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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 ՀՀ-ում Ի րա նի Իս լա մա-
կան Հան րա պե տութ յան նո րան շա նակ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Սե յեդ Քա զեմ Սա ջա դիին:

 Հան դիպ ման սկզբին նա խա րա րը շնոր հա վո րել է դես պա նին մեր երկ րում դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լութ յունն սկսե լու կա պակ ցութ յամբ և մաղ թել նրան բեղմ նա վոր աշ խա տանք:§Վեր ջին տա
րի նե րին հար ևան Ի րա նի հետ հատ կա պես գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ձևա վոր վել են 
փոխ շա հա վետ հա րա բե րութ յուն ներ: Հու սով եմ, Ձեր պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում եր կուս տեք 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ագ րա րա յին ո լոր տում ա վե լի կամ րապնդ վի ու կընդ լայն վի¦,  նշել է նա
խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Ընդգ ծե լով, որ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի և Ի րա նի միջև դեռևս առ
կա է չօգ տա գործ ված նե րուժ` փոխ գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րա յին ճյու ղե րի թվում, նա խա րա
րը մատ նան շել է ա նաս նա պա հութ յու նը` հատ կա պես ոչ խա րա բու ծութ յու նը և թռչ նա բու ծութ յու նը, 
հա մա տեղ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի հիմն ման հնա րա վո րութ յու նը, ինչ պես նաև կար ևո րել 
է ո ռոգ ման ո լոր տում կա թի լա յին հա մա կար գի ներդր ման և հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ար տադ
րութ յան ո լոր տում երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու մը: Ի րա նի դես պան Սե յեդ Քա զեմ 
Սա ջա դին, իր հեր թին, նշել է, որ Ի րա նը կա րող է արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցել Հա յաս տա նի հետ 
նաև սեր մար տադ րութ յան և ծաղ կի ար տադ րութ յան, ինչ պես նաև նոր պտղատեսակների բա րե
լավ ման ո լորտ նե րում:

 Կող մե րը քննար կել են նաև Հա յաս տա նում ծո վա խեց գետ նի ար տադ րութ յուն հիմ նե լու հնա
րա վո րութ յու նը` Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն ար տա հա նե լու հե ռան կա րով, որ տեղ այս 
մթերքն ու նի մեծ պա հան ջարկ: Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա
ջար կել է նաև Հա յաս տա նում և Ի րա նում կազ մա կեր պել գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի բիզ նեսհա
մա ժո ղով ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռեն հայ և  ի րան ցի գոր ծա րար նե րին ծա նո թա նալ 
եր կու երկր նե րում ար տադր վող պա րե նա յին ար տադ րան քին և լ րա ցու ցիչ խթան կհան դի սա նան 
երկ կողմ կա պե րի աշ խու ժաց ման հա մար:

 Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը խնդրել է դես պա նին՝ իր ի րան ցի 
գոր ծըն կե րո ջը փո խան ցել Հա յաս տան այ ցե լե լու հրա վե րը:

¾ç 7

 Երկկողմ համագործակցության զարգացում

Մորթն իրականացվում է «հալալ» կանոնների համաձայն

¾ç 3

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, Ահլ ալ- Բեյ թի Հա մաշ խար հա յին 
Հա մա գու մա րի գլխա վոր քար տու ղար Ա յա թոլ լա Մո համ մադ Հա սան Ախ թա րիի հետ, Ա րա րա տի 
մար զի Մա սիս քա ղա քում այ ցե լել է 2015 թվա կա նի օ գոս տոս ամ սին շա հա գործ ման հանձն ված 
§Ոս կե կա ցի ն¦ ՍՊԸ-ի սպան դա նոց, որ տեղ մորթն ի րա կա նաց վում է §հա լա լ¦ կա նոն նե րի հա մա-
ձայն:

 Ներ կա էին նաև ՀՀում Ի րա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Սե յեդ Քա զեմ Սա ջա դին, այլ 
պաշ տո նա տար ան ձինք: §Հա յաս տա նը Ի րա նի հետ կա րող է հա մա գոր ծակ ցել գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռի մի շարք ճյու ղե րում: Մաս նա վո րա պես, երկ կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար 
ա ռա վել հե ռան կա րա յին են այն ո լորտ նե րը, ո րոն ցում Ի րանն ու նի բա վա կա նին մեծ ա ռա ջըն թաց, 
դրանք են` սերմ նա բու ծութ յու նը, պտղա բու ծութ յու նը, կա թի լա յին ո ռո գու մը¦,  ն շել է նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րը հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րից է հա մա րել նաև հայի րա
նա կան հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի հիմ նու մը, հատ կա պես ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում` 
պատ րաս տի մսամ թեր քը հե տա գա յում դե պի Ի րան ար տա հա նե լու նպա տա կով: Այս ա ռու մով, 
նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ նկա տի ու նե նա լով Ի րա նում Հա յաս տա նից ներկր վող ոչ խա րի մսի 
պա հան ջար կը, հայ կա կան կող մը կա րող է տա րե կան 250300 հա զար գլուխ ոչ խար ար տա հա նել 
Ի րան:

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

Քննարկել են մարզի 
հիմնախնդիրները

 Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Ար մա վի րի մարզ պե-
տի և մարզ պե տա րա նի պա տաս խա նա տու նե րի մաս նակ-
ցությամբ, խորհր դակ ցութ յուն է անց կաց րել Ար մա վի րի 
մար զի 2014թ. և 2015թ. հուն վար-սեպ տեմ բեր ժա մա նա կա-
հատ վա ծի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կի, առ կա հիմ-
նախն դիր նե րի, գե րա կա յութ յուն նե րի և զար գաց ման ծրագ-
րե րի քննարկ ման նպա տա կով:

§Ար մա վի րի մար զը հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե
սութ յան ա մե նա կար ևոր շտե մա րան նե րից մեկն է և  ու նի 
մի քա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն: Դ րան ցից մե կը` այս տեղ 
գյու ղատն տե սա կան հա մա խառն ար տադ րան քը ե րեք ան
գամ գե րա զան ցում է արդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար
տադ րան քին, չնա յած մար զում է գտնվում արդ յու նա բե րա
կան հսկա նե րից մե կը` Հայ կա կան ա տո մա կա յա նը: Երկ րորդ 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ չնա յած մե ծա ծա վալ 
ար տադ րան քին, չնա յած ո ռո գե լի ու բեր րի հո ղակ տոր նե րի 
առ կա յութ յա նը, մար զում գյու ղատն տե սութ յու նը մշտապես 
կախ ված բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից, այ սինքն` վաղ 
գար նա նա յին ցրտա հա րութ յուն ներ, անձրև նե րի պա կաս, 
կար կուտ և  այլն: Մար զում գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման վրա ու շադ րութ յու նը ա վե լաց նե լով, մենք պետք է 
գնանք պաշտ պան ված և  ին տեն սիվ գյու ղատն տե սութ յան 
ճա նա պար հով: Պետք է խրա խու սենք գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին, խո շոր ֆեր մեր նե րին, որ պես զի նրանք սկսեն 
օգ տա գոր ծել ցան ցեր, այլ երկր նե րի օ րի նա կով, որը բեր քի 
պաշտ պա նութ յան ա մե նա հու սա լի մի ջոցն է: Պետք է ընտ
րենք կա թի լա յին ո ռոգ ման ճա նա պար հը, ո րով հետև վեր
ջին տա րի նե րի ըն թաց քում, մենք շատ մի ջոց ներ ենք ուղ ղել 
ո ռոգ ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մա նը, նոր աղբ յուր
նե րի հայտ նա բեր մա նը, այ դու հան դերձ, ե թե ամ բող ջո վին 
օգ տա գոր ծենք գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե
րը, մշտա պես ու նե նա լու ենք ջրի պա կաս, իսկ այդ քան ջուրն 
ա նարդ յու նա վետ օգ տա գոր ծելն ու վատ նելն ա նի մաստ է: 
Պետք է հաս կա նալ, թե ի՞նչ խթա նող մի ջոց ներ կա րող ենք 
ձեռ նար կել, որ պես զի մար դիկ մեծ ցան կութ յուն և շա հագրգռ
վա ծութ յուն ու նե նան այս ճա նա պար հով գնա լու:

 Բո լոր այ գի նե րը պետք է ցան ցա պա տել, պետք է դնել 
կա թի լա յին ո ռոգ ման տակ, բայց անհ րա ժեշտ է գի տակ
ցել նաև, որ դրանք մեծ ծախ սեր են և  ա ռա վել ևս՝ ան հատ 
գյու ղա ցի նե րի հա մար այդ աշ խա տան քը մեծ դժվա րութ յուն 
կներ կա յաց նի: 

 Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել §Վե դու  ջրամբա րի 
ֆի նան սա վոր ման  նպա տա կով, § Հա յաս տա նի  Հան  րա  պե-
տու թ յան կա ռա վա րութ յան և  Զար գաց ման ֆրանսիա կան 
գոր ծա կա լութ յան միջև 75 մլն  եվ րո ար ժո ղութ յամբ վար կա-
յին հա մա ձայ նագ րի նա խագ ծին¦:

  Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված ծրագ րի ի րա կա նա ցու
մը հնա րա վո րութ յուն կտա Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում մեղ
մե լու սա կա վաջ րութ յու նը, ինչ պես նաև՝ մե խա նի կական ո ռո
գու մից ան ցում կա տա րել ինք նա հոս հա մա կար գի, ինչն, իր 
հեր թին, կհան գեց նի է լեկտ րաէ ներ գիա յի խնայ մանը:  Հո վիկ 
Աբ րա համ յանր նշել է, որ կա ռա վա րութ յու նը ջրամ բա րա
շի նութ յու նը հայ տա րա րել է՝ որ պես գե րա կա ուղ ղութ յուն, 
 հանձ նա րա րելով բո լոր պատ կան մար մին նե րին` ա րագ կազ
մա կեր պել հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց նե րը, որ պես
զի հուն վարփետր վար ա միս նե րին շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րը սկսվեն:

Ä 3

Ä 2
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Ä 1

Արտահանման ծավալների ավելացում
øÜÜ²ðÎàôØ

Կենտրոնի գործունեության 
մարտահրավերները

Èð²îìàôÂÚàôÜ

Ð²Ü¸ÆäàôØ

Մորթն իրականացվում է «հալալ» 
կանոնների համաձայն

 Միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա վաս տիաց րել է, որ կա ռա վա
րութ յու նը պատ րաստ է ա ջակ ցել հար ևան երկ րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րին` Հա յաս տա նում ներդ րում ներ ի րա կա նաց նե լու  գոր ծում։

Ա յա թոլ լա Մո համ մադ Հա սան Ախ թա րին իր հեր թին բարձր է 
գնա հա տել հայի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ո լորտ նե րում: Նա նաև հա վե լել է, 
որ շնոր հիվ բարձր ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի` Ի րա նում մեծ է 
հատ կա պես հայ կա կան ա նա սա պա հա կան և թռչ նա բու ծա կան 
ատ ադ րան քի, կաթ նամ թեր քի և մ սամ թեր քի պա հան ջար կը:

Ս պան դա նո ցում նա խա րա րի շրջայ ցի ըն թաց քում գլխա վոր 
տնօ րեն Առ նոլդ Մա նուկ յա նը տե ղե կաց րել է, որ գոր ծու նեութ յան 
սկզբում այս տեղ 1 հեր թա փո խի ըն թաց քում մոր թի էին են թարկ
վում 700 գլուխ կեն դա նի ներ, ներ կա յումս այդ թի վը հասց վել է 
1000 գլխի, և նա խա տես վում է հե տա գա յում 1 հեր թա փո խում 
ի րա կա նաց նել 1500 գլուխ կեն դա նու մորթ: Մինչև հա ջորդ տար
վա մա յիս ա մի սը նա խա տես վում է կազ մա կեր պել նաև խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մորթ: Այժմ շի նա րա րա կան աշ խա
տանք ներ են կա տար վում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոր
թի հոս քա գիծ կա ռու ցե լու նպա տա կով:

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը զգուշացնում է
Ա րա րատ յան հար թա վայ րում և նա խա լեռ նա յին գո տում խա ղո ղի վա զե րը ցրտա հա րութ յու

նից պաշտ պա նե լու նպա տա կով, տաս նամ յակ ներ շա րու նակ կա տար վել է այ գե թաղ: Չ նա յած 
վեր ջին տա րի նե րին գրանց ված և §Հայ պետ հիդ րո մետ¦ ՊՈԱԿի կող մից ա ռա ջի կա ձմռան հա
մար կան խա տես վող բա րեն պաստ ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժի մին, այ նո ւա մե նայ նիվ, չի բա ցառ
վում, որ ա ռան ձին օ րե րի ըն թաց քում կա րող են դիտ վել խիստ սառ նա մա նիք ներ: Չ պետք է մո
ռա նալ, որ խա ղո ղի վա զի լավ հա սու նա ցած ու փայ տա ցած մա տե րը կա րող են դի մա նալ մինչև 
16 օC ցրտե րին, իսկ դրա նից ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում, ար դեն կո րուստ ներն 
ան խու սա փե լի են:   

Ն կա տի ու նե նա լով վե րո հիշ յա լը` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը հոր դո րում է 
խա ղո ղա գործ նե րին, օգտ վե լով ներ կա յիս բա րեն պաստ ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից, սեղմ ժամ
կե տում ա վար տել այ գե թա ղի աշ խա տանք նե րը, որ պես զի կա յուն ե րաշ խիք ներ ստեղծ վեն հա
ջորդ տար վա բարձր բեր քի ստաց ման հա մար: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է §Ս պայ կա¦ ՍՊԸ տնօ-
րեն Դա վիթ Ղա զար յա նին: 

Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել դե պի Ռու սաս տան տե ղա կան գյուղմ թեր քի ար տա հան
ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հնա րա վո րութ յու նը: §Ինչ պես տեղ յակ եք, թուր քա կան գյուղմ թեր
քի ներ մու ծու մը Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն սահ մա նա փակ վել է: Դա լայն հնա րա վո րութ յուն ներ է 
ստեղ ծում հայ ար տադ րող նե րի հա մար ա վե լաց նե լու դե պի ռու սաս տան յան շու կա ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը: Նա խա տո նա կան առևտ րի հետ կապ ված, ևս  ա վե լա նում է ար տադ րան քի պա հան
ջար կը, ուստի անհ րա ժեշտ է մշա կել կար ճա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր՝ ար տադ րութ
յան և  ար տա հան ման ծա վալ ներն ա վե լաց նե լու հա մար¦,  ն շել է իր խոս քում նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը:

Միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա վե լել է, որ կա հնա րա վո րութ յուն կտրուկ ա վե լաց նել ար տա
հան ման ծա վալ նե րը` նշե լով որ հայ կա կան գյուղմ թեր քը թեև ո րա կա կան բարձր հատ կա նիշ ներ 
ու ներ, սա կայն, գնի ա ռու մով մրցու նակ չէր թուր քա կա նի հա մե մատ:

Գ յուղմ թեր քի թվում, ո րոնց ար տա հան ման ծա վալ նե րը կա րե լի է ա վե լաց նել, նա խա րա րը, 
մաս նա վո րա պես, նշել է թարմ պտուղբան ջա րե ղե նը և մ սամ թեր քը: Բա ցի այդ, նա խա րա րը նաև 
կար ևո րել է դե պի ՌԴ ար տա հան վող գյուղմ թեր քի տե սա կա նին:

Ըն կե րութ յան տնօ րեն Դա վիթ Ղա զար յանն, իր հեր թին, նշել է, որ Թուր քիա յից դե պի Ռու սաս
տան ար տա հան վում էին հիմ նա կա նում ջեր մո ցա յին ապ րանք ներ: Այս են թա տեսքս տում նա նշել է, 
որ հայ րե նի ար տադ րող նե րը նույն պես կա րող են ա վե լաց նել հատ կա պես ջեր մո ցա յին պայ ման նե
րում ար տադր ված գյուղմ թեր քի ծա վալ նե րը:

 Նա խա րար Կա րա պետ յա նը նշել է նաև, որ անհ րա ժեշտ է ա վե լաց նել տրանս պոր տա յին մի ջոց
նե րի քա նա կը` հաշ վի առ նե լով ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը:

Հան դիպ ման ա վար տին, նա խա րա րը հանձ նա րա րել է փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նին 
՝հար ցի կար գա վո րու մը պա հել ա մե նօր յա ու շադ րութ յան կենտ րո նում և խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման 
դեպ քում, ան մի ջա պես զե կու ցել ի րեն, ա ռա ջի կա յում կազմա կեր պել հան դի պում նաև հան րա պե
տութ յու նում գոր ծող մյուս ար տա հա նող ըն կե րութ յուն նե րի հետ:

Նոր հնարավորություն հայ արտադրողների  համար
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հան դի պել է  հան րա պե տութ յան 

մսամ թերք ար տադ րող նե րի   հետ` ո լոր տի ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար կե լու նպա տա կով: Հան դիպ-
մա նը  մաս նակ ցում էին՝   Հա յաս տա նի մսամ թերք ար տադ րող նե րի   միութ յան նա խա գահ Ա րա մա յիս 
Բիլ յա նը, ո լոր տում գոր ծող մի շարք  ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

§ Շուրջ մեկ տա րի է, ինչ ստեղծ վել և գոր ծում է Հա յաս տա նի մսամ թերք ար տադ րող նե րի միութ
յու նը. հան դի պու մը նպա տակ ու նի  հա մա տեղ քննար կել առ կա խնդիր նե րը` դրանց արդ յու նա վետ 
լու ծում ներ տա լու նպա տա կով¦,  ն շել է նա խա րա րը:    Ըստ Ս. Կա րա պետ յա նի` Հա յաս տա նի` ԵՏՄ 
ան դա մակ ցութ յան արդ յուն քում էա կա նո րեն դյու րի նա ցել են հայ րե նա կան ար տադ րան քի ար տա
հան ման գոր ծըն թաց նե րը, սա կայն մսամ թեր քի ար տա հան ման ծա վալ նե րը դեռևս բա վա րար չեն, 
և  այդ ուղ ղութ յամբ պետք է լրա ցու ցիչ քայ լեր ձեռ նար կել: Սեր գո Կա րա պետ յա նը նաև հա վե լել է, 
որ ՌԴի կող մից թուր քա կան գյուղմ թեր քի ներ մուծ ման սահ մա նա փա կու մը նոր հնա րա վո րութ յուն
ներ է ստեղ ծում հայ ար տադ րող նե րի հա մար։ Բա ցի այդ, մեր ար տադ րող ներն ար դեն կա րող են 
ռու սա կան շու կա ար տա հա նել նաև բաս տուր մա և սու ջուխ, ին չը ևս մեկ խթան է մսամ թեր քի ար
տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հա մար: Ի րենց հեր թին մի շարք ար տադ րող ներ նշել են, որ 
ար տա հան ման ծա վալ ներն այս պա հին ա վե լա նում են, հայ կա կան մսամ թեր քը ո րակ յալ է, մրցու
նակ  և ճիշտ աշ խա տան քի դեպ քում կա րող է մեծ պա հան ջարկ ու նե նալ ռու սա կան շու կա յում:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րարն ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տել է   տե ղա կան շու կա յում մսի 
ի րաց ման հար ցե րի կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Նա խա րա րը նշել է, որ վեր ջին տա րի նե
րին § 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 արդ յուն քում` հե ռագ նա լեռ նա յին ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման շնոր հիվ, 
հան րա պե տութ յու նում զգա լիո րեն ա վե լա ցել է ա նաս նագլ խա քա նա կը և հոր դո րել է մսամ թերք 
ար տադ րող նե րին, հատ կա պես նա խա տո նա կան առևտ րի շրջա նում, երբ գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի մորթն ա վե լա նում է, ա ջակ ցել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին՝ մսի ի րաց ման 
հար ցում: Նա խա րար Կա րա պետ յանն  ա ռա ջար կել է ըն կե րութ յուն նե րին` ա ռա վել ակ տի վո րեն հա
մա գոր ծակ ցել սպան դա նոց նե րի հետ, ին չը նրանց հնա րա վո րութ յուն կտա մեր ազ գաբ նակ չութ
յանն ա պա հո վել ա ռա վել անվ տանգ, ո րակ յալ մսամ թեր քով: Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել 
են նաև ո լոր տի զար գաց մանն առնչ վող մի շարք այլ հար ցեր ևս:   

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա-
նը, Հա յաս տա նում ԱՄՆ  ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ռի չարդ 
Միլ սի հետ,  այ ցե լել է 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 րոն, ո րի հիմ նադր ման 
15-ամ յա կը կլրա նա օ րերս: Ն րանց ու ղեկ ցում էին նաև Հա յաս-
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար շա լույս 
Թար վերդ յանն ու կենտ րո նի տնօ րեն Վար դան Ու ռուտ յա նը: 

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 նը ստեղծ վել է 2000 թվա կա նին՝ 
ՀԱԱՀի, Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ սա րա նի և ԱՄՆի գյուղ դե
պար տա մեն տի ա ջակ ցութ յամբ: Կենտ րոնն ա ռա ջար կում է ագ
րո բիզ նե սի ո լոր տի կրթութ յուն Հա յաս տա նի ագ րո պա րե նա յին 
հա մա կար գում և հա րա կից հատ ված նե րում, պատ րաս տում է 
տնտե սա գի տա կան, շու կա յա գի տա կան և կա ռա վար ման մաս
նա գետ ներ: Այս տեղ ու սու ցումն ի րա կա նաց վում է ԱՄՆի և  եվ
րո պա կան ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րում գի տա կան աս տի
ճան ներ ստա ցած հայ և  ա մե րի կա ցի դա սա խոս նե րի կող մից:

Նա խա րա րը շրջել է կենտ րո նում, զրու ցել պրո ֆե սո րադա
սա խո սա կան կազ մի և  ու սա նող նե րի հետ: Սեր գո Կա րա պետ
յա նը բարձր է գնա հա տել կենտ րո նի աշ խա տանքն ու այս տեղ 
պատ րաստ վող մաս նա գետ նե րի գի տե լիք ներն ու մաս նա գի տա
կան հմտութ յուն նե րը: § Դուք մեր ա պա գան եք, և  ես վստահ եմ, 
որ վա ղը ձե զա նից շա տե րը նաև պե տա կան կա ռա վար ման հա
մա կար գի տար բեր օ ղակ նե րում բարձր պաշ տոն ներ են զբա ղեց
նե լու: Մենք այ սու հետ նույն պես ա ջակ ցե լու ենք, որ պես զի այս 
կենտ րո նի կող մից պատ րաստ ված մաս նա գի տա կան կադ րե րը 
հենց մեր երկ րում աշ խա տանք գտնեն, և չ տե ղա փոխ վեն ար
տեր կի ր¦, նշել է նա խա րար Կա րա պետ յա նը: ՀՀում ԱՄՆ դես
պան Ռի չարդ Միլ սը, իր հեր թին, կար ևո րել է կենտ րո նի գոր ծու
նեութ յու նը` նշե լով, որ իր այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ մշտապես 
տպա վոր ված է ե ղել ուսուցման ո րա կով, պրո ֆե սո րա դա սա խո
սա կան կազ մի հմտութ յուն նե րով` վստա հութ յուն հայտ նե լով, որ 
այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք փո խանց վում են ու սա նող նե րին, կօգ
նեն նրանց պատ րաստ լի նել դի մագ րա վե լու ո լոր տի մար տահ
րա վեր նե րին: 

Դես պա նը հա վե լել է, որ Միաց յալ Նա հագ նե րի կա ռա վա
րութ յու նը հպարտ է գոր ծակ ցե լու այս հաս տա տութ յան հետ,և  
ի րենք օգ նել են, որ այն դառ նա ճա նաչ ված ու սում նա կան կենտ
րոն գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, ո րի արդ յուն քում՝ այժմ 
կենտ րո նը հրա պու րիչ է ոչ միայն հայ ու սա նող նե րի, այլև՝ այլ 
երկր նե րի ե րի տա սարդ նե րի հա մար:  Հան դիպ ման ըն թաց քում 
հյու րե րը պա տաս խա նել են նաև ու սա նող նե րին հե տաքրք րող 
հար ցե րին: Նա խա րարն իր խոս քում կար ևո րել է գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծու մը, ա պա հո վագ րա կան հա
մա կար գի ներդ րու մը, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ռիս կե րի 
նվա զե ցու մը, կլի մա յի փո փո խութ յան պայ ման նե րում ձեռ նարկ
վե լիք մի ջո ցա ռում նե րը և  այլ խնդիր ներ:

Ավելացնել դեպի ՌԴ արտահանման ծավալները
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 

Սեր գո Կա րա պետ յա նը խորհր դակ ցութ-
յուն է ու նե ցել հան րա պե տութ յու նից 
թարմ պտուղ-բան ջա րե ղեն ար տա հա նող 
շուրջ 20 ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի և  ան հատ ձեռ նե րեց նե րի հետ: 
Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էր նաև ՀՀ 
ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե-
տա կան ծա ռա յութ յան պե տի տե ղա կալ 
Հով հան նես Հայ րա պետ յա նը:

Հան դիպ ման նպա տակն էր՝ քննար

կել ՌԴի կող մից թուր քա կան ապ րանք
նե րի նկատ մամբ կի րառ վող ար գե լան քի 
պա րա գա յում, հայ կա կան ար տադ րան քի 
ար տա հա նումն ա վե լաց նե լու հնա րա
վո րութ յուն նե րը: §Այ սօր պաշ տո նա պես 
հրա պա րակ վել է այն գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի ցան կը, ո րը Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նն ար գե լել է ներկ րել Թուր
քիա յից: Ս րա նով նոր հնա րա վո րութ յուն
ներ են ստեղծ վում տե ղա կան ար տադ
րող նե րի հա մար ա վե լաց նե լու դե պի 
ռու սաս տան յան շու կա ի րենց գյու ղատն

տե սա կան ար տադ րան քի, այդ թվում` 
պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը¦,  ն շել է իր խոս քում նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Նա խա րար Կա րա պետ յա նի խոս քով` 
այժմ մենք հան րա պե տութ յու նում ու նենք 
բա վա րար քա նա կութ յամբ թարմ պտուղ
բան ջա րե ղեն, այդ թվում` խա ղող, խնձոր, 
կա ղամբ, ծաղ կա կա ղամբ, բա զուկ, կար
տո ֆիլ, գա զար, ինչ պես նաև՝ ջեր մո ցա
յին ար տադ րանք, ո րը կա րող ենք ար
տա հա նել ռու սա կան շու կա: Նա խա րարն 
ընդգ ծել է, որ հայ ար տադ րող ներն ու նեն 
հնա րա վո րութ յուն՝ ա վե լաց նե լու ար տա

հան վող գյուղմ թեր քի ծա վալ նե րը և հոր
դո րել է այս ուղ ղութ յամբ հա մա պա տաս
խան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել: 
Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը հայտ
նել է, որ այժմ խո շոր ար տա հա նող նե րը 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներն ա վե լաց նե
լու քայ լեր են ձեռ նար կում: 

 Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րա
րը ծա նո թա ցել է ար տա հա նող ըն կե րութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հու զող 
խնդիր նե րին և խոս տա ցել, որ պե տութ
յունն իր կող մից պատ րաստ է ա ջակ ցել 
ար տա հա նում ներն ա ռա վել արդ յու նա
վետ կազ մա կեր պե լու հար ցում:
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Երևանում մեկնարկել է գինու 
առաջին համտես-տոնավաճառը

Օ րերս մայ րա քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի տա րած
քում մեկ նար կել է ա ռա ջին ան գամ անց կաց վող գի նու համ
տեստո նա վա ճառ, ո րը կազ մա կերպ վել է ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
կող մից։ 

§ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի նա խա ձեռ նութ
յամբ և մ տահ ղաց մամբ, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հետ 
հա մա տեղ, սկսում ենք հայ կա կան գյուղմ թեր քի և վե րամ շակ
ված ար տադ րան քի տո նա վա ճառ ներ և ցու ցա հան դես ներ՝ 
հայ րե նա կան ար տադ րան քի խթան ման նպա տա կով: Ն մա
նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ և 
կկազ մա կերպ վե ն նաև 2016 թվա կա նին¦,  ն շել է գյու ղատն
տե սութ յան փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը։   Անդ րա
դառ նա լով գի նու համ տեստո նա վա ճա ռի կազ մա կերպ մա նը՝ 
փոխ նա խա րա րը նշել է, որ այս տա րի հան րա պե տութ յու նում 
ար տադր վել է շուրջ 4 մլն լիտր գի նի, և  այս մի ջո ցա ռու մը շատ 
կար ևոր նա խա ձեռ նութ յուն է՝ գի նու ի րաց ման և  օգ տա գործ
ման մշա կույ թի տա րած ման ա ռու մով։ 

§Սա ա ռա ջին գի նու համ տեստո նա վա ճառն է Եր ևա նում, 
ո րով փոր ձում ենք նա խա տո նա կան օ րե րի շե մին մեր բնա
կիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն տալ համ տե սե լու լավ գի նի, նաև 
գնում ներ կա տա րե լու։ Եր կու գե րա տես չութ յուն նե րի նպա
տակն է՝ ա ջակ ցել գյու ղա ցի նե րին, որ ի րենց ար տադ րան քը 
բե րեն հասց նեն վերջ նա կան արդ յուն քին՝ ի րաց մա նը, այդ պի
սով կզար գաց նեն և կ բա րե լա վեն ի րենց գոր ծու նեութ յու նը։ 
Այս ա ռու մով, մենք պատ րաս տա կամ ենք ար ձա գան քել գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան բո լոր նա խա ձեռ նութ
յուն նե րի ն¦,  ն շել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կալ Դա վիթ 
Օ հան յա նը։ Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում են գի նե գոր ծա կան 
մոտ 23 ըն կե րութ յուն ներ և  ան հատ գի նե գործ ներ Վա յոց ձո
րի մար զից, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է իր ար
տադ րան քի ողջ տե սա կա նին: Գի նու համ տեստո նա վա ճա ռը 
միտ ված է նաև նպաս տել Հա յաս տա նում տու րիզ մի զար գաց
մա նը և ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին հայ գի նե գոր ծութ յան 
լա վա գույն ա վան դույթ նե րը: 
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Մի քա նի տա րի ա ռաջ, սկսե ցինք սուբ սի
դա վո րել վար կեր, սկսե ցինք գյու ղա ցի նե րին 
տրա մադ րել ա վե լի մեծ չա փով վար կեր, անհ
րա ժեշ տութ յան պա րա գա յում՝ այդ վար կե րը 
վե րաձ ևա կեր պել՝ կապ ված դժվա րութ յուն նե րի 
հետ, և հի մա ես չեմ ա սում, որ բո լո րը հնա րա
վո րութ յուն ու նեն օգտ վե լու մատ չե լի վար կա
յին ռե սուրս նե րից, բայց այ սօր վա ի րա վի ճա կը, 
ի հար կե, չի կա րե լի հա մե մա տել հինգ տա րի 
կամ տա սը տա րի ա ռաջ վա հետ:

Դ րա կան փաստ է, որ այս տա րի բեր քը հա
մե մա տա բար ա ռատ է, բայց ցա վոք, ո րո շա կի 
բար դութ յուն ներ ե ղան, և  այդ բար դութ յուն նե
րին՝ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան, 
կա ռա վա րութ յան ջան քե րով, մենք լու ծում ներ 
տվե ցինք: Այ նու հան դերձ պետք է մտա ծենք, 
թե ինչ պե՞ս ենք այս խնդիր նե րը լու ծե լու հա
ջորդ տա րի: Գի տեք, որ այդ բար դութ յուն նե
րի հիմ նա կան մա սը պայ մա նա վոր ված էր մեր 
ար տադ րան քի սպառ ման շու կա նե րում ե ղած 
բար դութ յուն նե րի հետ. կար ծում եմ, պետք է 
փնտրել ժա մա նա կա կից և  արդ յու նա վետ լու
ծում ներ:

 Խո սե լով գյու ղատն տե սութ յան մա սին՝ ես 
չեմ հա մա րում, որ մեր ու շադ րութ յու նը միայն 
այս ուղ ղութ յամբ պետք է բևե ռենք, ո րով հետև 
նախ՝ քա ղա քա յին բնակ չութ յան հա մար աշ
խա տա տեղ ստեղ ծե լը շատ կար ևոր է, մյուս 
կող մից էլ՝ Ար մա վի րում գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րը բա վա կա նա չափ խո շոր են, և  այս տեղ էլ 
պետք է մտա ծենք մարդ կանց զբաղ վա ծութ յան 
մա սին: Ուս տի, մեր ու շադ րութ յու նը պետք է 
ուղղ վի ա ռա ջին հեր թին վե րամ շա կող արդ յու
նա բե րութ յա նը, և քա նի որ այս ուղ ղութ յամբ 
Կա ռա վա րութ յունն ու նի ծրա գիր, օգտ վե լով 
այդ ծրագ րի ըն ձե ռած ա ռա վե լութ յուն նե րից՝ 
պետք է խրա խու սել մարդ կանց՝ այս ուղ ղութ
յու նը զար գաց նե լու հա մար: Բայց նաև հաս կա
նա լի է մթե րո ղի կամ սպա ռո ղի ցան կութ յու նը՝ 
ու նե նա լու  համար ո րակ յալ ապ րանք: Այս տեղ 
էլ մենք պետք է գնանք մի ճա նա պար հով, որն 
ըն դուն ված է ամ բողջ աշ խար հում, նկա տի ու
նեմ՝ ա ռաջ նա կարգ գյու ղատն տե սութ յուն ու
նե ցող աշ խար հում, և  այն կա մացկա մաց տա
րած վում է Հա յաս տա նում: Մեր ար տադ րած 
ապ րան քը պետք է լի նի միան ման և մր ցու նակ: 
Այ սինքն` նոր, ա վե լի արդ յու նա վետ այ գի ներ 
հիմ նե լու մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Ան շուշտ, 
որ պես զի և՛ գյու ղատն տե սութ յան, և՛ արդ յու
նա բե րութ յան, ա ռա ջին հեր թին, վե րամ շա կող 
արդ յու նա բե րութ յան խնդիր նե րը կա րո ղա նանք 
հա ջո ղութ յամբ լու ծել, մեզ անհ րա ժեշտ են լավ 
և  ո րակ յալ կրթա կան ու ա ռող ջա պա հա կան ծա
ռա յութ յուն ներ մա տու ցող հա մա կար գեր: Մենք 
տար բեր ծրագ րեր ենք ի րա կա նա ցում, և դ րանց 
նպա տակն է՝ ստեղ ծել նոր հա մա կարգ և լավ 
պայ ման ներ¦, ա սել է Նա խա գահը:

 Մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը, ըստ 
ո լորտ նե րի, հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել է 
Ար մա վի րի մար զում ի րա կա նաց ված և դեռևս 
ըն թաց քում գտնվող աշ խա տանքնե րը, հիմ 
նախն դիր ներն ու գե րա կա յութ յուն նե րը: Խորհր
դակ  ցութ յա նը մաս նակ ցող Հա   յաս տա նի տա
րած քա յին զար  գաց ման հիմ նադ րամի (ՀՏԶՀ) 
գոր ծա դիր տնօ րեն Ա շոտ Կի րա կոս յա նը զե կու
ցել է Հիմ նադ րա մի ա ռա ջին բա ղադ րի չով մար
զի հա մայնք նե րում նա խա տես վող ներդ րում նե
րի վե րա բեր յալ: Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին՝ 
Սերժ Սարգս յա նը մի շարք հանձ նա րա րա կան

ներ է տվել: Մաս նա վո րա պես՝ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք ար
տադ րող գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին և վե րամշա կող 
ձեռ նար կութ յուն նե րին՝ շարու
նա կա կան ա ջակ ցութ յան նպա  
տա կով, ՀՀ է կո նո մի կա յի և 
գ յու ղատն տե սութ յան նախա 
րար նե րին հանձ նա րար վել է՝ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք, 
մաս նա վո րա պես՝ պտուղբան
ջա րե ղեն և խա ղող վե րամ շա կող 
և  ար տա հա նող ըն կե րութ յուն նե
րի ղե կա վար նե րի հետ քննար
կել տե ղա կան ար տադ րան
քի ար տա հա նու մը խթա նե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ հա մա

պա տաս խան գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի վե րա
բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լով 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան քննարկ մա նը: ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րին հանձ  նա րար
վել է՝ մարզ պետի հետ հա մա տեղ, քննար կել 
մար զում պտղի և հա տապտ ղի տնկարկ նե րի 
ա վե լաց ման և մ շա կութ յան ին տեն սի վաց ման, 
մաս նա վո րա պես՝ նոր ին տեն սիվ այ գի նե րի 
հիմն ման մի ջո ցով, ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
ա ռաջմղ ման հա մար հա մա պա տաս խան մի ջո
ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման ու ղի նե րը՝ միա
ժա մա նակ, ա ռա ջար կութ յուն ներ մշա կե լով 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին թի րա
խա յին խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման, ինչ պես նաև մթեր ման և թարմ 
պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հան ման աշ խա
տանք նե րի պլա նա վոր ման կա րո ղութ յուն նե րը 
շա րու նա կա բար բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ:

ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պե տին հանձ նա րար
վել է՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան Ջ րա յին տնտե  սութ յան պե տա կան կո մի 
տեի նա խա գա հի հետ հա մա  տեղ, քննար կել 
մար զի ո ռոգ ման հա մա կար գե րի շա րու նակա
կան զար գաց ման ա ռաջնա հեր թութ յուն նե
րը՝ ա ռաջի կա յում նա խա տես վող ծրագ րե րում 
նե րա ռե լու նպա տա կով, հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջարկութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լ ՀՀ կա ռա
վա րութ յան հաս տատ մա նը:

Ար մա վի րի մար զի ա նաս  նա բու ծա կան 
մթեր քի վերա  մ շակ ման շղթայի կատա     րե   լա
գործ  ման և սննդամ թեր   քի անվ տան գության 
ա պա    հով  ման նպա տա կով, ՀՀ գյուղատնտե
սութ յան նախա րա րին հանձ նա րար վել է՝ 
քննարկել նա   խա  րա րութ յան կող  մից ի րա  կա
նաց վող ա ռաջի կա ծրագ  րե րի շրջա նակ նե րում, 
Ար մա  վի րի մար զում ժա մանա  կա կից սպան դա
նոց նե րի կառուց մա նը հա մա կող մա նի ա ջակ
ցութ յան տրա մադր ման հնա րա վո րութ յու նը՝ 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն նե րը ներ
կա յաց նե լ ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաս տատ մա նը:

Բ նա կան ա ղետ նե րից գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ նե րի շա րու նա
կա կան բա րե լավ ման նպա տա կով, ՀՀ տա
րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա
վի ճակ նե րի նա խա րա րին հանձ նա րար վել է՝ 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել ՀՀ Ար մա վի րի մար զում 
հա կա կարկ տա յին հա մա կար գե րի ազ դե ցութ
յան գո տու ընդ լայն ման և կա ռա վար ման արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման ուղղութ յամբ՝ 
հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան աղբ յուր նե
րի վե րա բեր յալ գնա հա տա կան նե րը ներ կա յաց
նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան քննարկ մա նը:

 Մար զի հա մայնք նե րի գա զա ֆի կաց ման 
ցան ցի ընդ լայն ման նպա տա կով, ՀՀ  է ներ գե
տի  կա յի և բ նա կան  պա  շար  նե րի նա խա րա
րին հանձ նա րար վել է Ար մա վի րի մարզ պե տի 
հետ հա մա տեղ, ու սում նա սի րել մար  զի գա զա
ֆիկաց ման պա հան ջարկ ու նե ցող հա մայնք
նե րում անհրա ժեշտ  ներդրում ների  ծա վալ
նե րը՝ ելնե լով պո   տեն   ցիալ բա ժա  նոր դ ների 
հստակ թվա  քա նակ նե րից հա մա պա  տաս խան 
տեխ   նիկատնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յան 
հաշ վարկ նե րը ներ կա յաց նե լով ՀՀ կա ռա վա
րութ յուն և §ԳազպրոմԱր մե նիա¦ ՓԲԸ՝ ներդ
րու մա յին ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րում հաշ վի 
առ նե լու նկա տա ռու մով:

www.president.am
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Ընթացիկ արդյունքների  ամփոփում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ 

Մա կար յա նը ներ կա յաց րել է ըն թա ցիկ տար վա պտուղ-բան ջա-
րե ղե նի մթե րում նե րի և  ար տա հա նում նե րի տվյալ նե րը:

 Փոխ նա խա րա րի խոս քով` այս պա հի դրութ յամբ, վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն նե րի կող մից մթեր վել է շուրջ 63 700 տոն նա 
պտուղբան ջա րե ղեն և 216 800 տոն նա խա ղող, ո րը հա մա պա
տաս խա նա բար՝ 16.2 հա զար տոն նա յով (34%ով) և 32.7 տոն
նա յով (17.8%ով) 
ա վել է նա խորդ 
տար վա նույն ժա
մա նա կա հատ վա
ծի հա մե մատ, իսկ 
պտուղբան ջա րե ղե
նի ար տա հան ման 
ծա վա լը կազ մել է 
շուրջ 70 200 տոն նա, 
ո րը նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծի մա կար
դա կը գե րա զան ցում 
է ա վե լի քան 28 հա զար տոն նա յով կամ շուրջ 68 տո կո սով: 

Ռ. Մա կար յա նը հա վե լել է, որ այս տա րի հայ կա կան 
գյուղմթեր քի մոտ 84 տո կոսն ար տա հան վել է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն: Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի խնդիր նե րին` նա 
հատ կա պես կար ևո րել է պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե
րի խո րա ցու մը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի և վե րամ շա
կող նե րի միջև, ին չը թույլ կտա մթե րում նե րի գոր ծըն թացն ա ռա
վել սա հուն կազ մա կեր պել և խու սա փել մի շարք խնդիր նե րից:

 Մա կար յա նը նշել է, որ 2015 թվա կա նին պտուղբան ջա րե
ղեն և խա ղող վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հետ կնքել են թվով 13433 պայ մա նա գիր, 
ին չը նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը գե րա զան ցում է շուրջ 11 տո
կո սով: Պայ մա նագ րե րի շրջա նակ նե րում, գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին տրա մադր վել են կան խավ ճար, բու ժան յու թեր, 
պա րար տան յութ և  այլ օ ժան դա կութ յուն:

 Փոխ նա խա րա րի խոս քով` այս պա հին հիմ նա կան խնդի
րը խա ղո ղի մթե րում նե րի դի մաց վճա րում նե րի ի րա կա նաց ման 
հարցն է, ո րը գտնվում է գյուղատնտեսության նա խա րա րութ յան 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում, և կա ռա վա րութ յու նը մատ չե լի տո
կո սադ րույ քով վար կեր է տրա մադ րում ֆի նան սա կան խնդիր ներ 
ու նե ցող ըն կե րութ յուն նե րին` մթե րում նե րի դի մաց գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րի վճա րում ներն ի րա կա նաց նե լու նպա
տա կով:

 Փոխ նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև գյու ղատն տե սա
կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կերպ մա նը` նշե լով, որ այս տա րի 
մայ րա քա ղա քում անց է կաց վել թվով 83 տո նա վա ճառ և  ար ձա
նագր վել է 10 800 մաս նակ ցութ յուն:



4ÜáÛ»Ùµ»ñ 25 - ¹»Ïï»Ùµ»ñ 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 31 (2086)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԿՈՄՊՈՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ  ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԷՏԻ 
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐՈՒՄ

êºØÆÜ²ð

«Շեն» ԲՀԿ-ն շա րու նա կում է Վա-
յոց ձո րի մար զում այ գե գոր ծութ յան 
զար գաց մա նը միտ ված մի ջո ցա ռում-
նե րի ի րա կա նա ցու մը: Օ րերս ՀԿ-ի 
կող մից, «Ս յու նիք- Զար գա ցում» ՀԿ-ի 
հետ միա սին,   Ե ղեգ նա ձո րում կազ-
մա կեր պվել էր հեր թա կան սե մի նար-
հան դի պու մը` մար զի այ գե գործ նե րի 
հետ:

 Սե մի նարն ի րա կա նաց վել է Շ վեյ
ցա րա կան  EPER, «Է կո լաբ» ծրագ րի 
հա մա ֆի նան սա վոր մամբ և հա մա գոր

ծակ ցութ յամբ: Սե մի նա րի ըն թաց քում, 
ՀԿի գյու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի 
խորհր դա տու  Վա րազ դատ Մաթ ևոս յա
նը ներ կա յաց րեց  կեն սա հու մու սի և կոմ
պոս տի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, պատ
րաստ ման տեխ նո լո գիա նե րը և գ յու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար՝ 
որ պես օր գա նա կան պա րար տան յութ, 
դրանց կի րառ ման արդ յու նա վե տութ
յու նը: Այ նու հետև ներ կա նե րը դի տե
ցին փոք րիկ ֆիլմ` «Կեն
սա հու մուս և կոմ պոս տի 
պատ րաս տում» վեր նագ
րով: Հան դիպ մա նը ներ
կա շա հագր գիռ ֆեր մեր
նե րի մաս նակ ցութ յամբ, 
քննարկ վե ցին կեն սա հու
մու սի կի րառ ման ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, հո
ղի հարս տաց ման և  արդ
յու նա վե տութ յա նը վե րա
բե րող հար ցե ր:

Տե սա կան ու սու ցու
մից հե տո, ըստ օ րա կար
գի, «Ս յու նիք Զար գա ցում» 
ՀԿի Ա ղա սա ֆի կոչ վող  
փոր ձա ցու ցադ րա կան այ գում կա տար
վեց նաև կոմ պոս տի պատ րաստ ման 
տեխ նո լո գիա յի ցու ցադ րութ յուն` ֆեր մեր
նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ:

Այ նու հետև բո լոր մաս նա կից ներն 
այ ցե լե ցին Վա յոց ձո րի մար զի Ա ղավ
նա ձոր հա մայնք: Հա մայն քի վար չա կան 
տա րած քը 4682 հա է, ո րից` 466 հան 
վա րե լա հո ղեր են, 1071 հան` ա րո տա
վայ րեր,  իսկ 379 հան` այ գի ներ: Այս
տեղ ա շու նը եր կա րատև է ու տաք. ե ղա
նա կա յին նման պայ ման նե րում հա սու
նա նում են մրգերն  ու «Ա րե նի» սորտի 
խա ղո ղը: Ա ղավ ա ձո րում հիմ ա կա նում 
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Ա րա րա տի մար զի Զան գա կա տուն 
հա մայք նում Orange Հիմ նադ րա մի կող-
մից ի րա կա նաց վող §Մեկ գյուղ¦ ծրա-
գիրն ար դեն մեկ նար կել է. ի րա կա նաց-
ված և  ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին 
ծա նո թա նա լու նպա տա կով, գյուղ էին 
այ ցե լել Հիմ նադ րա մի և ծ րա գիրն ի րա-
կա նաց նող §ՀՕՖ¦-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը:

Ծ րագ րի նպա տակն է` ար մա տա
կան փո փո խութ յուն ներ կա տա րել 
ընտր ված մեկ գյու ղա կան հա մայն
քի կյան քում հիմ նա րար ո լորտ նե րում, 
նպա տա կա յին ներդ րում նե րի շնոր հիվ՝ 
նե րառ յալ տնտե սա կան գոր ծու նեութ
յուն, կրթութ յուն, ա ռող ջա պա հութ յուն 
և ջ րա մա տա կա րա րում: §Մեկ գյուղ¦ 
ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ՀՕՖի հետ 
հա մա տեղ` հա մայն քի բնա կիչ նե րի ան
մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ: Ծ րագ րին 
Orange Հիմ նադ րա մի հատ կաց ված ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յու նը կազ մե լու է 
51 մի լիոն դրամ:

 Հաշ վի առ նե լով Զան գա կա տուն 
հա մայն քի բնա կիչ նե րի զգա լի մա սի 
զբաղ վա ծութ յու նը խնձո րի մշակ մամբ՝ 
§Մեկ գյուղ¦ նա խագ ծի շրջա նակ նե րում 
նա խա տես վում է ստեղ ծել գյու ղատն
տե սա կան կոո պե րա տիվ՝ հա գե ցած 
խնձո րի այ գի նե րի մշակ ման և խն ձո րի 
չրե րի ար տադ րութ յան հա մար նա խա
տես ված հա մա պա տաս խան սար քա վո
րում նե րով: Բա ցի այդ, կոո պե րա տի վի 
ան դամ նե րի հա մար կազ մա կերպ վե
լու են դա սըն թաց ներ, ին չը թույլ կտա 
բարձ րաց նել այ գե գոր ծութ յան և չ րե րի 
ար տադ րութ յան, շու կա յա վար ման և  
ի րաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը: Հիմ
նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն այ ցե լել 
են չրա նո ցի տա րածք, որ տեղ ըն թա նում 
են շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ՝  ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ 
ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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 Լո ռու մար զի Ար ևա ծագ հա մայն-
քի ֆեր մե րա յին խումբն այ սու հետ 
կզբաղ վի նաև հա տապ տուղ նե րի մշա-
կութ յամբ: 2015թ -ի նո յեմ բե րի 11-12-
ին Արևա ծագ հա մայն քի ֆեր մե րա յին 
խու մը, Վորլդ Վիժն կազ մա կեր պութ-
յան ա ջակ ցութ յամբ, երկօր յա ու սու-
ցում ներ ստա ցավ հա տապ տուղ նե րի 
մշա կութ յան և մար քե թին գի ուղ ղութ-
յամբ: Խում բը հիմ նա կա նում զբաղ վում 
է կար տո ֆի լա գոր ծութ յամբ և՝ մո նո կուլ-
տու րա յի մշա կութ յան հետ կապ ված, 
եր բեմն խնդիր ներ են ու նե նում: Ն րանք 
ցան կա նում են դի վեր սի ֆի կաց նել ի րենց 
ար տադ րութ յու նը, որն, ան շուշտ, կմեղ-
մաց նի ռիս կե րը և կս տեղ ծի այ լընտ րան-
քա յին ե կամ տի ստաց ման հնա րա վո-
րութ յուն:

 Մաս նա կից նե րը թվով 9 ֆեր մեր
ներ էին, ո րոնց շար քում կա յին նաև 3 
ե րի տա սարդ ներ, ինչն ան չափ հու սադ
րող և գո վե լի էր: Խմ բի հետ էր նաև 
World Visionի Լո ռու մար զի տնտե սա
կան ծրագ րե րի զար գաց ման ղե կա
վար Նա րեկ Կա րե կին յա նը: Ա ռա ջին 
օ րն այ ցե լե ցին § Կա նաչ ա րա հետ¦ ՀԿի 
գրա սեն յակ, որ տեղ ստա ցան տե սա
կան գի տե լիք ներ հա տապ տուղ նե րի՝ 
հատ կա պես ազն վա մո րու մշա կութ յան 
և շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
ձևա վոր ման ուղ ղութ յամբ: Երկ րորդ օ րը 
գործնական ու սուց ման և փոր ձի փո խա
նակ ման նպա տա կով, այ ցե լե ցին Կա նաչ 
ու սուց ման կենտ րոն, որ տեղ ստա ցան 
գործնական գի տե լիք ներ և ծա նո թա
ցան տե ղում մշակ վող բար ձար ժեք մի 
շարք հա տապ տուղ նե րի՝ ան փուշ մո շի, 
հա պա լա սի, լո ռամր գե նու, սև, կար միր 
և ս պի տակ հա ղար ջե նու, կոկ ռո շե նու, 
բազ մա բերք ե լա կի, ինչ պես նաև սև, դե

ո րոնց կա մա վո րութ յան սկզբուն քով 
մաս նակ ցում են նաև Orange Ար մե նիա 
ըն կե րութ յան աշ խա տա կից նե րը:

Ծ րագ րի մի ջո ցով ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ են հատ կաց վե լու հա մայն քի 
ո ռոգ ման հա մա կար գի վե րա կանգնման 
հա մար, ին չը թույլ կտա մե ծա պես 
կրճա տել ջրի կո րուս տը և հ նա րա վո
րութ յուն կստեղ ծի 40 հաով ընդ լայ
նել խնձո րի այ գի ներն ու օգ տա գոր ծել 
ջրի սղութ յան հետ ևան քով նախ կի նում 
անմ շակ հո ղա տա րած քը:

§Մեկ գյուղ¦ նա խագ ծի շրջա նակ
նե րում վե րա նո րոգ վե լու է Զան գա
կա տուն գյու ղի բժշկա կան ամ բու լա
տո րիան, ո րը սպա սար կում է նաև 
հար ևան 4 հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին: 
Այ ցի ըն թաց քում ամ բու լա տո րիա յին է 
հանձն վել հա տուկ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց՝ հար ևան գյու ղե րի բնա կիչ նե րի 
հա մար բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի հա սա նե լութ յու նը ա պա հո վե լու հա
մար: Ար դեն իսկ ա վարտ վել են հա մայն
քի ման կա պար տե զի վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րը, ին չը հնա րա վո րութ
յուն է ստեղ ծել լիար ժեք կազ մա կեր պել 
ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա նե
րի ա ռօր յան: Ե րե խա նե րի ճիշտ սննդա
կարգն ա պա հո վե լու հա մար ման կա
պար տե զի անձ նա կազ մի և ծ նող նե րի 
հա մար անց կաց վե լու են հա տուկ դա
սըն թաց ներ:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում նաև վե
րա զին վել է գյու ղի դպրո ցի հա մա
կարգ չա յին դա սա րա նը, ինչ պես նաև 
տրա մադր վել հա մա պա տաս խան պա
րա գա ներ` գոր ծող ար տա դա սա րա
նա յին խմբակ նե րի դա սերն ա ռա վել 
արդ յու նա վետ և հե տաքր քիր կազ մա
կեր պե լու հա մար: Դպ րո ցում ստեղծ վե
լու է նաև Ե րի տա սարդ նե րի ա կումբ:

ղին և վար դա գույն ազն վա մո րե նու մի 
շարք սոր տե րին և մ շա կութ յան լա րաս
յու նա յին հա մա կար գին:

Պ րակ տիկ կեր պով ցու ցադր վե ցին 

նաև այդ մշա կա բույ սե րի մշա կութ յան 
տեխ նո լո գիա նե րը, մասնակիցներն ա 
կա  նա տես ե ղան կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կար գի ա ռա վե լութ յուն նե րին, կոմ
պոս տի պատ րաստ ման և մուլ չա պատ
ման տեխ նո լո գիա նե րին: ՀԿի տնօ րեն 
Նու նե Սա րու խան յա նը ման րա մաս նո
րեն պա տաս խա նեց նաև ֆեր մեր նե րի 
բազ մա թիվ հար ցե րին: Ֆեր մեր նե րը 
տպա  վոր ված էին և հույս հայտ նե ցին, 
որ այդ ա մե նը կկի րա ռեն նաև ի րենց 
տնտե սութ յուն նե րում:

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից ֆեր մեր
նե րը Կա նաչ ու սուց ման կետ րո նից դա
տար կա ձեռն չհե ռա ցան, նվեր նե րի հետ 
միա սին տրա մադր վեց ազն վա մո րե նու 
բարձ րար ժեք սոր տե րի մի քա նի հար
յուր տնկի ներ: Թե՛ հյու րըն կա լող կող մը, 
և թե՛ այ ցե լու նե րը կար ևո րե ցին նմա նա
տիպ այ ցե րը և խնդ րե ցին, որ դրանք այ
սու հետ պար բե րա կան բնույթ ստա նան:

§Կա նաչ ա րա հետ¦ ՀԿ

զբաղ վում են պտղա բու ծութ յամբ, խա
ղո ղա գոր ծութ յամբ և  ա նաս նա պա հութ
յամբ: Ֆեր մեր նե րը նշե ցին, որ աշ նան 
այս օ րե րին էլ են զբաղ ված, գյու ղում 
միշտ էլ գործ կա. մաս նա գետ նե րի  այ
ցե լութ յուն նե րը շատ են կար ևո րում, սո
վո րե լու հա մար մեկ մար դու պես հա
վաք վում են:  

«ՇԵՆ» ՀԿի գյու ղատն տես Սի մոն 
Ա սատր յա նը հա մայն քում, շա հա ռու ֆեր
մեր  Մ հեր Ա լա վերդ յա նի տնտե սութ յու
նում, կազ մա կեր պեց  աշ նա նա յին է տի 

ցու ցադ րում: Մաս նա գե տը 
կար ևո րեց  աշ նա նա յին 
է տի ա ռա վե լութ յուն ներն 
ու ի րա կա նաց ման տեխ
նո լո գիան: Ճիշտ է տի  մի
ջո ցով կա րե լի է ձևա վո րել 
հա ջորդ տա ր վա բեր քը:

Հա ջոր դը՝ մարզ
կենտ  րո նից 25 կմ հեռա
վո րութ յամբ գտնվող 
Ռինդ հա մայնքն էր: Հա
մայն քում բնակ չութ յու նը 
հիմ ա կա նում զբաղ վում 
է խա ղո ղա գոր ծութ յամբ 
և  ա նաս նա պա հութ յամբ: 
Քիչ չեն նաև պտղա տու 
այ գի նե րը (խնձոր, տանձ, 

սա լոր, դեղձ): Ռին դում Ս. Ա սատր յա նը,  
ֆեր մեր Ար թուր Գ րի գոր յա նի այ գում, 
սե մի նա րի մաս նա կից նե րի ներ կա յութ
յամբ, կա տա րեց աշ նա նա յին է տի աշ
խա տանք ներ: Ներ կա ներն ի րենց հու զող 
հար ցե րով քննար կե ցին և  ամ փո փե ցին 
հան դի պու մը: 

Բո լոր մաս նա կից նե րը ՀԿի կող
մից ստա ցան մի շարք ձեռ նարկ ներ` 
«Կեն սա հու մուս», «Բու ժան յու թեր օր գա

նա կան գյու ղատն տե սութ յան հա մար» 
և «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
խթա նում», ո րոնք հա սա նե լի են նաև 
ՀԿի գյու ղատն տե սա կան գրա դա րա
նում: «Ս յու նիք Զար գա ցում» ՀԿի հա
մայն քա յին և  ե րի տա սար դա կան ծրագ
րե րի ղե կա վար Նաի րա Հա րութ յուն յանն 
ու սե մի նա րի մաս նա կից ներն  ի րենց 
գո հու նա կութ յու նը հայտ նե ցին «Շեն» 
ԲՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` գար նան 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի  
ըն թաց քում  կրկին հան դի պե լու ակն կա
լի քով:

Լիա նա  Շախ նա զար յան

ԿՈՂԲ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ՏՆԿՎԵԼ Է ՇՈՒՐՋ 120 
ՀԻՄԱԼԱՅԱՆ ՄԱՅՐԻ
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ՀՀ  Տա վու շի մար զի  Կողբ գյու ղում տնկվել է շուրջ 120 հի մա լա յան մայ րի: 
 Ծա ռա տունկն ի րա կա նաց վել է  Կող բի ար վես տի դպրո ցի և  տե ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցի տա րածք նե րում` « Մայ րի» ֆեյս բուք յան խմբի ան դամ ե րի, դպրո ցա կան
նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ար վես տի դպրո ցի սա նե րի, «Զի կա տար» բնա պահ պա նա կան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 

 Ծա ռա տուն կին մաս նակ ցել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
 Խա չիկ  Հա կոբ յա նը: Տն կի նե րը տրա մադր վել էին ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա
րա րութ յան « Զի կա տար» բնա պահ պա նա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿի տնկա րան նե րից: 
Այս մա սին հայտ 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:
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Գ յու ղա կան աղ քա տութ յան կրճա տու-
մը ՀՀ –ում հա մար վում է հիմ ախնդ րա յին՝ 
կապ ված գյու ղում տնտե սա վար ման բարձր 
ռիս կայ նութ յան, ցածր ե կամ տա բե րութ յան 
և նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման բա ցա-
կա յութ յամբ:

Ա հա այս խնդրի մեղ մաց ման նպա տա կով, 
«Հ յու ման Դիգ նի թի Ընդ Փիս» (HDP) բա րե գոր
ծա կան հիմ ադ րա մը, Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց
ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան 

(SDC) ֆի նան սա վոր մամբ, 2015թ.ի մա
յի սից ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ար գել հա
մայն քում ի րա կա նաց նում է  « Կեն սա մա
կար դա կի բա րե լավ ման  քայ լեր Ար գել 
հա մայն քում» ծրա գի րը:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա
նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րը հիմ ա
կա նում նպա տա կաուղղ ված են   գյու
ղատն տե սութ յան մեջ կի րառ վող բարձր 
բեր քատ վութ յուն ապահովող նոր տեխ
նո լո գիա նե րի կի րառ մա նը, սե փա կան ու
ժե րի նկատ մամբ ամ րապն դե լու ֆեր մեր
նե րի վստա հութ յու նը, զար գաց նե լու կա
րո ղութ յուն նե րը՝ տրա մադ րե լով նրանց 

մատ չե լի, սա կայն բո վան դա կա լից տե ղե
կատ վութ յուն և գի տե լիք ներ, թե ինչ պես 
ա ճեց նել ա վան դա կան և  ոչ ա վան դա կան 
բան ջա րե ղեն: 

Ի րա կա նաց վող ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, շա հա ռու ըն տա նիք նե րին ու սու
ցան վել է  բան ջա րա բու ծութ յան բարձր 
բեր քատ վութ յուն ա պա հո վող « Միթ լայ դե
րի մե թո դը», որն՝ ա վան դա կան մշա կութ
յան հա մե մատ, 23 ան գամ ա վե լաց նում է 
ստաց վող բեր քի քա նա կը. այն իր մեջ ներ 
է առ նում ո րոշ տար րեր ջեր մո ցա յին բան
ջա րա բու ծութ յան բնա գա վա ռից, սա կայն 
հար մա րեց ված է ըն տա նեա կան փոքր այ
գի նե րի հա մար: 

Կազ մա կերպ վել են տեսական և գործնական 
դա սըն թաց ներ: Թե՛ շա հա ռու նե րի հո ղակ տոր նե
րում և թե՛ ջեր մո ցում, ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո
ցա ռում ե րի ժա մա նա կին և պատ շաճ  կի րառ
ման արդ յուն քում, ստաց վել է մոտ 3.2 տոն նա 

հա մա խառն բերք, ո րը շա հա ռու 15 ըն տա նիք նե
րի հա մար ստեղ ծել է լրա ցու ցիչ ե կա մուտ:  

Այժմ  կա րե լի է ա սել, որ ֆեր մեր նե րը հստակ 
տի րա պե տում են մե թո դի կի րառ ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րին և  ի  վի ճա կի են այն տա րա ծել 
ի րենց հար ևան նե րի և մ տե րիմ ե րի շրջա նում: 

Բա ցի այդ, որ պես ե կա մտի ստեղծ ման 
այլընտ րան քա յին մի ջոց՝ հա մայն քի ման կա պար
տե զի հա մար կա ռուց ված 100 մ2  պո լիէ թի լե նա
յին ջեր մո ցից հա վաք վել է բան ջա րե ղե նի հա

մա խառն 300 կգ  է կո լո գիա պես մա քուր 
բերք՝ լո լիկ, վա րունգ, լո բի և հատ կաց վել 
է նա խակր թա րա նի 80 սա նե րին: 

 Ու րա խութ յամբ պի տի փաս տենք, որ 
HDP Հիմ ադ րա մի նա խա ձեռ նութ յամբ 
և SDCի ա ջակ ցութ յամբ, ծրագ րի շա հա
ռու նե րի կող մից ա ճեց ված բեր քը ներ կա
յաց վել է նաև Եր ևա նում կազ մա կերպ ված 
«Գ յու ղա կան կյան քի և  ա վան դույթ նե րի» 
փա ռա տո նին, ո րը նա խա ձեռնել էին ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը, 
« Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿն և Եր ևա նի քա
ղա քա պե տա րանը:

Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էին՝ ՀՀ 
տար բեր մար զե րից և Վ րաս տա նից ժա

մա նած ֆեր մե րա յին խմբեր, կոո պե րա
տիվ եր, ան հատ ձեռ նե րեց ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նում էին ի րենց կող մից ար
տադր ված թարմ, չո րաց ված և մ շակ ման 
են թարկ ված գյու ղատն տե սա կան մթերք
նե րը: 

Հարկ է նշել,  որ շա հա ռու նե րի կող
մից ա ճեց ված է կո լո գիա պես մա քուր 
բան ջա րե ղե նը մեծ ու շադ րութ յան ար ժա
նա ցավ այ ցե լու նե րի կող մից և  ամ բող ջո
վին վա ճառ վեց: 

Հա մոզ ված ենք, որ հա մայն քի բնա
կիչ նե րի հա մար կա յուն ե կա մուտ ստեղ
ծե լու այս  ծրա գի րը կհա մախմ բի հա մայն

քի այլ ֆեր մեր նե րի ևս՝ ի րենց տնա մերձ հո ղակ
տոր նե րում, ըն դօ րի նա կե լու և կի րա ռե լու փորձը, 
ին չը ուղ ղա կիո րեն կա վե լաց նի նրանց ե կա մուտ
նե րը:
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ՍՈԼԱԿՈՒՄ ԿԼՈՒԾՎԻ ԱՐՈՏՆԵՐԻ 
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ՀՀ Կո տայ քի մար զի Սո լակ հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե-
րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը ձևա վոր վել է ըն թա ցիկ տար-
վա ապ րի լին` §Ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ ման ծրագ րի¦ շրջա նա-
կում:  Այն ար դեն ու նի 120 ան դամ: Կոո պե րա տի վը շատ կար ևոր 
խնդիր ներ է դրել իր առջև, ո րոնք քայլ առ քայլ պետք է ի րա կա-
նաց նի: 

 Սո լակ հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Սամ վել Խա չատր յա նը լու ծում պա
հան ջող ա մե նահ րա տապ հար ցը հա մա րեց ա րոտ նե րի ջրար բիա
ցու մը:  Այդ նպա տա կով կա ռուց վե լու է  3 կմ 100 մ  եր կա րութ յամբ 
ջրա գիծ, ո րի  1 կմն  ար դեն պատ րաստ է: Նա խա գա հի տե ղե կաց
մամբ, ա ռա ջի կա յում ա վար տին կհասց վեն նաև պոպ մա կա յա նի 
կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց
վե լու է նաև 25 մ  եր կա րութ յամբ 2 խմոց, ո րոնց ջու րը՝ մա տա կա
րար վե լու է  3040 տոն նա տարողությամբ ջրա վա զան նե րից:

Սո լա կում ա րո տա վայ րե րը գե րա զան ցում են 500 հան: Դ րանք 
հա րուստ են բազ մա զան բու սա տե սակ նե րով, աչ քի են ընկ նում 
հատ կա պես ծաղ կա շա տութ յամբ: Սամ վել Խա չատր յա նը նշում է, 
որ կան բո լոր բնա կան անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը,  որ պես զի կեն
դա նի նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե նան լիար ժեք սնվե լու, ին չը և 
բարձր կաթ նատ վութ յան ա ռա ջին անհ րա ժեշտ և կար ևո րա գույն 
պայ մանն է: Սա կայն, այ սօր, խմե լու ջրի բա ցա կա յութ յան պատ
ճա ռով, ա րո տա վայ րե րի 6070 %ը դեռևս մնում է ա նօգ տա գոր
ծե լի: Դ րա հետ ևան քով կեն դա նի նե րին ստիպ ված ա րո տա վայ
րեր չեն տա նում:  Ֆեր մեր նե րը նշում են, որ ջրի առ կա յութ յու նը 
նույն պես կնպաս տի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կաթ
նատ վութ յան 2030 %ով բարձ րաց մա նը: Սո լա կում այ սօր  խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը հաս նում է 500ի, 

ման րի նը` գե րա զան ցում է 1000ը: Գ յու ղա ցիա կան փոքր տնտե
սութ յուն նե րի վա րու մը նման պայ ման նե րում դառ նում է ա նարդ
յու նա վետ, քա նի որ կաթ նատ վութ յու նը շատ ցածր է: Ա րո տա վայ
րե րը գյու ղից գտնվում են 10 կմ հե ռա վո րութ յան վրա:  Ծ րագ րով 
նա խա տես վում է նաև կեն դա նի նե րի ա մա ռա յին կա ցա րան նե րի 
կա ռու ցում: 

Ի դեպ, Սամ վել Խա չատր յա նի հա վաստ մամբ, կոո պե րա տի
վի ան դամ ները ո րո շել են  կեն դա նի նե րի գլխա քա նակն ա վե լաց
նել ա վե լի քան 50 % ով:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, կոո պե րա տի վին հատ կաց վե լու է 
նաև գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա: §Գ յու ղում առ կա տեխ նի
կան հնա մաշ է, դրանց  օգ տա գոր ծումն այլևս արդ յու նա վետ չէ: 
Նա խա տե սել ենք ձեռք բե րել  МТЗ  և DT մակ նի շի տրակ տոր
ներ, խոտհն ձիչ, մամ լիչ, շար քա ցան, գու թան և գ յուղ գոր ծիք ներ: 
Լիո վին կլուծ վի տեխ նի կա յի նո րաց ման հար ցը: Գ յու ղա ցին ֆի
նան սա պես ի վի ճա կի չէ ինք նու րույն որ ևէ  տեխ նի կա գնել, իսկ 
կոո պե րա ցիան տա լիս է այդ հնա րա վո րութ յու նը¦, ա սում է Սամ
վել Խա չատր յա նը: Տեխ նի կան տրա մադր վե լու է հա մա ֆի նան
սա վոր ման պայ մա նով, 80%ը վճա րե լվու է ծրա գրի միջոցներից, 
իսկ  20% ը` կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի կողմից: 

§Ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ կոո պե րա տի վի ան
դամ նե րի հա մար 6070%ով իջ նե լու է մա տուց վող գյու ղատն տե
սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժե քը: Այս պես, օ րի նակ, մաս նա
վոր գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող նե րը հողի 1 հա վա րը կա տա րում 
են 35 հա զար դրա մով, մեզ մոտ այն չպետք է գե րա զան ցի 25 
հա զար դրա մը, որ պես զի գյու ղա ցին կա րո ղա նա վճա րել և  ոչ մի 
կտոր հող անմ շակ չմնա¦, հա վե լում է կոո պե րա տի վի նա խա
գա հը: Ի դեպ, ամ ռանն ար դեն խոտ հուն ձը կա տար վել է 25 հա
զար դրա մով, նախ կին 40 հա զար դրա մի փո խա րեն, ին չը ոգ ևո
րել է կոո պե րա տի վի ան դամ նե րին: Տն տե սութ յան արդ յու նա վետ 
կա ռա վա րու մը  կնպաս տի նաև ան դա մակ ցող նե րի ե կա մուտ նե
րի ա վե լաց մա նը, ին չը տնտե սա վար ման այս ե ղա նա կի գե րա կա 
խնդիր նե րից է: 

Նա խա տե սել են հե տա գա յում ստեղ ծել նաև կա թի վե րամ
շակ ման ար տադ րա մաս, ին չի անհ րա ժեշ տութ յունն, ինչ խոսք, 
լի նե լու է` կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի ա վե լաց մա նը զու գըն
թաց: Սամ վել Խա չատր յա նի կար ծի քով՝ կոո պե րա ցիան կնպաս
տի նաև, որ պես զի կրճատ վի ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ
նող նե րի թի վը, քա նի որ գյու ղատն տե սա կան մաս նա գետ նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա: 

Նել լի Սա հակ յան
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 Գե ղամա լեռ նաշղ թա յի հա րավ-

արևմտ յան ստո  րո տում գտնվող 

Ե րա նոս հա մայն քը մարզ կենտ րոն 

Գա վա ռից հե ռու է 25 կմ, այն գտնվում 

է Ս ևա նա լճի ա փին, ներ կա յիս սե-

րունդ նե րի նախ նի նե րը գաղ թել են 

1828 թվա կա նին՝ Արևմտ յան Հա յաս-

տա նի Ա լաշ կերտ գա վա ռի Խաս տուր 

գյու ղից: 

Հա մայն քի վար չա կան տա րած
քը կազ մում է 5335 հեկ տար, բնակ
չութ յու նը` 5311 մարդ, հիմ նա կա նում 
զբաղ վում են ա նաս նա պա հութ յամբ, 
հա ցա հա տի կա յին մշակաբույսերի և 
կար տո ֆի լի մշա կութ յամբ:

 Գ յու ղի հնա գույն ա նու նը Ձագ է 

ԵՐԱՆՈՍ ԳՅՈՒՂԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳԱԼԻՍ Է ԴԱՐԵՐԻ 

ԽՈՐՔԻՑ
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ՏԱՆԶԱՆԻԱՅԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ անդ րա դառ-

նա լով այլ երկր նե րի գյու ղատն տե սութ յա նը` 
ու սա նե լի ենք հա մա րում ոչ միայն զար գա-
ցած երկր նե րի օ րի նա կը, այլև՝ այն երկր նե րի, 
ո րոնք ան բա վա րար ռե սուրս նե րի պայ ման-
նե րում, այ նու ա մե նայ նիվ, զար գաց ման հնա-
րա վո րութ յուն ներ են գտնում: Տան զա նիան 
աշ խար հի ա մե նաաղ քատ երկր նե րից մեկն է, 
ո րի բնակ չութ յան 80 %-ից ա վե լին զբաղ ված է 
գյու ղատն տե սութ յու նում` ա պա հո վե լով երկ րի 
ՀՆԱ-ի կե սը: Գլ խա վոր խնդի րը, որ երկ րի կա-
ռա վա րութ յու նը ջա նում է լու ծել, սննդամ թեր քի 
հիմ ա կան տե սակ նե րով ա պա հո վում է:

Խիստ տար բեր վող կլի մա յա կան գո տի նե րը թույլ 
են տա լիս մշա կել ա մե նա զա նա զան մշա կա բույ սե ր: 
Քի լի ման ջա րո յի ստո րոտ նե րում ա ճեց նում են՝ բա նան, 
ե գիպ տա ցո րեն, լո բազ գի ներ, կար տո ֆիլ, բրինձ, ման
գո, այս տե ղե րի հա մար ա վան դա կան և բա վա կան 
տա րած ված բան ջա րե ղեն` տա րո, օս լա յով հա րուստ 
պա լար նե րով և մ սոտ տերև նե րով: Սուր ճը, կապ ված 
վեր ջին տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած գնե րի անկ ման 
հետ, զգա լիո րոն կրճա տել է իր մշակ ման տա րածք նե
րը: Գ յու ղատն տե սութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը ծայ
րաս տի ճան ցածր է, ար տա հան վում է ար տադ րան քի 

չնչին մա սը:
Այս տեղ գյու ղա ցի նե րի հա մար գյու ղատն տե սութ

յունն ա սո ցաց վում է ծանր աշ խա տան քի հետ: Պե տա
կան ա ջակ ցութ յու նը միան գա մայն ան բա վա րար է. չեն 
տրա մադր վում խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ, 
բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ, պա րար տան

յութ: Ինֆ րա կա ռուց վածք նե րը, կա րե լի է ա սել, լրիվ 
բա ցա կա յում են: Մո տա կա շու կան, որը կի լո մետ րե րի 
վրա գտնվում, հաս նում են միայն ոտ քով` տրանս պոր
տա յին հա մա կար գի գրե թե լրիվ բա ցա կա յութ յան պայ
ման նե րում: Բա զում ընդ հա նուր խնդիր ներ ստի պում 
են գյու ղա ցի նե րին միա վոր վել կոո պե րա տիվ ե րում, 
որ տեղ ար դեն մատ չե լի է դառ նում խորհր դատ վութ յու
նը, լուծ վում են ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր նե րը: 
Օ րի նակ` բրին ձը, որ շու կա հան վող մշա կա բույ սե րից 
մեկն է, հա վաք վում է կոո պե րա տի վում կեն րո նաց ված 
կեր պով, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս շու կա յի վրա 
ազ դե լու և  ան դամ ե րի հա մար նպաս տա վոր գնե րով 
իրենց արտադրանքն ի րաց նե լու հա մար:

Բ րն ձից ա վե լի կար ևոր, կա րե լի է ա սել` ռազ մա
վա րա կան մթերք է բա նա նը, ո րոնք Տան զա նիա յում 
լի նում է դե ղին և կար միր, մեծ և փոքր, քաղցր` և  ոչ 
այն քան, բա ցի ու տե լուց դրա նից գա րե ջուր են պատ
րաս տում, ո րը տե ղա ցի նե րը շատ են սի րում: Վա ղուց 
և հա ջո ղութ յամբ բա նան ա ճեց նող մի քա նի ֆեր մե րի 
պե տութ յու նը ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե
րում, որ պես զի նրանք բա րե լա վեն բա նա նի մշակ ման 
ագ րո տեխ նի կան, նոր սոր տեր փոր ձար կեն, իսկ հա
ջող ված փոր ձը տա րա ծեն: Արդ յուն քում՝ նրանք օպ տի
մա լաց րել են ո ռոգ ման պայ ման նե րը, խտաց րել ցան

քե րը և դեռ ա մեն երկ րորդ շար քից հե տո` եր րոր
դում, մշա կում են բան ջա րե ղեն, նաև սուրճ: 

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րից պա հում 
են հիմ ա կա նում կով, սո վո րա բար՝ 13 հատ, նաև՝ 
խո զեր: Կո վե րի նա խի րը խայ տաբ ղետ է` զե բուից 
սկսած, մինչև քիչ թե շատ ցե ղա կան կեն դա նի հի
շեց նող: Ար հես տա կան սերմ ա վոր ման ազ գա յին 
կենտ րո նը փոր ձում է հնա րա վո րինս ցե ղի բա
րե լավ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել, իսկ 
ա ռայժմ օ րա կան 10 լիտր կաթ տվող կո վը տի րոջն 
ա վե լի քան բա վա րա րում է: Հե տաքրք րա կան և  
ու սա նե լի է Քի լի ման ջա րո յի ռե գիո նալ կոո պե րա
տիվ բան կի օ րի նա կը, ո րը պատ կա նում է թվով 
263 գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի, ո րոնք էլ՝ 
ի րենց հեր թին, միա վո րում են 350 հա զար մանր 

ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ: 
Բան կի հիմ ա կան ակ տի վը սուրճն է, ո րը գյու

ղա ցին բեր քա հա վա քից հե տո հանձ նում է բան կին, 
փո խա րե նը, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, գու մար է 
վերց նում: Բանկն իր վրա է վերց նում սուր ճի ի րաց ման 
գոր ծըն թա ցը` հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով շու կա յի 

ա վե լի գրա գետ վեր լու ծութ յուն կա տա րե լու և հ նա րա
վո րինս թանկ վա ճա ռե լու այն` հիմ ա կա նում մի ջազ
գա յին մե ծա ծախ շու կա նե րում: Այս բո լոր շար ժե րի 
մա սին գյու ղա ցին կա նո նա վոր կեր պով տե ղե կաց վում 
է: Ի դեպ, տե ղի բնակ չութ յու նը սուրճ գրե թե չի օգ տա
գոր ծում` նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է թե յին:  Լի նե
լով աղ քատ եր կիր` Տան զա նիան միա ժա մա նակ բնա
կան մեծ հարս տութ յուն նե րի տեր է և  ու նի զար գաց ման 
մեծ նե րուժ, հատ կա պես՝ որ այս տեղ զբո սաշր ջիկ նե րի 
մեծ հոսք է նկատ վում:

Եր կու խոսք երկ րի մա սին: Տան զա նիան գտնվում 
է Աֆ րիկ յան մայր ցա մա քի հա րավ ար ևել յան մա սում 
և զ բա ղեց նում է 945 կմ2 տա րածք, մայ րա քա ղաքն է՝ 
Դարէս Սա լա մը, օ րենսդ րա կան մայ րա քա ղաք Դո դո
ման է: Խո սում են ա վե լի քան 100 լե զու նե րով, սա կայն 
հիմ ա կա նը՝ սու ա հի լին է: Շա տերն ան գամ միմ յանց 
հետ հա ղոր դակց վում են անգ լե րե նով, քրիս տոն յա
ներն ու մու սուլ ման նե րը գո յատ ևում են միան գա մայն 
խաղաղ պայ ման նե րում, իսկ ընդ հա նուր քա ղա քա կան 
ի րա վի ճակն աֆ րիկ յան երկ րի հա մար օ րի նա կե լի և 
կա յուն է: Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի չա փե
րը տա տան վում են 0,33,0 հեկ տա րի սահ ման նե րում: 
Տան զա նիան դաս վում է աշ խար հի ա մե նաաղ քատ 
երկր նե րի շար քում: 

Վ Հ

ե ղել, ներ կայիս Ե րա նոս ա նու նը հու
նա րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում 
է խա ղա ղա սեր, խա ղա ղա րար: Գ յու ղա
տե ղի նե րից են § Կու ռու ա վե րա կե րը¦ և 
§Շո ղան աղբ յու րը¦: 

Հա մայն քում ներ կա պա հին գոր
ծում են՝ եր կու դպրոց, մշա կույ թի տուն, 
մսուրման կա պար տեզ, ըն տա նե կան 
բժշկա կան ամ բու լա տո րիա, կո մու նալ 
տնտե սութ յան հիմ նարկ, ինչ պես նաև 
մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն հան դի սա
ցող առևտ րի և ս պա սարկ ման բազ մա
թիվ կա ռույց ներ:

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե
րի 9ից հա մայն քը ղե կա վա րում 
է Ա պետ նակ Մով սես յա նը: Նրա 
ղե կա վար ման տա րի նե րին, պե
տա կան բյու ջեի և 
հա մայն քի գոր ծա
րար նե րի ներդ րած 
մի ջոց նե րով, աս
ֆալ տա պատ վել են 
գյու ղի կենտ րո նա
կան ճա նա պար հը` 
մայ րու ղուց մինչև 
գե րեզ մա նոց, հիմ նո
վին վե րա նո րոգ վել և 

միա ժա մա նակ մի շարք թա
ղա մա սե րի հա մար կա ռուց
վել են խմե լու նոր ջրագ ծեր, 
ո րի արդ յուն քում հա մայն քի 
ազ գաբ նակ չութ յունն ա պա
հով ված է շուր ջօր յա ջրա
մա տա կա րա րմամբ, իսկ ո ռոգ ման  նոր 
խո ղո վա կա շա րի կա ռու ցու մով լուծ վել 
է նաև հա մայն քի դժվար ո ռոգ վող ե րեք 
թա ղա մա սե րի ո ռոգ ման ջրով ժա մա նա
կին ա պա հովման հար ցը: Բա վա կա նին 
մեծ ծա վա լի աշ խա տանք է կա տար վել 

հե ղե ղա տար նե րի, դաշ տա միջ յան ճա
նա պարհ նե րի բա րե կարգ ման հա մար, 
հա մայն քում այս պա հին ի րա կա նաց
վում է ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման, 

կա ռու ցա պատ ման ծրա գիր, ո րի շրջա
նակ նե րում ձեռք է բեր վել մեկ միա վոր 
տրակ տոր. նոր տեխ նի կա յի և կ ցա սար
քե րի ձեռք բեր ման աշ խա տանք ներն ըն
թաց քի մեջ են:

 Մ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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Հան քա յին տար րե րի 
նշա նա կութ յու նը

Ա զոտ – մտ նում է բո լոր սպի տա
կուց նե րի բա ղադ րութ յան մեջ, նյու թե րի, 
ո րոնք հան դի սա նում են կյան քի հիմ քը: 
Մտ նում է նաև քլո րո ֆի լի, ռի բո նուկ լեի
նաթ թու նե րի (ՌՆԹ) և դե զօք սի ռի բո
նուկ լեի նաթ թու նե րի (ԴՆԹ), ֆեր մենտ
նե րի, վի տա մին նե րի և  այլ կար ևոր 
միա ցութ յուն նե րի բա ղադ րութ յան մեջ: 
Հետ ևա պես՝ խիստ անհ րա ժեշտ է բույ
սե րի նոր մալ ա ճի, զար գաց ման և ն յու
թա փո խա նա կութ յան հա մար: 

 Բույ սե րի հա մար ա զո տի աղբ յուր են 
ծա ռա յում ա զո տա յին թթվի ա ղե րը` նիտ
րատ ներն ու նիտ րիտ նե րը, ա մո նիա կա
յին ա ղե րը, ա զո տի ո րոշ օր գա նա կան 
միա ցութ յուն նե րը` մի զան յու թը և  ա մի
նաթ թու նե րը:

 Ֆոս ֆոր  բույ սե րի, ինչ պես նաև 
մարդ կանց և կեն դա նի նե րի յու րա քանչ
յուր բջ ջում պա րու նակ վում է ֆոս ֆոր: 
Այն  մտնում է բջջա կո րի զի, ֆեր մենտ նե
րի, վի տա մին նե րի, ո րոշ  բարդ ճար պե
րի, ՌՆԹի, ԴՆԹի և  այլ միա ցութ յուն
նե րի բա ղադ րութ յան մեջ: Ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցում է բջիջ նե րի է ներ գե տիկ 
փո խա նա կութ յա նը:

 Կա լիում – Պա րու նակ վում է բույ սե
րի բո լոր օր գան նե րում` բա ցա ռութ յամբ 
բջջա կո րի զի: Հատ կա պես՝ շատ առ կա է 
բույ սե րի ե րի տա սարդ ա ճող մա սե րում: 
Ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է բույ սե րի ած
խաջ րա տա յին և  ա զո տա յին նյու թա փո
խա նա կութ յա նը: Ն պաս տում է եր կա թի 
յու րաց մա նը, հզո րաց նում է սննդա րար 
ա նոթ նե րը, ամ րութ յուն է հա ղոր դում ցո
ղուն նե րին, բարձ րաց նում ցրտա դի մաց
կու նութ յու նը, բա րե լա վում բեր քի ո րա կը, 
եր կա րեց նում պտուղ նե րի պահ պան ման 
ժամ կե տը: 

 Մագ նե զիում – մտ նում է քլո րո ֆի լի 
բա ղադ րութ յան մեջ, հետ ևա պես՝ մաս
նակ ցում է ֆո տո սին թե զին: Հան դի սա
նում է ֆի տի նի և պեկ տի նա յին նյու թե րի 
բա ղադ րա մա սը: Ակ տի վաց նում է ո րոշ 
ֆեր մենտ նե րի /ֆոս ֆա տա զա և  այլն/ գոր
ծու նեութ յու նը: Բո լո րից շատ պա րու նակ
վում է սեր մե րում և բույ սե րի ե րի տա սարդ 
ա ճող մա սե րում, հա ցա հա տի կի ծի լե րում: 
Մագ նե զիու մի  ան բա վա րա րութ յու ն ու նեն 
թեթև ա վա զա յին հո ղե րը, ուր այդ տար րի 
օգ տա գոր ծու մը նկա տե լիո րեն բարձ րաց
նում է բեր քատ վութ յու նը: 

 Կալ ցիում  բույ սե րին անհ րա ժեշտ է 
մի ջա վայ րի թթվայ նութ յան չե զո քաց ման, 
բջջա հե ղու կի ֆի զիո լո գիա կան հա վա
սա րակշ ռութ յան, ֆեր մենտ նե րի նոր մալ 
գոր ծու նեութ յան, վի տա մին նե րի /C վի
տա մին, կա րո տին/ սին թե զի և  ար մատ
նե րի ա ճի հա մար: 

Եր կաթ  ան բա վա րա րութ յան դեպ
քում բույ սե րի տերև նե րը դեղ նում են, 
ո րը մատ նան շում է քլո րո ֆի լի ա ռա ջաց
ման խոչն դոտ ման և ֆո տո սին թե զի ակ
տի վութ յան անկ ման մա սին /քլո րո զի/: 
Բ նա կան է, որ այս դեպ քում ընկ նում 
է բույ սե րի ֆունկ ցիո նալ արդ յու նա վե

տութ յու նը: Եր կա թի ան բա վա րա րութ յան 
հան դեպ հատ կա պես զգա յուն են խնձո
րե նին, տան ձե նին, սա լո րե նին, լո լի կը, 
կար տո ֆի լը, կա ղամ բը, ե գիպ տա ցո րե նը, 
ա շո րան և  այլ մշա կա բույ սեր: Եր կա թի 
ան բա վա րա րութ յու նը, շատ հա ճախ, ար
տա հայտ վում է կար բո նա տա յին հո ղե
րում: 

Ծ ծումբ  մտնում է սպի տա կուց նե րի, 
ո րոշ բու սա կան յու ղե րի, վի տա մին նե րի            
/թիա մին, բիո տին/ և  ո րոշ հա կա բիո տիկ
նե րի բա ղադ րութ յան մեջ: Բա ցի օր գա
նա կան միա ցութ յուն նե րից, ծծում բը բույ
սե րում պա րու նակ վում է նաև հան քա յին 
տես քով` կալ ցիու մի, մագ նե զիու մի և  այլ 
տար րե րի սուլ ֆատ նե րի ձևով: Հենց սուլ
ֆատ նե րի ա ղե րի ձևով էլ մուտք է գոր
ծում բույ սե րի մեջ, ուր վե րա փոխ վում է 
վե րա կանգն ված ձևի: 

Բույ սե րի հա մար ծծմբի հիմ ա կան 
աղբ յուր է գիպ սը: 

Բա ցի վե րո հիշ յալ տար րե րից, բույ
սե րին նոր մալ կեն սա գոր ծու նեութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ են նաև մի շարք 
միկ րո տար րեր` բոր, ման գան, մո լիբ դեն, 
ցինկ, պղինձ, կո բալտ և  այլն: Չ նա յած 
դրանք բույ սե րին անհ րա ժեշտ են փոքր 
քա նա կութ յամբ, այ նու հան դերձ, ու նեն 
մեծ նշա նա կութ յուն բույ սե րի նոր մալ 
ա ճի, զար գաց ման և բեր քատ վութ յան 
հա մար: Յու րա քանչ յուր վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում մշա կա բույ սե րը՝ ի րենց ա ճի, 
զար գաց ման և բեր քի ձևա վոր ման ամ
բող ջա կան փու լում, հո ղից վերց նում են 
մեծ քա նա կութ յամբ հան քա յին տար րեր: 
Այս պես, օ րի նակ, աշ նա նա ցան ցո րե
նը հո ղից հե ռաց նում է մի ջին հաշ վով` 
ա զոտ` 94, ֆոս ֆոր (P2O5)` 40, կա լիում` 
(K2O)` 76,  ե գիպ տա ցո րե նը` հա մա պա
տաս խա նա բար՝ 143, 59, 221, շա քա րի 

ճակն դե ղը` 313, 72, 315, խա ղո ղը` 60, 50, 
100 կգ/ հա: 100 ցենտ ներ բեր քի ձևա վոր
ման վրա լո լի կը պա հան ջում է ա զոտ` 33, 
ֆոս ֆոր` 11,4, կա լիում` 45,3, վա րունգը` 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 27,5, 14,6, 
44,2, կա ղամ բը` 41, 14, 49, սո խը` 44,2, 
11,6, 21,0, գա զա րը` 23,3, 10,2, 38,0 կգ:

 Բեր ված տվյալ նե րը վկա յում են այն 
մա սին, որ ե թե հող չվե րա դարձ վեն օգ
տա գործ ված հան քա յին տար րե րը, ա պա 
այն աս տի ճա նա բար աղ քա տա նում է և  ի 
վի ճա կի չէ այլևս ա պա հո վել մշա կա բույ
սե րի նոր մալ ա ճը, զար գա ցու մ ու բեր
քատ վութ յու նը: 

Ի հար կե, բեր ված թվե րը հա րա բե
րա կան են. մշա կա բույ սե րի կող մից հան
քա յին տար րե րի օգ տա գործ ման չա փը 
կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից` հո ղի և 
մ շա կա բույ սե րի տե սա կից, բնակ լի մա յա
կան պայ ման նե րից, հան քա յին և  օր գա
նա կան պա րար տան յու թե րի կի րառ ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, բեր քի քա
նա կից, կի րառ ված ագ րո տեխ նի կա յից և 
մի շարք այլ գոր ծոն նե րից:  Հան քա յին 

Պարարտանյութեր կարտոֆիլի համար

Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի բնա կա նոն ա ճի և բեր քատ վութ յան հա մար հո ղը պետք է ա պա-
հով ված լի նի մակ րո (ա զոտ, ֆոս ֆոր, կա լիում, մագ նե զիում, կալ ցիում) և միկ րո տար րե րով (եր կաթ, ցինկ, 
պղինձ, բոր, ման գան, կո բալտ և  այլն): Նշ ված տար րե րից որ ևէ մե կի ան բա վա րա րութ յու նը կա րող է էա-
պես ազ դել մշա կա բույ սե րի ֆունկ ցիո նալ գոր ծու նեութ յան վրա:

տար րե րով հո ղի հարս տա ցու մը հիմ ա
կա նում ի րա կա նաց վում է ա նօր գա նա
կան և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե
րով: 

Ա նօր գա նա կան կամ հան քա յին 
պա րար տան յու թե րի ձևե րը և 

դ րանց կի րառ ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րը լի
նում են ա ռան ձին և կոմպ լեքս ձևով: 
Զուտ ա զո տա կան պա րար տան յու թեր 
են` սե լիտ րան (նատ րիու մա կան և  ա մո
նիա կա յին), մի զան յու թը կամ կար բա մի
դը, մի զան յու թաֆոր մալ դե հի դը և հե ղուկ 
ա զո տա յին պա րար տան յու թե րը: Կոմպ
լեքս ա զո տա կան պա րար տան յու թե րը՝ 
բա ցի ա զո տից, կա րող են պա րու նա կել 
նաև՝ ֆոս ֆոր, կա լիում, կալ ցիում, ծծումբ, 
քլոր, եր կաթ, մագ նե զիում, ման գան, բոր, 
ցինկ, պղինձ, մո լիբ դեն և  այլ տար րեր: 

Ֆոս ֆո րի նկատ մամբ բույ սե րի պա
հան ջը բա վա րար վում է՝ ինչ պես հո ղում 
առ կա պա շար նե րից, այն պես էլ՝ հան քա
յին և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի 
հաշ վին: Հարկ է նշել, որ հո ղում առ կա 
ֆոս ֆո րի պա շար նե րից միայն ոչ մեծ 
մասն է մատ չե լի բույ սե րին, իսկ օր գա նա
կան միա ցութ յուն նե րում պա րու նակ վող 
ֆոս ֆո րը գործ նա կա նում չի յու րաց վում 
բույ սե րի կող մից: 

Ֆոս ֆո րա կան պա րար տան յու թե
րից ա մե նա տա րած վա ծը՝ սու պեր ֆոս
ֆատն է (Ca(H2 PO4)2H2O): Սո վո րա բար, 
սու պեր ֆոս ֆա տը միայն կալ ցիու մի մո նո
ֆոս ֆատ չի պա րու նա կում, այն տար բեր 
նյու թե րի խառ նուրդ է, ուր գիպ սի քա նա
կութ յու նը կա րող է հաս նել մինչև 40%ի: 
Սու պեր ֆոս ֆա տը հա մա կող մա նի պա
րար տան յութ է և կա րե լի է կի րա ռել բո լոր 
տե սա կի հո ղե րում:

Բույ սե րի հա մար՝ որ պես կա լիու մի 
աղբ յուր են ծա ռա յում հո ղում, գո մաղ բում 
և  այլ թա փոն նե րում առ կա նրա միա ցութ
յուն նե րը. ինչ պես նաև հան քա յին պա
րար տամ յու թե րը, ո րոն ցից ա մե նա տա
րած վածն է՝ քլո րա կան կա լիու մը (KCL), 
ուր կա լիու մի (K2O) պա րու նա կութ յու նը 
տա տան վում է 5060%ի սահ ման նե րում: 
Կա րող են լի նել նաև քլո րա կան կա լիու
մի  3040%ոց ա ղեր: Շատ տա րած ված 
է նաև կա լիու մի սուլ ֆա տը (K2SO4),  ուր 
K2Oի պա րու նա կութ յու նը տա տան վում է  
4552%ի սահ ման նե րում: 

Բույ սե րի հա մար շատ կար ևոր 
տարր է նաև մագ նե զիու մը, քա նի որ 
այն մտնում է քլո րո ֆի լի բա ղադ րութ յան 
մեջ: Ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան ըն
թաց քում բույ սերն օգ տա գոր ծում են մեծ 
քա նա կութ յամբ մագ նե զիում: Օ րի նակ, 
կար տո ֆի լի 200 ց/ հա բեր քի դեպ քում՝ 
հո ղից դուրս է գա լիս 40 կգ մագ նե զիում, 
ա շո րա յի 18 ց/ հա բեր քի դեպ քում` 10 
կգ, գա րու 30 ց/ հա բեր քի դեպ քում` 14 
կգ, շա քա րի ճակն դե ղի 400 ց/ հա բեր քի 
դեպ քում` 70 կգ, առ վույ տի 80 ց/ հա բեր
քի դեպ քում՝ 50 կգ և այլն:

Ներ կա յումս, շատ հա ճախ, մագ նե
զիու մի աղբ յուր են ծա ռա յում ոչ թե զուտ 
մագ նե զիու մա կան պա րար տան յու թե րը       
(դո լո միտ, մագ նե զիտ, կի զե րիտ, դու նիտ 
և  այլն), այլ նաև ա զոտ, ֆոս ֆոր և կա
լիում պա րու նա կող կոմպ լեքս հան քա յին 
պա րար տան յու թե րը:

Կոմպ լեքս պա րար տան յու թե րը, սո
վո րա բար, պա րու նա կում են եր կու և  
ա վե լի սննդա յին տար րեր: Ս րանց ա ռա
վե լութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ բա
լաստ չեն պա րու նա կում: 

Ա մե նա տա րած վա ծը՝ ա զոտ, ֆոս
ֆոր և կա լիում պա րու նա կող կոմպ լեքս 
պա րար տան յու թերն են` ա մո ֆո սը, կա
լիու մա կան սե լիտ րան, նիտ րո ֆո սը, 
նիտ րոա մո ֆո սը, նիտ րո ֆոս կան, նիտ

րոա մո ֆոս կան և  այլն:
Ա մո ֆո սի մեջ ա զո տի պա րու

նա կութ յու նը 912%է, իսկ ֆոս ֆո րի նը                    
(P2O5)` 4252%: 

Կա լիու մա կան սե լիտ րա յի մեջ 
ա զո տի հաշ վեկ շի ռը կազ մում է 1313,5%, 
կա լիու մի նը (K2O)` 3638,2%, ֆոս ֆո րի նը` 
0,91,3%:

Նիտ րո ֆոս կան դա սա կան կոմպ
լեքս պա րար տան յութ է, ուր ա զո տը, 
ֆոս ֆո րը և կա լիու մը հան դես են գա
լիս հա վա սար հա րա բե րակ ցութ յամբ 
(11:11:11): Սա կայն, ներ կա յումս թո ղարկ
վում են նաև նշված տար րե րի տար բեր 
հա րա բե րակ ցութ յուն ու նե ցող պա րար
տան յու թեր: Պտ ղա տու և տ նա մերձ այ
գի նե րի հա մար խոր հուրդ է տրվում 
կի րա ռել նիտ րո ֆոս կա` 16:16:16 հա րա

բե րակ ցութ յամբ, իսկ կա նո նա վոր ված 
ջրա յին ռե ժիմ ու նե ցող մշա կա բույ սե րի 
հա մար ա վե լաց վում է նաև մագ նե զիում 
(15:10:12:2): 

Նիտ րոա մո ֆոս կան (NH4H2PO4+ 
NH4NO3+KCL) ևս շատ տա րած ված 
պա րար տան յու թե րից է: Սո վո րա բար՝ 
ա զո տի, ֆոս ֆո րի և կա լիու մի հա րա բե
րակ ցութ յու նը դրանում 17:17:17 է: Սա
կայն, հաշ վի առ նե լով մշա կա բույ սե րի 
զար գաց ման փու լա յին ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը, ար տադր վում է նաև նիտ
րոա մո ֆոս 15:15:20, 13:13:24, 8:24:24, 
10:26:26, 20:10:10 և  այլ հա րա բե րակ
ցութ յամբ: Կի րառ ման մի ջին նոր ման 
մեկ հեկ տա րի հա մար կազ մում է 250
300 կգ: Բան ջա րե ղե նի և կար տո ֆի լի 
հա մար խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր
ծել 2530, պտղա տու նե րի հա մար` 40
50, հա տապ տուղ նե րի հա մար` 2030, 
պաշտ պան ված գրուն տում` 7590 գ/մ2 

նոր մա յով:
Բազ մամ յա պտղա տու նե րի տնկման 

ժա մա նակ փո սի մեջ կա րե լի է լցնել 350
400 գ նիտ րոա մո ֆոս կա:

Ս նուց ման հա մար պտղա տու խնձո
րե նու մեկ ծա ռին խոր հուրդ է տրվում 
տալ   300400գ, բա լե նուն` 120150գ 
պա րա րա տան յութ: Որ պես հիմ ա կան 
պա րար տան յութ աշ նա նը կա րե լի է կի
րա ռել միայն ֆոս ֆո րա կան և կա լիու
մա կան պա րար տան յու թե րը և գո մաղ
բը: Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րը 
խոր հուրդ չի տրվում կի րա ռել աշ նա նը` 
կո րուստ նե րից խու սա փե լու հա մար: 
Դ րանք պետք է կի րա ռել գար նա նը և վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում: 

Սո վո րա բար, հան քա յին պա րար
տան յու թեր կի րա ռե լիս, անհ րա ժեշտ է 
նախ հե տա զո տել հո ղը, պար զել հան քա
յին տար րե րով ա պա հով վա ծութ յան աս
տի ճա նը, ծա նո թա նալ տվյալ մշա կա բույ
սին անհ րա ժեշտ սնու ցա վար քին և կա
տա րել ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում ե րը:

Լ ևոն Ա ճեմ յան
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու,
 Ս պա ռող նե րի ազ գա յին 

ա կա դե միա յի գյուղ դե պար տա մեն տի 
ղե կա վար

Ամոնիակային սելիտրա

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

ԴԱՂՁ, ԱՆԱՆՈՒԽ…
Տար բեր ան վա նում նե րով հայտ նի 

այս բույ սի վեր գետն յա մա սը ե թե րա-
յուղ է պա րու նա կում. ա մե նա շա տը՝ 
ծա ղիկ նե րի մեջ՝ 4-6 %: Դեռևս միջ նա-
դա րում կար ծիք կար, որ ա նա նու խի 
հոտն ակ տի վաց նում է ու ղե ղի աշ խա-
տան քը: Դաղ ձի ե թե րա յու ղը ստաց վում 
է ջրա յին գո լոր շի նե րի մի ջո ցով թրմե-
լու ե ղա նա կով: Մեծ Բ րի տա նիա յում 
կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յուն քում հաս տատ վել է, որ բրա-
զի լա կան դաղձն, օ րի նակ, հա մար ժեք 
է ա ռա ջա տար դե ղա գոր ծա կան ցա-
վազր կող նե րի ազ դե ցութ յա նը:

 Բուժ ման նպա տա կով օգ տա գոր
ծում են դաղ ձի տերև նե րը` ոչ միայն 
բու սա հում քի, այլև նրա նից ստաց վող 
ե թե րա յու ղի ձևով: Դաղձն ու նի հանգս
տաց նող, ցա վազր կող, ա նո թա լայ նիչ, 
հա կա բոր բո քա յին հատ կութ յուն ներ: 
Այն օգ տա կար է մար սո ղա կան հա մա
կար գի խան գա րում նե րի ժա մա նակ: 
Դաղ ձը նվա զեց նում է ստա մոք սում գա
զե րի ա ռա ջա ցու մը, օգ նում է լու ծի դեպ
քում, օր գա նիզ մից հե ռաց նում է լե ղին: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, դաղ ձը կի րառ
վում է լյար դի մաքր ման և լե ղա պար
կից քա րե րի դուրս բեր ման նպա տա կով: 
Դաղ ձը օգ տա գործ վում է նաև բարձր 
ջեր մութ յան, տեն դի և մր սա ծութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հի վան դութ
յուն նե րի` ան գի նա յի, ֆա րին գի տի ժա
մա նակ` որ պես քրտնա բեր մի ջոց:

Սր տա նո թա յին խնդիր ներ ու նե ցող
նե րը հա վաս տիաց նում են, որ դաղ
ձը հանգս տաց նում է սրտխփոց նե րը, 
գլխա ցա վը, նպաս տում ա նո թա յին 
ճնշման ի ջեց մա նը: Հիա նա լի մի ջոց 
է միգ րե նի կան խար գել ման հա մար: 
Ա պա ցուց ված է նյար դա յին հա մա կար
գի վրա դաղ ձի հանգս տաց նող ազ դե
ցութ յու նը: Այն նպաս տում է ու ղե ղի 
աշ խա տան քի բա րե լավ մա նը, օգ նում է 
ա զատ վել անք նութ յու նից: Դաղ ձի ջրա
յին թուրմն օգ տա գոր ծում են բե րա նի 
խո ռո չը ո ղո ղե լու հա մար` որ պես շնչա
ռութ յու նը թար մաց նող, բակ տե րիա նե
րը վե րաց նող, բոր բո քա յին պրո ցես նե
րը բու ժող մի ջոց:

 Կար ծիք կա նաև, որ դաղձն օգ նում 
է նի հա րել: Պետք է ձեռ քի տակ միշտ 
դաղձ ու նե նաք, որ պես զի 2 ժա մը մեկ 
թարմ դաղ ձի բույ րը շնչեք: Սնն դա բան
նե րի խոս քով, այն ձեզ կօգ նի օգ տա
գոր ծել 23%ով քիչ կա լո րիա ներ, քան՝ 
սո վո րա բար: Թարմ դաղ ձի փո խա րեն` 
կա րե լի է օգ տագործել նաև դաղձի յուղ:

 Դաղձն օգ տա կար է դեմ քի մաշ
կի խնամ քի հա մար: Մեկ  ճա շի գդալ 

չո րաց րած դաղ ձը կամ 3 ճա շի գդալ 
թարմ դաղ ձը թրմեք 250 մլ  ե ռաց րած 
ջրով առն վազն 30 րո պե: Թուր մից սառ
ցե խո րա նար դիկ ներ պատ րաս տեք և  
օգ տա գոր ծեք դեմ քը մաք րե լու հա մար: 
Այն օգ նում է մաշ կի գրգռվա ծութ յան և 
քո րի դեպ քում, թար մաց նում է մաշ կը:

Ն յար դա յին գեր լար վա ծութ յան 
դեպ քում 23 թե յի գդալ դաղ ձի վրա 
լցրեք 1/2 լիտր ջուր և  ե ռաց րեք, խ մեք՝ 
որ պես թեյ: Հա կա տոք սիկ հատ կութ
յան շնոր հիվ, դաղ ձը լայ նո րեն կի րառ
վում է նաև տար բեր տե սա կի թու
նա վո րում նե րի դեպ քում: Ա նա նու խի 
թե յը շատ օգ տա կար է ստա մոք սա յին 
խան գա րում նե րի հա մար, հեշ տաց
նում է մար սո ղութ յու նը: Այն օժտ ված 
է հա կաս պազ մո լի տիկ հատ կութ յամբ, 
հետ ևա բար` նրա օգ նութ յամբ կա րող 
եք ա զատ վել մկա նա յին լար վա ծութ յու
նից: Կա լո րիա կա նութ յու նը՝ 0 է:

Օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ
յու նը բարձ րաց նե լու, են թաս տա մոք սա
յին գեղ ձի ու լե ղա պար կի խնդիր նե րից 
ա զատ վե լու հա մար ա մեն օր ա ռա վոտ
յան խմեք դաղ ձի թուր մի, կիտ րո նի 
հյու թի և 1 թե յի գդալ մեղ րի խառ նուր
դից պատ րաստ ված ըմ պե լիք:

 Գիտ նա կան նե րի հե տա զո տութ յուն
նե րը ցույց են տվել, որ 1 բա ժակ դաղ ձի 
թունդ թե յը ոչն չով չի զի ջում սին թե տիկ 
աս պի րի նին: Ն րանք գտնում են, որ այս 
թե յի հիմ նա կան բու ժիչ բա ղադ րի չը 
մեն թոլն է, որն առ կա է այս բույ սի յու
ղի մեջ: Ըստ չի նա ցի գիտ նա կան նե րի` 
կա նանց, ով քեր մարմ նի և դեմ քի չա
փից շատ մա զա կալ ման խնդիր ու նեն, 
խոր հուրդ է տրվում ա վե լի շատ խմել 
դաղ ձի թեյ: Ն րանք պնդում են, որ դաղ
ձը կա նա ցի օր գա նիզ մում պա րու նակ
վող անդ րո գեն նե րի նվա զեց ման հատ
կութ յուն ու նի, ին չի շնոր հիվ կա սեց նում 
է մաշ կի վրա յի մա զե րի գե րա ճը: Դաղ
ձով թե յը կա րե լի է օգ տա գոր ծել օր վա 
ցան կա ցած ժա մի:

 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:

ՖԻԿՈՒՍ

Ֆի կու սը ջեր մա սեր բույս է, բայց 
նա խընտ րե լի է այն դնել ցրված լույ սի 
տակ՝ ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րից հե
ռու: Ե րի տա սարդ բույ սե րը պետք է դնել 
արևմտ յան և հա րավարևմտ յան լու
սա մուտ նե րի մոտ՝ լու սա վոր տե ղե րում: 
Լույ սի պա կա սութ յու նից տերև նե րը 
կընկ նեն, ո րի պատ ճա ռով էլ նա կկորց
նի իր դե կո րա տիվ շքեղ տես քը: Ամ ռա նը 
լավ կլի նի բույ սը դնել դրսում՝ ստվե րոտ 
տե ղե րում: Տերև նե րը պետք է սրբել խո
նավ շո րով:

Ե թե ձմռա նը ֆի կու սը դրված լի նի 
տաք վայ րում, այն կակ տի վաց նի նրա 
ա ճը հուն վարփետր վա րին, ո րը կթու
լաց նի բույ սը և թույլ չի տա, որ նա գար
նա նը լավ զար գա նա: Բազ մաց վում է 
կտրոն նե րով, ո րի հա մար գլխա վո րա
պես օգ տա գործ վում են ճյու ղե րի ծայ րա
մա սե րը: Կտ րոն պատ րաս տե լու հա մար 
ո րոշ ժա մա նակ պետք է պա հել գոլ ջրի 
մեջ, մինչև կաթ նա հե ղուկն ամ բող ջութ
յամբ թափ վի, հա կա ռակ դեպ քում՝ դուրս 
հո սող հե ղու կի մա ծու ցի կութ յան պատ
ճա ռով, մա զա նոթ նե րը կփակ վեն, իսկ 
կտրո նը կչո րա նա:

Ֆի կուսն արդ յու նա բե րա կան նշա
նա կութ յուն ու նի: Մ շա կութ յան մեջ գլխա
վո րա պես հան դի պում է կաու չու կա տու 
ֆի կու սը, ո րի տերև նե րի կաթ նահ յու թից 
կաու չուկ են պատ րաս տում:

 
ՖԻԿՈՒՍՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ա մե նա հայտ նին տնա յին ֆի կուս նե
րի մեջ կաու չու կա յինն է, որն ու նի ու ղիղ 
բուն: Այն ա ռա ջին տա րի նե րին հակ ված 
չէ ճյու ղա վոր վե լու: Այս տե սա կի ֆի կու

սի տա րա տե սակ նե րից է դե կո րան և 
ռո բուս տա ֆի կու սը: Այս ֆի կուս ներն 
ա րագ են ա ճում: Կան նաև այդ տե սա կի 
սպիտա կակա նաչ ֆի կուս ներ` ժան գա
տեր ևը (veriegata) և տ րի կո լո րը(elastika 
trikolor): Ս րանք ա վե լի շատ լու սա սեր 
են: Տերև նե րի գույ նե րով և ձ ևով նրանք 
նույն պես տար բեր վում են: Սև ար քա
յազն տե սա կի ֆի կու սը նման է ռո բուս
տա յին, բայց նրա տերև նե րը հա մար յա 
սև  են, տրի կո լո րի տերև նե րը վար դա
գույն ե րանգ ու նեն, իսկ ժան գա տերև 
տե սա կը մարմ ա գույն է:

Կան նաև ֆի կու սի թափ վող տե
սակ ներ, ո րոնց տերև նե րը մանր են 
ու բա րակ, իսկ ճյու ղե րը կախ վում են: 
Հ նուց հայտ նի է նաև սո ղա ցող ֆի կու սը, 
ժա մա նա կա կից տե սակ նե րից է գա ճաճ 
ֆի կու սը` (Pumila, Sunny):

Ֆի կու սը ստեղ ծում է ըն տա նե կան 
մթնո լորտ: Այն մարդ կանց մոտ ա ռա
ջաց նում է նույ նիսկ բա րե գոր ծութ յուն 
ա նե լու զգա ցում և  օգ նում է մարդ կանց 
դառ նալ ա վե լի համ բե րա տար և  ու
շա դիր միմ յանց նկատ մամբ: Ֆի կու սը 
հատ կա պես օգ տա կար է տնե րում ներ
քին ագ րե սիան հա նե լու հա մար: Մար
դիկ, ո րոնց շուր ջը ֆի կուս է ա ճեց ված, 
դառ նում են ա վե լի նե րո ղա միտ, հան
դուր ժող միմ յանց նկատ մամբ: Նույ նիսկ 
հոռետեսին դարձ նում է ա վե լի լա վա
տես: Ֆի կու սը տրա մադ րում է մար դուն, 
որ կա րո ղա նա կի սել իր խնդիր նե րը 
մյուս նե րի հետ, ի րեն ա վե լի հար մա րա
վետ զգա մարդ կանց ներ կա յութ յամբ և 
զ գա դի մա ցի նի հո գա տա րութ յան ու սի
րո կա րի քը:

 Ֆի կու սը պատ կա նում է թթազ գի նե րի ըն-
տա նի քին, հաշվ վում է ֆի կու սի մոտ 1500 տե-
սակ: Տար բեր տե սակ նե րի հայ րե նի քը տար բեր 
վայ րեր են: Հիմ ա կա նում տա րած ված է Աֆ-
րի կա յում, Ա սիա յում և Ար ևել յան Հնդ կաս տա-
նում: Ֆի կուս նե րը լի նում են ծա ռե րի և թ փե րի 
տես քով: Ֆի կու սը մշտա դա լար բույս է: Ֆի կու-
սի ծա ռա յին տե սակն իր հայ րե նի քում հաս նում 
է մինչև 30 մետ րի, իսկ փայ լուն, կա շեն ման 
տերև նե րը հա ճախ մեկ մետ րից ա վե լի եր կա-
րութ յուն ու նեն: Ֆի կու սը սեն յա կա յին դե կո րա-
տիվ բույ սե րի շրջա նում շատ տա րած ված է, 
հաս նում է մինչև 2 մետ րի, բու նը բա վա կա նին 
հաստ է և պատ ված կեղ ևով: Բույ սը պայ ման-
նե րի նկատ մամբ քմա հաճ չէ: Ա ճի շրջա նում 
պա հան ջում է մեծ քա նա կութ յամբ ջուր. հո ղի 
մա կե րե սը պետք է միշտ խո նավ լի նի:


