ղե րը  բե րրի 
չեն, լավ բերք է ստաց վում միայն խա
ղո ղից և ծի րա նից: 

-Ա ռա ջի կա յում ի՞նչ աշ խա տանք-
ներ են ի րա կա նաց վե լու:

Աշ խա տանք նե րը շատ են, այս 

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

 Այն թյուր կար ծի քը, որ Հա
յաս տա նի գյու ղե րում աշ խա տա տե ղեր 
չկան, բո լո րո վին էլ  Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Ոս կե վազ հա մայն քին չի վե րա
բե րում: Գ յու ղա ցին այս տեղ ա նընդ մեջ 
զբաղ ված է հո ղա գոր ծութ յամբ, գար
նա նը տնա մերձն ու սե փա կա նաշ նորհ
ված հողն է մշա կում, ձմռա նը` ջեր մո ցով 
է զբաղ ված: Ինչ պես ա սում են` հողի 
մշակն ինքն է իր հա մար աշ խա տա տեղ 
ստեղ ծում: 

Գ յու ղատն տե սութ յան հա մար պի տա
նի  940  հա հո ղա տա րածք նե րից ջրո վի 
է 650 հան: Մ նա ցած հո ղա տա րածք նե
րը ջրվում են տե ղումն ե րի մի ջո ցով, ինչն 
այս տար վա օ րի նա կով,  միշտ չէ, որ  բա
վա րար է: Այ նու ա մե նայ նիվ, գյու ղա ցին չի 
հու սալք վում, դժվա րութ յուն նե րից չի ընկճ
վում և տար վա բո լոր ա միս նե րին զբաղ
ված է հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք նե
րով: Արդ յունքն էլ` առ կա է:  

Գ յու ղա պետ Հայկ Հով հան նիս յա
նը նշում է, որ ո ռոգ ման հիմն ախնդ րի 
լուծ ման դեպ քում ոս կե վազ ցի նե րը կա
վե լաց նեն գյու ղատն տե սա կան մշա կութ
յան են թա կա հո ղա տա րածք նե րը, ցան քի 
տակ կդնեն նաև ոչ ա վան դա կան մշա
կա բույ սեր, ո րոնց պա հան ջար կը շու կա
յում օ րե ցօր մե ծա նում է (ոչ ա վան դա կան 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րը 
Ոս կե վա զում ո ռոգ ման ջրի ան բա վա րար 
մա տա կա րար ման պատ ճա ռով, ա ռայժմ, 
զանգ վա ծա յին չեն): Ոս կե վազ ցի նե
րը պտղա տու այ գի նե րից բարձ րո րակ, 
քաղց րա համ միրգ են ստա նում, ո րը վա
ճա ռում են` մինչև մրգի հա ջորդ սե զո նը: 
Ջեր մոց նե րը,  ո րոն ցում նախ կի նում ծա
ղիկ ներ էին ար տադր վում, այժմ, ել նե լով 
շու կա յի պա հան ջար կից, դրվում են բան
ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի 
տակ: 

Ն շենք նաև, որ մար զի ջեր մոց նե րի 
գե րակշ ռող մա սը տե ղա կայ ված է Ոս կե
վա զում: Գար նա նը հո ղա գոր ծա կան աշ
խա տանք նե րը սկսվում են ե լա կի ցան
քա դաշ տե րի մշա կութ յամբ: Ի դեպ, ո րոշ 
տնտե սութ յուն նե րում, նույ նիսկ, շուրջ 
տա րին ա ճող ե լակ ներ են փոր ձարկ վում 

և, գ յու ղա ցի նե րի վկա յութ յամբ, արդ
յունքն էլ գո հաց նող է: Ինչ վե րա բե րում է 
խմե լու ջրին, ա պա այդ ուղ ղութ յամբ որ ևէ 
խնդիր չկա, քա նի որ հա մա կար գն ամ
բող ջո վին նո րոգ վել է: 

Գ յու ղում հիմն ա կան աշ խա տա տեղ 
ա պա հո վող կազ մա կեր պութ յու նը « Հա յա
սի գրուպն»  է, որն ըն թա ցիկ տա րում հա
զա րա վոր տոն նա նե րով խա ղող է մթե րել 
Ոս կե վա զի և հա րա կից գյու ղե րի խա ղող 
ար տադ րող նե րից: Ի դեպ, ըն թա ցիկ տա
րում ֆեր մեր նե րից մեծ քա նա կութ յամբ 
խա ղող է մթե րել նաև Ոս կե վա զի գի նու 
գոր ծա րա նը: Հս տա կո րեն կա րե լի է ա սել, 
որ այս տա րի Ա րա գա ծոտ նի մար զի խա
ղող ար տադ րող նե րը մթեր ման խնդիր 
չեն ու նե ցել: «Չ նա յած տե ղումն ե րի սա
կա վութ յա նը, այ նու ա մե նայ նիվ, պտղա
տու այ գի նե րից բարձր բերք է ստաց վել: 
Թերևս, ցու ցա նիշ ներն ա վե լի բարձր 
կլի նեին, ե թե գո նե ո ռոգ ման բա վա
րար ջրա մա տա կա րա րում լի ներ: Հու սով 
ենք, որ գա լիք գյու ղատն տե սա կան տա
րում ո ռոգ ման խնդի րը լու ծում կգտնի» , 
ա սում է գյու ղա պե տը:

Ոս կե վա զում գյու ղա ցու հիմն ա կան 
ե կա մու տը ստաց վում է հո ղի մշա կութ յու
նից, ա նաս նա բու ծութ յամբ այս տեղ գրե
թե չեն զբաղ վում, քա նի որ չկան ա րո
տա վայ րեր: Գ յու ղում գոր ծում են փոք րա
թիվ աշ խա տա տե ղեր ա պա հո վող եր կու 
ա նաս նա բու ծա կան տնտե սութ յուն ներ, 
ո րոնք կա թը մթե րում են «Աշ տա րակ
կաթ» ըն կե րութ յա նը: 

Գ յու ղատն տե սա կան ա վան դական 
ճյու ղե րից է մեղ վա բու ծութ յու նը: Մեղ
րի ի րաց ման խնդիր չկա, քա նի որ յու
րա քանչ յուր տնտե սութ յուն ու նի իր 
մշտա կան գնոր դը: Ինչ վե րա բե րում է 
գյուղմ թերք նե րի ի րաց մանն,  ա պա այդ 
խնդրի կար գա վոր մանն ա ջակ ցում են՝ 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի նա
խա ձեռ նութ յամբ, Մա լի բու սրճա րա նի 
հարակից տա րած քում և Կաս յան փո ղո
ցի վրա բաց ված տո նա վա ճառշու կա նե
րը:  « Շատ դրա կան նա խա ձեռ նութ յուն է, 
քա նի որ գյուղմ թերք ար տադ րողն ինքն 

է վա ճա ռում իր ար տադ րան քը, ին չը` ի 
օ գուտ սպա ռո ղի, նպաս տում է գնե րի 
ի ջեց մա նը: Ն շենք նաև, որ գյու ղա ցի ներն 
ար դեն մշտա կան գնորդ ներ ու նեն նաև 
տո նա վա ճառշու կա նե րում, տա րած ապ
րան քը եր բեք հետ չեն բե րում, սպառ վում 
է ան մի ջա պես» ,  նշում է գյու ղա պե տը: 
Ի դեպ, գյուղմ թերք նե րի տե ղա փոխ մա նը 
խո չըն դո տում են գյու ղա միջ յան ան բա
րեն պաստ ճա նա պարհ նե րը, ո րոնք են
թա կա են հիմն ա նո րոգ ման: Գ յու ղա պետ 
Հայկ Հով հան նիս յա նի տե ղե կաց մամբ, 
այդ աշ խա տանք նե րի 
կա տար ման հա մար 
շատ մեծ գու մար
ներ են պա հանջ վում, 
ին չը հնա րա վոր չէ 
տրա մադ րել գյու ղի 
բյու ջեից: Այս հար ցում 
գյուղն ա ջակ ցութ յան 
կա րիք ու նի, հու սով 
են, որ որ ևէ սո ցիա
լա կան կամ բա րե գոր
ծա կան ծրա գիր այդ 
ուղ ղութ յամբ կօգ նի 
ի րենց: Հիմն ա նո րոգ
ման են թա կա է նաև գյու ղի ճար տա րա
պե տա կան  ե զա կի կա ռույց հան դի սա ցող 
մշա կույ թի տու նը: Հայկ Հով հան նիս յա
նի կար ծի քով, գյու ղում առ կա բո լոր հիմ
նախն դիր ներն էլ, հետ ևո ղա կան աշ խա
տան քի դեպ քում, լու ծումն եր կգտնեն, ին
չը և գ յու ղա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
հիմն ա կան աշ խա տաոճն է: 

Ոս կե վա զի բո լոր կենտ րո նա կան փո
ղոց ներն ա պա հով ված են գի շե րա յին լու
սա վո րութ յամբ,  ա ռայժմ աշ խա տանք ներ 
են տար վում նաև ծայ րա մա սա յին թա ղա
մա սե րի լու սա վո րութ յան խնդրի կար գա
վոր ման ուղ ղութ յամբ: Գ յու ղում գոր ծում 
է ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խա նող ման կա պար տեզ,  Ոս
կե վազ և Ոս կե հատ գյու ղե րին սպա սար
կող բարձ րա կարգ բու ժամ բու լա տո րիա, 
Ար վես տի դպրոց, ո րի շնոր հա լի սա ներն 
ար դեն նույ նիսկ մի ջազ գա յին ճա նա չում 
ու նեն: Կր կին անդ րա դառ նա լով աշ խա
տա տե ղե րին, նշենք, որ գյու ղը գտնվում 

է մայ րա քա ղա քից ըն դա մե նը 25 կմ հե
ռա վո րութ յան վրա, բնա կիչ նե րի մի մասն 
էլ աշ խա տում է Եր ևա նում: Գ յու ղա պե տի 
տե ղե կաց մամբ, նրանց գե րակշ ռող մասն 
ընդգրկ ված է շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րում: « Ցան կա ցած ժամ Ոս կե
վա զից կա րե լի է հաս նել Եր ևան և հետ 
վե րա դառ նալ, քա նի որ լիար ժե քո րեն 
լուծ ված է տրանս պոր տով ա պա հով ման 
խնդի րը: Եր թու ղա յին տաք սի ներն ա մեն 
օր նաև մեծ թվով  ու սա նող ներ են տե
ղա փո խում Եր ևան», հա վե լում է գյու ղա

պե տը: Ոս կե վազն, ըստ պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի, ու նի 4400 բնա կիչ, սա կայն, 
Հայկ Հով հան նիս յա նի տե ղե կաց մամբ, 
փաս տա ցի բնակ վող նե րի թի վը հաս նում 
է 5000ի (նրանք Ոս կե վա զում ա մուս նա
ցած,  բայց  չգրանց ված հարս ներն են ու 
ծնված ե րե խա նե րը): Իսկ աշ խա տա սի
րութ յու նը նրանց փո խանց վել է նախ նի
նե րից, ով քեր Ոս կե վազ են տե ղա փոխ վել 
1828թ.ին ̀  Խո յի Սալ մաստ գա վա ռի Փա
յան ջուկ գյու ղից: 

Դեռևս 2003 թ.ից սկսվել են Ոս կե
վա զի Սբ. Հով հան նես ե կե ղե ցու վե րա նո
րոգ ման աշ խա տանք նե րը, ո րոնց 80%ն  
ար դեն կատար վել է: Ա մե նայն հա վա նա
կա նութ յամբ, աշ խա տանք ներն ա վար
տին կհասց վեն 2016թ.ին և  ոս կե վազ ցին 
կրկին հնա րա վո րութ յուն կու նե նա գոր
ծող ե կեղե ցում նշե լու ե կե ղե ցա կան տո
նե րը,  ծի սա կա տա րութ յուն ներն ու պսա
կադ րութ յուն նե րը:                                                                                                               

    Նել լի Սա հակ յան

Նորակերտում 
իրականացված 
աշխատանքներ

պա հին մեր ա ռաջ նա յին նպա տա
կը մշա կույ թի տան տա նի քըի վե րա
նո րո գելն  է, որ պես զի մեր գրա դա
րա նի 11000 կտոր գրքե րը չփչա նան 
անձրևաջ րե րից: Ու նենք օգ նութ յան 
կա րիք՝ չգոր ծող մշա կույ թի տան վե
րա նո րոգ ման և դպ րո ցում ֆիզ կուլ տու
րա յի դահ լի ճի կա ռուց ման հար ցում: 
Դպ րոցն ու նի մար զահ րա պա րակ, 
բայց ձմռան ա միս նե րին 320 ա շա
կերտ ներ չեն կա րո ղա նում զբաղ վել 
ֆիզ կուլ տու րա յով` դահ լի ճի բա ցա կա
յութ յան պատ ճա ռով:

Դեռևս 19992000 թթ. ո ռոգ
ման ջրի պոմ պա կա յա նի  գու մա րը 
մեկ տա րով մնաց գյու ղա պե տա րա նի 
վրա /20 մլն. դրամ/: Շուրջ 7 մլն. տա
րի նե րի ըն թաց քում վճա րել ենք: Հի
մա խնդրան քով ու զում ենք դի մել մեր 
կառավարությանը, որպեսզի հարցը 
լուծում ստանա:

 Վեր ջում ցան կա նում եմ շնոր հա
կա լութ յուն հայտ նել մեր հա մայն քի 
բնա կիչ նե րին, որ բո լոր աշ խա տանք
նե րի կա տար ման ըն թաց քում իմ կող
քին են եղել, մար դիկ հար գան քով են, 
գյու ղը՝ հա մախմբ ված:  

 ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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ԱՎԱՐՏԻՆ 
ՀԱՍՑՎԵՑԻՆ 

ԽԱՂՈՂԻ 
ՄԹԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՄԹԵՐՈՒՄ

 Վա յոց ձո րի մար զում ա վարտ
վել են խա ղո ղի մթե րում նե րը: Ըստ 
Վա յոց ձո րի մարզ պե տա րա նի Գ յու
ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա
նութ յան վար չութ յան տվյալ նե րի` 
2015թ.ին ար տադր վել է շուրջ 5200 
տոն նա խա ղող, ո րից 4300 տոն նան 
մթեր վել է: Այս ցու ցա նի շը գե րա
զան ցում է նա խորդ տար վա ցու ցա
նի շին: Դեռևս մթե րում նե րի սկզբից 
Ա ղավ նա ձոր հա մայն քի (որ տեղ ար
տադր վում է մար զի 70 % խա ղո ղը, 
մյուս 30 %ը ար տադր վում է Ա րե նի, 
Ռինդ, Ել փին, Խա չիկ հա մայնք նե
րում) հա մայն քա պե տը և բ նա կիչ նե
րը փաս տել էին, որ այս տա րի ան
նա խա դեպ մեծ քա նա կի և բարձր 
ո րա կի բերք է սպաս վում: 

Խա ղո ղի բեր քա հա վա քի և մ թե
րում նե րի ողջ ըն թաց քին ի րենց ներ
կա յութ յամբ և  օ ժան դա կութ յամբ 
խա ղո ղա գործ նե րի կող քին էին 
գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Ս. Կա րա պետ յա նը, Վա յոց ձո րի 
մարզ պետ Հ. Սարգս յա նը, փոխ նա
խա րար ներ՝ Ս. Գալստ յա նը, Ռ. Մա
կար յա նը և գ յու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Ա ղավ նա ձոր հա մայնք 
կատարած այ ցե րից մե կի ժա մա նակ 
ՀՀ գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Ս. Կա րա պետ յանն իր խոս քում նշել 
է. §Այս տա րի Վա յոց ձո րի մար զում 
առ կա է խա ղո ղի ա ռատ բերք, և վե
րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը հոկ
տեմ բե րի 5ից կսկսեն մթեր ման 
գոր ծըն թա ցը: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
Վա յոց ձո րի մար զից պատ րաստ են 
խա ղո ղի մթե րում ներ ի րա կա նաց նել 
ընդ հա նուր թվով 17 ըն կե րութ յուն, 
ո րից՝ 10ը գոր ծում են մար զում¦: 
Այ նու հետև նա խա րա րը զրու ցե լով 
խա ղո ղա գործ նե րի հետ` նրանց հա
վաս տիաց րել է, որ ի րենց մշա կած 
բերքն այ գի նե րում չի մնա և  ա մեն 
գնով կմթեր վի: 

Ա ղավ նա ձո րի հա մայն քա պետ 
Ա. Գալստ յա նի հետ զրույ ցից պարզ 
դար ձավ, որ խա ղո ղի ողջ բեր քը 
մթեր վել է ինչ պես մար զի վե րամ
շա կող գոր ծա րան նե րի (§Հին Ա րե
նի¦, §Գետ նա տուն¦, §Գե տա փի 
գի նու գոր ծա րան¦, §Մեծ Ս յու նիք¦, 
§Ա րե նի գի նու գոր ծա րան), այն պես 
էլ Հա յաս տա նի մյուս խո շոր վե
րամ շա կող գոր ծա րան նե րի կող մից 
(§Ար մե նիա Վայն¦, §Ա րա րա տի գի
նու գոր ծա րան¦, §Իջ ևա նի գի նու և 
կոն յա կի գոր ծա րան¦, §Պ ռոշ յա նի 
կոն յա կի գոր ծա րան¦): Հա մայն քա
պե տի խոս քե րով՝ ո րո շա կի ան հա
մա ձայ նութ յուն ներ են ա ռա ջա ցել 
խա ղո ղա գործ նե րի և մ թե րող կազ
մա կեր պութ յուն նե րի միջև` խա ղո ղի 
ար ժե քի հետ կապ ված, որն էլ պայ
մա նա վոր ված է ե ղել մթե րող կազ
մա կեր պութ յուն նե րի նա խորդ տար
վա գի նու ան հա մե մատ քիչ քա նա կի 
ի րաց ման հետ:

Ա ղավ նա ձոր հա մայն քի խա ղո
ղա գործ նե րը հու սով են, որ 2016թ.
ը ևս բա րեն պաստ կլի նի խա ղո
ղի ա ռատ և բարձր ո րա կի բեր քի 
ստաց ման հար ցում և վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րը հա մա պա տաս
խան ար ժե քով կկա րո ղա նան մթե
րել ի րենց ար տադ րան քը:

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Վայոց ձորի ԳԱՄԿ

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ     
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Աշ նա նա ցա նի մշա կութ յան հա-
մա կար գում կար ևոր են հո ղում 
սննդա ռութ յան և խո նա վութ յան 
նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղ-
ծու մը, նա խորդ նե րի ճիշտ ընտ րութ-
յու նը, պա րար տան յու թե րի ո րո շա կի 
չա փա բա ժին նե րի և հա րա բե րակ-
ցութ յուն նե րի օգ տա գոր ծում ու  
բարձ րո րակ սեր մե րով, սահ ման ված 
ժամ կե տում կա տար վող ցան քը: 

Նա խորդ նե րը:  Աշ նա նա ցան ցո րե
նը զգա յուն և պա հանջ կոտ է նա խորդ նե
րի նկատ մամբ: Անջր դի պայ ման նե րում, 
ան բա վա րար և  ան կա յուն խո նա վութ յան 
գո տի նե րում, բարձր և կա յուն բերք ստա
նա լու հա մար, նա խընտ րե լի  նա խորդ է 
զբաղ ված ցե լը, երբ հո ղում կու տակ վում 
է խո նա վութ յան ա ռա վել քա նա կութ յուն: 
Լա վա գույն նա խորդ ներ են նաև շա րա
հերկ մշա կա բույ սե րը, բազ մամ յա խո
տա բույ սե րը, հատ կա պես՝ բազ մամ յա 
բակ լազ գի խո տա բույ սերն ու հա տի կըն
դե ղեն նե րը: 

Պա րար տա ցու մը: Ցան քը պա րար
տաց նե լիս, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
սպաս վող բեր քի ծա վալն ու հո ղի բեր
րիութ յան մա կար դա կը: Նա խա լեռ նա յին 
գո տու ո ռո գե լի հո ղե րում, 5055 ց/ հա 
բեր քատ վութ յան դեպ քում, շա րա հերկ 
մշա կա բույ սե րից հե տո, հող է մտցվում 
հա սա րակ սու պեր ֆոս ֆատ 350650 կգ/ 
հա,  կա լիու մա կան աղ՝ 75150 կգ/ հա 
և  ա մո նիա կա յին սե լիտ րա՝ 360 կգ/ հա, 
իսկ բազ մամ յա խո տա բույ սե րից հե տո` 
հա սա րակ սու պեր ֆոս ֆատ՝ 330650 կգ/ 
հա, կա լիու մա կան աղ՝ 150300 կգ/ հա 
և  ա մո նիա կա յին սե լիտ րա՝ 270 կգ/ հա 
չա փա բա ժին նե րով: Շա գա նա կա գույն, 
անջր դի հո ղե րում, 2530 ց/ հա սպաս վող 
բեր քատ վութ յան դեպ քում, հա ցա հա տի
կա յին նա խոր դից հե տո պա րար տաց նել 
հա սա րակ սու պեր ֆոս ֆատ՝ 500 կգ/ հա, 
կա լիու մա կան աղ՝ 250 կգ/ հա և  ա մո նիա
կա յին սե լիտ րա՝ 270 կգ/ հա չա փա բա
ժին նե րով: Բազ մամ յա խո տա բույ սե րից 
հե տո ա զո տի նոր ման ի ջեց նել 30 կգ ով: 
Լեռ նա յին սևա հո ղե րի անջր դի պայ ման
նե րում, 3035 ց/ հա բեր քատ վութ յան 
դեպ քում, ցե լե րից և բազ մամ յա խո տե
րից հե տո պա րար տաց նել հա սա րակ 
սու պեր ֆոս ֆատ՝ 500 կգ/ հա, կա լիու մա
կան աղ՝ 225 կգ/ հա  և  ա մո նիա կա յին սե
լիտ րա՝ 180 կգ/ հա չա փա բա ժին նե րով: 
Նա խա տես վող ֆոս ֆո րի և կա լիու մի 
չա փա բա ժին նե րը տրվում են հո ղի հիմ
նա կան մշա կութ յան (ցրտա վար) ժա մա
նակ: Բարձր արդ յունք  է ստաց վում, երբ 
ա զո տա կան պա րար տան յու թե րի 2025 
տո կո սը տրվում է ցան քին կից, իսկ մնա
ցա ծը գար նա նը՝ սնուց ման ձևով:

Շատ դեպ քե րում հո ղա տե րերն ան
տե սում են կա լիու մա կան պա րար տան
յու թե րի դե րը: Սա կայն կա լիու մը աշ նա
նից նպաս տում է բույ սե րի ար մա տավ զի
կում  շա քար նե րի կու տակ մանն ու բարձ
րաց նում ցրտա դի մաց կու նութ յու նը: 

Հո ղի մշա կութ յու նը: Հո ղի մշա
կութ յան հա մա կար գը հիմն ա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է նա խորդ մշա կա
բույ սով, մո լա խոտ վա ծութ յան աս տի ճա
նով և մ շա կութ յան գո տիա կա նութ յամբ: 
Զ բա ղեց րած ցե լի մշա կութ յան հա մա
կար գը բաղ կա ցած է ցրտա հեր կից, ցե
լա դաշ տի գար նա նա յին մշա կութ յու նից: 
Նա խոր դի բեր քա հա վա քից ան մի ջա պես 
հե տո կա տար վոմ է ցրտա հերկ՝ պա րար
տաց ման հետ, 2527 սմ խո րութ յամբ: 
Գար նա նը, ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րութ
յան դեպ քում, մո լա խո տե րը ոչն չաց նե լու 

և խո նա վութ յուն կու տա կե լու նպա տա
կով, կա տա րել մա կե րե սա յին փոց խում: 
Ցան քից ա ռաջ, փոցխ ման հետ, չի զե լել, 
հար թեց նել և կա տա րել ցանք: 

Շա րա հերկ նա խորդ նե րից հե տո 
կա րե լի է խո րը վա րը փո խա րի նել մա
կե րե սա յին (1012 սմ) փխրեց մամբ: Թույլ 
հզո րութ յան հո ղե րում, ինչ պես նաև հո
ղա տար ված լան ջե րում, լավ արդ յունք է 
ստաց վում են թա վա րե լա շեր տի փխրեց
ման դեպ քում: Ցան քից ա ռաջ հողն անհ
րա ժեշտ է հար թեց նել: 

Սոր տե րի և սեր մա ցու ի ընտ րութ
յու նը: Աշ նա նա ցան ցո րե նի ընտր ված 
սեր մա ցուն պետք է ու նե նա 96 % ծլու նա
կութ յուն և 99 % մաք րութ յուն, զերծ լի նի 
սոր տա յին խառ նուրդ նե րից: 

Ցան քի ժամ կե տը և ցան քը: Աշ
նա նա ցան ցո րե նից բարձր բերք ստա
նա լու կար ևոր պայ ման նե րից մեկը՝ 
ցան քի ժամ կե տի ճիշտ ընտ րութ յու նն է: 
Ցած րա դիր մա սե րում ցան քի ժամ կետն 
օ գոս տո սի եր րորդ, սեպ տեմ բե րի ա ռա
ջին, իսկ բարձ րա դիր մա սե րում` օ գոս
տո սի եր րորդ տաս նօր յակն է: Բազ մամ
յա փոր ձե րով պարզ վել է, որ աշ նա նա
ցան ցո րե նի ին տեն սիվ տի պի սոր տե րի 
ցան քի լա վա գույն նոր ման 250280 կգ/ 
հա է: Ուշ ցան քի դեպ քում նոր ման անհ
րա ժեշտ է ա վե լաց նել 1012 %ով: 

Հա ցա հա տի կի փո շեմ րի կի և քա
րամ րի կի դեմ պայ քա րե լու հա մար, սեր
մա ցուն ցան քից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է 
ախ տա հա նել հետև յալ նյու թե րով` ռաք
սիլ  0,4 լ/տ կամ դի վի դենտ 2 լ/տ, 810 

լ/տ ջրի հետ միա սին: Գար նա նա ցան և  
աշ նա նա ցան գա րու սեր մե րը ռաք սի լով 
ախ տա հա նել 0,5 լ/տ  չա փա բաժ նով: 

Ծանր մե խա նի կա կան կազմ ու նե
ցող հո ղե րում ցան քը կա տար վում է 56, 
իսկ թեթև հո ղե րում` 68 սմ խո րութ յամբ: 
Անջր դի պայ ման նե րում հա մե րաշխ ծի
լեր ստա նա լու հա մար ցան քը կա տար
վում է հա մե մա տա բար խո րը (78 սմ), 
հո ղի հետ ցան քա յին գլան մամբ, ո րը 
միև նույն ժա մա նակ կան խում է հո ղի 
է րո զիան: Ցան քից ան մի ջա պես հե տո 
ջրո վի պայ ման նե րում ան պայ ման կա
տա րել ո ռո գում: Վե գե տա ցիա յի ըն թաց
քում, կախ ված հո ղա տես քե րից և տե
ղան քի բարձ րութ յու նից, հա ցա հա տի կը 
ջրվում է 34 ան գամ՝ 9501000 մ3/հա 
ջրման, 2900 մ3/հա ո ռոգ ման չա փա բա
ժին նե րով:

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
վեր ջին հա տի կա լի ցի ջու րը: 

Ցան քե րի գար նա նա յին մշա կութ
յու նը: Աշ նա նա ցան ցո րե նի բեր քի ձևա
վո րու մը սկսվում է վաղ գար նա նից: 
Աշ նա նա ցան նե րը հա ճախ տու ժում են 
աշ նա նա յին, ձմե ռա յին և վաղ գար նա
նա յին ցրտա հա րութ յուն նե րից: Վ նաս
ված և խիստ նոս րաց ված ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րում անհ րա ժեշտ է կա տա րել 
վե րա ցանք` գար նա նա ցան հա ցա հա տի
կա յին մշա կա բույ սե րով: Ե թե գար նա
նը 1 մ2ի վրա մնա ցել է 220250 բույս և  
ե ղա նա կը նպաս տա վոր է, ա պա անհ րա
ժեշտ է ստեղ ծել միայն լավ ագ րո ֆոն: 
Աշ նա նը, լավ թփա կալ ված և բա վա րար 
ձմե ռած ցան քե րում, դաշ տի միան վագ 
փոց խու մը դրա կան արդ յունք է տա լիս: 
Ու ժեղ ամ րա ցած հո ղե րում, որ տեղ բույ
սե րի թփա կա լու մը լավ է, արդ յունքն 
ա վե լի մեծ է լի նում` եր կու ե րես փոց խե
լու դեպ քում: Թույլ զար գա ցած և  աշ նա
նը չթփա կալ ված դաշ տե րում փոց խումն 
ար վում է թփա կա լու մից հե տո: Աշ նա
նա ցա նի ցան քե րում, ա ռա ջին իսկ հնա
րա վո րութ յան դեպ քում, տրվում է ա զո
տա կան պա րար տան յու թե րով սնու ցում` 
վե րը նշված չա փա բա ժին նե րով: 

Ցան քե րի գար նա նա յին խնամ քի 
մի ջո ցա ռումն ե րում կար ևոր նշա նա կութ
յուն ու նի պայ քա րը մո լա խո տե րի դեմ: 
Քի միա կան քաղ հա նի նպա տա կով հա
ցա հա տի կի դաշ տե րում լայ նո րեն կի
րառ վող հեր բի ցիդ նե րից են` դի կա մին 
(11,6 լ/ հա), 2.4 Դ ա մի նա յին ա ղը (0.85

1.40 լ/ հա), ֆե նա գո նը (11.5 լ/ հա): Հա
ցազ գի մո լա խո տե րով խիստ վա րակ ված 
դաշ տերն անհ րա ժեշտ է սրսկել պու
մասու պեր (750 մլ/ հա) և գ րո դիլ մաք սի 
(115 մլ/ հա) հեր բի ցիդ նե րի խառ նուր դով: 
Իսկ խրփու կով վա րակ ված դաշ տե րը` 
տո պիկ պատ րաս տու կով` 0.30.4 լ/ հա 
չա փա բաժ նով: Սրս կումն ե րը կա տա րել 
մինչև խո ղո վա կա կալ ման փու լը, ար ևոտ 
օ րե րին, երբ օ դի ջեր մաս տի ճա նը հաս
նում է ոչ պա կաս 12օC: 

Աշ նա նա ցան ցո րե նի մշա կութ յան 
տեխ նո լո գիա յի ճիշտ և ժա մա նա կին կի
րա ռու մը կա պա հո վի լրա ցու ցիչ 510 ց/ 
հա բերք:

Ռ. Հ. Ղա զար յան
Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ

րո նի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, գգթ  

Աշնանացան ցորենի հասկերը
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ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ 

Մր ցույ թի ծած կա գիր՝ CARDT005/PRP/11/15
20 նո յեմ բե րի, 2015թ.

1. §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦  հիմ նադ րա մը, (CARD) ԱՄՆ 
ՄԶԳի (USAID) կող մից ֆի նան սա վոր վող § Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի զար գաց ման¦  ծրագ րի  ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում,  հայ տա
րա րում է մրցույթ   Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա րա
գա ծա վան հա մայն քի, Հոկ տեմ բեր յան խճու ղի 72/3 հո ղա մաս հաս ցեում գտնվող, 
§Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոնե հիմ նադ րա մին կա ռու ցա պատ
ման ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա տա րած քում  կա տա րե լու շի նա րա րա կան աշ
խա տանք ներ Ա րա գա ծա վա նի Գ յու ղատն տե սա կան և Ա նաս նա բու ժա կան Ս պա
սարկ ման Կենտ րո նի շեն քի ար տա քին կո մու նի կա ցիա ներ կա ռու ցե լու հա մար 
(CARDT005/PRP/11/15): 

2. §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦  հիմ նադ րա մը (CARD) հրա վի
րում է բո լոր ի րա վա սու շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին` մաս նակ ցե լու 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ա րա գա ծա վան հա մայն քում կա ռուց վող Ա րա
գա ծա վա նի գյու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կետ րո նի 
շեն քի ար տա քին կո մու նի կա ցիա ներ կա ռու ցե լու (CARDT005/PRP/11/15) մրցույ
թին: 

3. Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել միայն այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնց 
վեր ջին 2 տար վա շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր գու մա րը ոչ պա
կաս է քան 50,000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և  ի րա կա նաց րել են  շի նա
րա րա կան աշ խա տանք ներ,  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ֆի
նան սա վոր վող ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում:

4. Մր ցու թա յին փա թեթ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել CARD–ի ներ կա յիս գրա սեն յա
կից՝ մինչև 2015թ նո յեմ բե րի  30ը, ժա մը 16:00  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, 
Ա զա տութ յան 1/2140, Հեռ.՝ 374 60 440 550

5. Շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ յուն նե րը մրցու թա յին փա թեթ նե րը ստա նա լու 
հա մար պետք է ներ կա յաց նեն շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա
մա պա տաս խան ար տո նագ րե րի պատ ճե նե րը և պետ ռե գիստ րում գրանց ման 
վկա յա կա նի պատ ճեն:

6. Հայ տե րը պետք է ու ժի մեջ մնան բաց ման օր վա նից 60 օր վա ըն թաց քում և ներ
կա յաց վեն կնքված փակ ծրար նե րի մեջ մինչև 2015թ. դեկ տեմ բե րի  3ը, ժա մը 
12:00 հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140, Հեռ.՝ 374 60 440 550

7. Նշ ված ժամ կե տից հե տո ստաց ված հայ տե րը չեն մաս նակ ցե լու հայ տե րի բաց
մա նը, ո րը տե ղի կու նե նա 2015թ. դեկ տեմ բե րի  3ին, ժա մը 16:00ին  §Ագ րո բիզ նե
սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦  (CARD)  հիմ նադ րա մի գրա սեն յա կում՝  մաս
նակ ցե լու ցան կութ յուն հայտ նած հայ տա տու նե րի ներ կա յութ յամբ: 

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

Տա րե կան բող կի օգ տա կա րութ յան մա սին, ըստ 
ա ռաս պե լի` կար ծիք է հայտ նել ին քը` Ա պո լո նը. 
« Բողկն այն քան ոս կի ար ժե, որ քան ին քը կշռում է»։

Բող կը կա ղամ բազ գի նե րի 
ըն տա նի քի միամ յա և  եր կամ յա 
ար մա տապտ ղա վոր բան ջա րա-
բույս է։ Հայտ նի է շուրջ 8-10 տե-
սակ: Ծաղ կա բույ լը ող կույզ է, ծա-
ղիկ նե րը՝ սպի տակ, վար դա գույն, 
մա նու շա կա գույն։ Ծաղ կում է մա-
յիս-հու նիս ա միս նե րին։  Պա րու-
նա կում են վի տա մին ներ (C, B), 
կա լիու մի, կալ ցիու մի, եր կա թի և 
ֆոս ֆո րի ա ղեր (գե րակշ ռում են 
հիմ ա յին ա ղե րը), սպի տա կուց-
ներ, ֆեր մենտ ներ, գլի կո զիդ ներ  
և  այլն։

Հան դի պում է Տա վու շի, Գե
ղար քու նի քի  մար զե րում (մինչև վե րին լեռ նա յին գո տի), Եր ևա նի շրջա կայ քում։ 
Մ շա կութ յան մեջ ՀՀ գրե թե բո լոր մար զե րում տա րած ված է բողկ մշա կո վին կամ 
ըն տա նին, որն ու նի 2 տա րա տե սակ՝ տա րե կան բող կը և  ամ սա բող կը։ 

Հույն բժիշկ նե րը տա րե կան բող կով բու ժում էին աչ քի և մար սո ղա կան օր
գան նե րի հի վան դութ յուն նե րը, իսկ հայտ նի պատ մա բան Պ լի նիու սը և գիտ նա
կան Գա լե նը տա րե կան բող կը խոր հուրդ էին տա լիս` որ պես ա խոր ժա կը գրգռող 
ու տեստ, ե րի կամն ե րի հի վան դութ յուն նե րը բու ժող մի ջոց։ Աշ խար հում հայտ նի 
տա րե կան բող կի մշա կո վի լա վա գույն տե սակ նե րից մե կը «Ար տա շա տի վար դա
գույնն» է։

Բա ռի ան վա նումը ե կել է լա տի նե րեն radix բա ռից, ո րը թարգ մա նա բար նշա
նա կում է ար մատ: Հայ րե նի քը Կենտ րո նա կան Ա սիան է: Այն տեղ բող կը հայտ նի 
է ե ղել դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Այն տա րած ված է ե ղել նաև Հին Ճա
պո նիա յոմ, Հին Հու նաս տա նում, Հին Ե գիպ տո սում: Հին Հ ռո մում ձմե ռա յին սոր
տա տե սակ  բողկը կե րել են մեղ րի, քա ցա խի և  ա ղի հետ: Եվ րո պա յում սկսե ցել են 
մշա կել 16րդ դա րից: Դ րա համն ա ռա ջին ան գամ զգա ցել են ու ի րենց ու տեստ
նե րի մեջ օգ տա գոր ծել են ֆրան սիա կան խո հա րար նե րը: Այժմ այն ա ճեց վում է 
ամ բողջ աշ խար հում: Արդ յու նա վետ, օգ տա կար և հա ճե լի. այս ա մե նը կա րե լի է 
ա սել սո վո րա կան բող կի մա սին և հենց այս հատ կա նիշ ներն են, ո րոնց շնոր հիվ 
բող կն ի հայտ գա լու օր վա նից մինչ այ սօր հա մար վում է ա մե նաօգ տա կար նե րից 
մե կը:

Բող կի օգ տա կար և վ ա սա կար հատ կութ յուն նե րը
Բող կը վա ղուց ի վեր օգ տա գործ վում է հայ կա կան ժո ղովր դա կան բժշկութ

յան մեջ, ին չի մա սին բա վա կա նին ամ փոփ տե ղե կութ յուն ներ է փո խան ցել նաև 
Ա. Ա մա սիա ցին. «Հ յու թը մաք րում է աչ քը և փայլ է տա լիս։ Իսկ սեր մե րը բա ցում 
են ձայ նը, բայց նպաս տում են նաև մա զե րի սպի տա կե լուն։ Ե թե բողկն ու տեն ճա
շե լուց հե տո, կնպաս տի մար սո ղութ յա նը, իսկ ճա շից ա ռաջ ու տե լը վնաս է։ Բող կի 
հյու թի և մեղ րի խառ նուր դը բու ժում է չա րո րակ խո ցե րը։ Բող կի հյու թը գի նու հետ 
կօգ նի օ ձի խայ թո ցի դեպ քում։

Բողկն ու նի մի զա մուղ, լե ղա մուղ, խոր խա բեր, ցա վա մո քիչ, հանգս տաց նող 
հատ կութ յուն։ Բարձ րաց նում է դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, կան խում ջղակծ կումն ե
րը, կան խար գե լում ու ռուցք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Կո րեա ցի ներն օգ տա գոր ծում են 
սեր մե րը` ստա մոք սա բոր բի, վատ մար սո ղութ յան, քրո նիկ բրոն խի տի, բրոնխ նե
րի ասթ մա յի դեպ քում, ար մա տապ տու ղը` այ տու ցի, շա քա րա յին դիա բե տի բուժ
ման դեպ քում, հյու թի ջրա յին լու ծույ թը` ստո մա տի տի դեպ քում, տրո րած տեր
ևը դնում են կապ տուկ նե րին։ Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել սիրտա նո թա յին հի վան
դութ յուն նե րի, բարձր թթվայ նութ յամբ ստա մոք սա բոր բի, կո լի տի, ստա մոք սի, 
12մատն յա ա ղիի խո ցի դեպ քում։ 

Բող կի վնա սա կար հատ կա նիշ նե րը չե զո քաց նում է մեղ րը։ Ե թե բող կի հյու
թը ե փեն վար դի հյու թի հետ և կա թեց նեն ա կան ջի մեջ, կբու ժի խլութ յու նը։ Իր 
սննդա րա րութ յամբ և բու ժիչ հատ կութ յուն նե րով լա վա գույ նը սև բողկն է, որն աչ
քի է ընկ նում կա լիու մի ա ռա տութ յամբ (1200 մգ` 100 գ հում քի մեջ, սպի տա կի մեջ` 
357 մգ  է)։ ՀՀում մշակ վում է «Սև կլոր» տե սա կը։ 

ԲՈՂԿ 

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,

 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի տա րան ձեռք բե
րե լու հա մար կա րող եք զան գա հա րել 011 23 14 30 հե ռա խո սա հա մա րով:

 Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան մար զա յին կենտ րոն նե րում, ինչ պես նաև՝ «Նո յան Տա պան» և «Բու կի
նիստ» գրատ նե րում:


