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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 Հոր դա նա նի 
§ Կեն դա նի նե րի հի վան դութ յու նից զերծ գո տի¦ ծրագ րի հա մա կար գող, Հոր դա նա նի գյու ղատն տե
սութ յան նախ կին նա խա րար Սաիդ Ալ Մաս րիին և ծ րագ րի գոր ծա դիր տնօ րեն Վա լիդ Սաի դին: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում ՀՀ առևտ րա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
Կա րեն Ա սո յա նը: Հան դիպ ման սկզբում Սաիդ Ալ- Մաս րին տե ղե կաց րել է, որ այ ցի նպա տակն է՝ 
խթա նել երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և քն նար կել ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում հա մա տեղ 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու նը: Նա նշել է, որ՝ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում, ակ-
տիվ քայ լեր են ձեռ նարկ վում Հոր դա նա նը ա նաս նա բու ծութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին հան գույ ցի  
վե րա ծե լու և  այս տեղ նոր ռե գիո նալ ա նաս նա բու ծա կան շու կա ստեղ ծե լու ուղ ղութ յամբ: Այդ նպա-
տա կով, 2016 թվա կա նի կե սե րից նա խա տես վում է  մեկ նար կել  §Կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե-
րից զերծ գո տի¦ վեր տա ռութ յամբ ծրա գիր, ո րի շրջա նա կում այժմ դի տարկ վում են այն երկր նե րը, 
ո րոնք կա րող են դառ նալ պո տեն ցիալ մա տա կա րար այդ գո տու հա մար` հե տա գա յում այդ կեն-
դա նի նե րը Հոր դա նա նից դե պի այլ ա րա բա կան երկր ներ տե ղա փո խե լու նպա տա կով:  Ծ րա գի րը, 
որն ա րա բա կան երկր նե րում ի րա կա նաց վող ա մե նա մեծ նա խա գիծն է հան դի սա նա լու, ի րա կա-
նաց վե լու է խո շո րա գույն §The King Abdullah II Fund for Development (KAFD)¦ հիմ նադ րա մի հա-
մա ֆի նան սա վոր մամբ: Պա րոն Սաիդ Ալ- Մաս րին ընդգ ծել է, որ նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նում 
ոչ խա րա բու ծութ յան ճյու ղի բարձր մա կար դա կը, ինչ պես նաև տե ղա կան ոչ խար նե րի ո րա կա կան 
բարձր հատ կա նիշ նե րը, հոր դա նան յան կող մը հե տաքրքր ված է, որ պես զի Հա յաս տա նը նույն պես 
ընդգրկ վի այդ ծրագ րի մեջ` որ պես կա ռուց վող գո տու  հա մար ոչ խար նե րի մա տա կա րար ման հիմ-
նա կան գոր ծըն կեր: 

§ Հա յաս տա նը ա նաս նա պա հութ յան, և մաս նա վո րա պես՝ ոչ խա րա բու ծութ յան ո լոր տում ու նի 
զար գաց ման մեծ նե րուժ, ուս տի կար ծում եմ, որ այս ո լոր տում մեր երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը կլի նի շատ արդ յու նա վետ և փոխ շա հա վետ: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
պատ րաստ է ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել այս ծրագ րի ի րա գործ ման հար ցում¦, - ն շել է ի խոս քում 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով Հա յաս տա նում ոչ խա րա բու ծութ-
յան ո լոր տի ներ կա վի ճակն ու այս ճյու ղի զար գաց ման հե ռան կար նե րը` նա խա րա րը շեշ տել է, որ 
մեր երկ րից տա րե կան հնա րա վոր է ար տա հա նել մոտ 250-300 հա զար գլուխ ոչ խար:   Պատ վի րա-
կութ յան ան դամ նե րը նաև նշել են, որ ծրագ րի շրջա նա կում գար նա նը Հոր դա նա նի մայ րա քա ղաք 
Ամ մա նում նա խա տես վում է՝ շա հա ռու երկր նե րի մաս նակ ցութ յամբ, կազ մա կեր պել խո շոր կոն ֆե-
րանս, ինչ պես նաև ցու ցա հան դես-համ տես, ո րի ըն թաց քում դե պի հոր դա նան յան հա տուկ գո տի 
ար տա հա նող երկր նե րը կկա րո ղա նան ներ կա յաց նել ի րենց ար տադ րան քը: Հան դիպ ման ա վար-
տին նա խա րա րը հույս է հայտ նել, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում  հայ-հոր դա նան յան հա մա-
գոր ծակ ցութ յունն աս տի ճա նա բար ա վե լի կընդ լայն վի և կ զար գա նա` ընդգր կե լով ո լոր տա յին այլ 
ճյու ղեր ևս:

¾ç 7

 Հորդանանը հետաքրքրված է գյուղատնտեսական 
կենդանիների արտահանմամբ

Կոոպերատիվների զարգացումը մեր երկրի համար 
հեռանկարային ծրագիր է ¾ç 3

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել 
Տա վու շի մարզ: Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րին ու ղեկ ցում էր Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման գրա սեն յա կի տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը: 

Այ ցի ա ռա ջին կան գա ռը՝ Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի Ներ քին Ծաղ կա վան հա մայն քում էր, որ-
տեղ նա խա րա րը մաս նակ ցել է ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի կոո պե րա տի վի տա րե կան հաշ վե տու ժո-
ղո վին: Կոո պե րա տի վը ստեղծ վել է 2011 թվա կա նին և հան դի սա ցել է §Հա մայնք նե րի գյու ղատն-
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 Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ՝ կա ռա վա րութ յան պա հուս տա
յին ֆոն դից ա վե լի քան 97 մլն դ րամ կհատ կաց վի Ար մա վի
րի մարզ պե տա րա նին՝ օ գոս տո սի 22ի և հոկ տեմ բե րի 4ի 
կարկ տա հա րութ յան հետ ևան քով մար զի հա մայնք նե րի հո
ղի հարկ վճա րող, ո ռոգ ման ջուր օգ տա գոր ծող, ինչ պես նաև՝ 
ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րի սե փա կա նա տեր հան դի
սա ցող ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ պե տա
կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով: Հի շեց նենք, 
որ ու ժեղ կարկ տա հա րութ յու նից տու ժել են մար զի՝ Քա րա-
կերտ, Մ յաս նիկ յան, Կող բա վան, Բաղ րամ յան, Բա գա րան, 
Շե նիկ, Դա լա րիկ, Մր գա շատ, Մար գա րա, Վար դա նա շեն, 
Ե րաս խա հուն և Ակ նա շեն հա մայնք նե րում գոր ծող գյու ղա-
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը:

* * * 

Կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ մամբ, գու մար կհատ
կաց վի նաև Վա յոց ձո րի մար զի Վար դա հո վիտ հա մայն քի 
ներ հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի խճա պատ ման, Խա չիկ 
հա մայն քի հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի քա րա թափ ման և 
Ա րա րա տի մար զի Դա լար հա մայն քի ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա
յին պահ պան ման կենտ րո նի վե րա նո րոգ ման նպա տա կով:

  Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ՝ Լո ռու մար զի Լեռ նա պա-
տի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի նախ կին տնա կա յին շի նութ-
յու նը նվի րա բեր վել է Լեռ նա պատ հա մայն քին՝ մար զաս րա-
հի վե րա փո խե լու նպա տա կով: Հա մայն քը պար տա վոր վել է 
կա տա րել հա մա պա տաս խան ներդ րում ներ՝ շի նութ յան վե-
րա նո րոգ ման և գույ քի ձեռ բեր ման հա մար: Մար զաս րա հի 
կա ռու ցու մը կխթա նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում սպոր տի 
զար գաց մա նը: 

* * *

Գոր ծա դի րի մեկ այլ ո րոշ մամբ՝ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ար
տե նի հա մայն քի Բաղ րամ յան փո ղո ցի 39 հաս ցեում գտնվող 
ան շարժ գույ քը և դ րա զբա ղեց րած, օգ տա գործ ման ու սպա
սարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ հո ղա տա րածքն, ան հա տույց 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քով, տրա մադր վել է մար զի Ար տե
նիի ա ռող ջութ յան կենտ րո նին՝ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա
յութ յուն ներ մա տու ցե լու նպա տա կով:

* * *
Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել §Գ յու ղատն տե սա կան 

կոո պե րա տիվ նե րի մա սին¦ և §ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր
քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին¦ ՀՀ օ րենք նե րի նա
խագ ծե րի փա թե թին, ո րը կար գա վո րում է գյու ղատն տե սա-
կան կոո պե րա տիվ նե րի և դ րանց միութ յուն նե րի ստեղծ ման, 
ան դա մակ ցութ յան, գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման, կա ռա-
վար ման, գոր ծու նեութ յան դա դար ման, վե րա կազ մա կերպ-
ման, լու ծար ման հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը և 
սահ մա նում է դրանց մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը, պար-
տա կա նութ յուն ներն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը, ինչ պես 
նաև՝ կոո պե րա տիվ նե րի պե տա կան ա ջակ ցութ յան ուղ ղութ-
յուն նե րը: 

Նա խագ ծի ըն դուն ման արդ յուն քում, ակն կալ վում է, որ 
կհստա կեց վեն գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի զար-
գաց ման բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը, կխթան վի գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վո րու մը, կբարձ րա նա գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ-
յու նը, տնտես վա րող նե րի մրցու նա կութ յու նը, երկ րի պա րե-
նա յին անվ տան գութ յան մա կար դա կը: 

Կոո պե րա տիվ նե րի գոր ծու նեութ յու նը կնպաս տի նաև 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի զար գաց մա նը:

Ä 2
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Գյուղատնտեսության ոլորտում միջազգային 
համագործակցության ծրագրերի արդյունքները

Կոոպերատիվների զարգացումը մեր երկրի 
համար հեռանկարային ծրագիր է

տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ (CARMAC) ծրագ րի 
ա ռա ջին շա հա ռու նե րից մե կը: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Գ ևորգ Գալստ յա նը 
զե կու ցել է, որ իր գոր ծու նեութ յան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում կոո պե րա տի վը 
գգա լի հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել. ա վե լա ցել է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի-
նե րի գլխա քա նա կը, բարձ րա ցել է վա րե լա հո ղե րի օգ տա գործ ման մա կար դա կը, 
բա րե լավ վել են դեգ րա դաց ված ա րոտ նե րը: Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն 
ընդգ ծել է կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման կար ևո րութ յու նը:  § Կոո պե րա տիվ նե րի 
զար գա ցու մը մեր երկ րի հա մար հե ռան կա րա յին ծրա գիր է և գ յու ղատն տե սութ-
յան զար գաց ման հա մար ա մե նա կար ևոր խնդի րը: Հան րա պե տութ յու նում ար դեն 
ու նենք կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման և  արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան փորձ, և 
ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ա մեն կերպ խրա խու սե լու է, որ պես զի նման կոո պե րա տիվ-
նե րն ա վե լա նան և  ընդ լայն վեն: Հան րա պե տութ յու նում ար դեն առ կա է արդ յու նա-
վե տո րեն գոր ծող շուրջ 150 կոո պե րա տիվ¦, - ն շել է նա խա րա րը: 

 Սեր գո Կա րա պետ յա նը նաև տե ղե կաց րել է, որ CARMAC 1 ծրագ րում Տա վու շի 
մար զից ընդգրկ ված են 13 հա մայնք ներ, միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա մոզ մունք 
է հայտ նել, որ CARMAC 2 ծրագ րի մեջ մար զից հնա րա վոր կլի նի ներգ րա վել մոտ 
20 հա մայնք:

Նա խա րա րը, անդ րա դառ նա լով ծրագ րում ընդգրկ ված հա մայնք նե րի խնդիր-
նե րին` դրանց թվում, մաս նա վո րա պես՝ մատ նան շել է մսի և կա թի մթեր ման 
խնդիր նե րը, ո րոնց լուծ ման հա մար երկ րորդ ծրագ րի շրջա նա կում քայ լեր են ձեռ-
նարկ վե լու: Նա խա րա րը նաև նշել է, որ ծրագ րում ընդգրկ ված սահ մա նա մերձ 
հա մայնք նե րում նա խա տես վում է ջեր մոց նե րի, վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե-
րի, չո րա նոց նե րի կա ռու ցում, ին չը թույլ կտա գյու ղա ցի նե րին ա վե լաց նել ի րենց 
ե կա մուտ նե րը: 

 Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Գ ևորգ Գալստ յանն իր հեր թին գո հու նա կութ յամբ 
նշել է, որ CARMAC ծրագ րի շրջա նա կում կոո պե րա տի վի կող մից ձեռք բեր ված 
գյուղ տեխ նի կա յի շնոր հիվ, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը 260-
ից ա վե լա ցել է մինչև 305 գլուխ, ա վե լա ցել է նաև կաթ նատ վութ յու նը: Գ րանց ված 
բարձր ցու ցա նիշ ներն ամ րապն դե լու և  ա վե լաց նե լու նպա տա կով, Գ ևորգ Գալստ-
յա նը խնդրել է կոո պե րա տիվն ընդգր կել նաև CARMAC 2 ծրագ րում: Կոո պե րա-
տի վի աշ խա տանք ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար ան դամ-
նե րը խնդրան քով դի մել են նա խա րա րին՝ նաև կոմ բայն տրա մադ րե լու համար: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, Տա վու շի մար զի 
13 հա մայն քում կա ռուց վել է շուրջ 11.5 կմ ջ րար բիաց ման հա մա կարգ, տե ղադր-
վել են 31 խմոցներ, ո րոնցով ջրար բիաց վել է ա վե լի քան 14500 հա ա րոտ, ինչ-
պես նաև բա րե լավ վել է դե պի ա րոտ տա նող շուրջ 10 կմ ճա նա պարհը: Բա ցի 
այդ, 13 հա մայն քում ստեղծ ված կոո պե րա տիվ նե րին տրա մադր վել է 71 միա վոր 
գյուղ տեխ նի կա: Ջ րար բիաց ման հա մա կար գե րի կա ռուց ման արդ յուն քում, լիար-
ժեք օգ տա գոր ծե լի են դար ձել նախ կի նում մաս նա կիո րեն օգ տա գործ վող շուրջ 
10 հա զար հա ա րոտ ներ և շուրջ 4500 հա ա րո տա վայ րեր: Ծ րագ րի շրջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րի պար բե րա կան մո նի տո րին գի արդ յուն քում 
գրանց վել են կաթ նատ վութ յան 18 տո կոս աճ և շուրջ 15 տո կոս քա շաճ:

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է դե պի Նո յեմ բեր յա նի տա րա ծաշր ջա նի Ջուջ-
ևան հա մայն քում գտնվող §Ար թուր և Է դի տա¦ ՍՊԸ պա հա ծո նե րի ար տադ րա մաս, 
ո րի սար քա վո րում նե րի վե րա զին ման, տեխ նո լո գիա նե րի ար դիա կա նաց ման և սնն-
դի անվ տան գութ յան բա րե լավ ման ծրա գի րը հաղ թող է ճա նաչ վել CARMAC 2 ծրագ-
րի §Ար ժեշղ թա յի զար գա ցում¦ բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում: Ըն կե րութ յու նը կստա-
նա 50 հա զար ԱՄՆ դո լա րի չա փով դրա մաշ նորհ՝ կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց ման, 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան հար ցե րի բա րե լավ ման և  ար տա հան ման հնա րա-
վո րութ յուն նե րի ա վե լաց ման նպա տա կով և նույն չա փով ներդ րում էլ ին քը կի րա-
կա նաց նի: Ներ կա յաց ված ծրագ րով նա խա տես վում է մե քե նա յաց նել վե րամ շակ ման 
են թա կա մրգի, հա տապտ ղի և  ա պակ յա տա րա նե րի լվաց ման գոր ծըն թաց նե րը, ավ-
տո մա տաց նել ար տադ րան քի վե րամ շակ ման և պա հա ծո յաց ման գոր ծըն թաց նե րը 
և  այլն: Տ նօ րեն Ար թուր Չի լին գար յա նի փո խանց մամբ` թո ղարկ ված ար տադ րան քի 
մեծ մասն ար տա հան վում է Ռու սաս տան և Գեր մա նիա, ար դեն կա պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն ար տա հա նում ներ կազ մա կեր պել նաև նաև դե պի Թուրք մենս տան: Ա ռա ջի-
կա յում §Ար թուր և  է դի տա¦ ՍՊԸ-ն նա խա տե սում է իր ար տադ րա մա սում կազ մա-
կեր պել նաև ազնվամորու, մո շի և մա սու րի հյու թե րի ար տադ րութ յուն և  ընդ լայ նել 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը` ԵՏՄ երկր ներ ար տա հան ման նպա տա կով:

²êàôÈÆê

Այդ թվում` Եվ րա-
միութ յան հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շրջա նա կում  
փոխ նա խա րարն ա ռանձ-
նաց րել է §Ար ևել յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան 
գյու ղատն տե սութ յան և 
գ յու ղի զար գաց ման¦ 25 
մի լիոն եվ րո ար ժո ղութ-
յամբ  ե ռամ յա ծրա գի րը,  
ո րից 20 մլն -ը` բյու ջե տա-
յին ա ջակ ցութ յուն է, 5-ը` 
տեխ նի կա կան և  ի րա-
կա նաց վում է ՄԱԿ-ի կա-
ռույց նե րի կող մից: Ծ րագ-
րի տեխ նի կա կան բա ղադ րի չի ներ քո 
ՄԱԿ-ի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յունն ի րա կա նաց նում է 
ինս տի տու ցիո նալ և  օ րենսդ րա կան բա-
րե փո խում ներ, ո րի շրջա նա կում այժմ 
նա խա րա րութ յու նը մշա կում է հետ բեր-
քա հա վա քի կա նո նա կարգ և  ու սում նա-
սի րում բնա ծին ա ղետ նե րի  դեմ պայ-
քա րի նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր ման հար ցը: Ար մեն Հա րութ յուն-
յա նը հա վե լել է, որ՝ այս  մե թո դո լո գիա-
յի շրջա նա կում, պի լո տա յին ծրագ րեր 
կի րա կա նաց վեն հա կա կարկ տա յին 
ցան ցե րի տե ղադր ման, ցրտա հա րութ-
յան դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի մա սով: Ծ րա-
գիրն ու նի նաև դրա մաշ նոր հա յին բա-
ղադ րիչ, որն ի րա կա նաց վում է ՄԱԿ-ի 
արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման և 
ՄԱԿ-ի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան 
կող մից  և ն պա տա կուղղ ված է կոո պե-
րա տիվ նե րի ա ջակ ցութ յա նը: 

Փոխ նա խա րարն ընդգ ծել է, որ այս 
տա րի ՀՀ բո լոր մար զե րի գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րը, ո րոնք ցան-
կա նում են կոո պե րա տիվ ներ հիմ նել,  
հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել հայ տեր 
ներ կա յաց նել, ո րի արդ յուն քում՝ ըստ 
չա փո րո շիչ նե րի,  կընտր վեն  30-35 կոո-
պե րա տիվ ներ, ո րոնք կստա նան դրա-
մաշ նորհ ներ Եվ րա միութ յան կող մից:

Փոխ նա խա րա րը տե ղե կաց րել է 
նաև, որ դեկ տեմ բե րի 15-ին Հա յաս-
տա նում կմեկ նար կի նոր ծրա գիր` ԵՄ 
և Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա-
կա լութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, ո րը 
կուղղ վի Հա յաս տա նում օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը:  
Նա խա տես վում  են բա րե փո խում ներ 
օ րենսդ րա կան դաշ տում, դրա մաշ-
նոր հա յին ծրա գիր, ո րը բաց է լի նե-
լու ՀՀ բո լոր մար զե րի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հա մար: Ծ րագ րի 
բյու ջեն կազ մում է 3,3 մլն  եվ րո, տևո-
ղութ յու նը` ե րեք տա րի է: ԱՄՆ մի ջազ-
գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան 
հետ ի րա կա նաց վող ծրագ րերն են`  
§Հա մա տա րած գյու ղատնտե սա կան 
հաշ վա ռում¦ ($2 մլն, 2014-2017թթ.), 
§ Հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա նուն գյու ղի 
զար գաց ման¦, ($4 մլն 2013-2018թթ.),  
§Գ յու ղի զար գաց ման նա խա ձեռ նութ-
յուն¦ ($4 մլն, 2013-2018թթ.):

Բա ցի այդ, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ ի րա-
կա նաց վում են ա նաս նա բու ժա կան 
կենտ րոն նե րի ստեղծ ման և մաս նա-
վոր խորհր դատ վա կան հա մա կար գե րի 
խթան ման ծրագ րեր: Ար մեն Հա րութ-
յուն յա նը հայտ նել է, որ մինչև 2017 
թվա կա նը նա խա տես վում է ստեղ ծել 

թվով 20  ա նաս նա բու ժա կան կենտ րոն-
ներ, ո րոնք կա պա հով են այ լընտ րան-
քա յին խորհր դատ վութ յուն գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար:   2016 
թվա կա նին ԱՄՆ ՄԶԳ-ն ֆի նան սա վո րել 
է նաև ջրա յին հա մա կար գի ար դիակա-
նաց մանն ուղղ ված ծրա գիր, ո րի շրջա-
նա կում ե րեք պի լո տա յին ծրագ րեր են 
ի րա կա նաց վել` ջրախ նա յո ղա տար հա-
մա կար գե րի տե ղադր ման մա սով, ին չը 
կնպաս տի, որ պես զի ձկնա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն ներն ա ռա վել արդ յու նա-
վետ դար ձեն ի րենց գոր ծու նեութ յու նը:

 Նա խա րա րութ յու նը շա րու նա կում 
է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՄԱԿ-ի պա-
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա-
կեր պութ յան  հետ, այս պա հին կան 7 
ըն թա ցիկ ծրագ րեր: Դ րան ցից են` Խա-
ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գի նե րի ստեղծ ման, 
Ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման, Բր-
յու ցե լո զի դեմ պայ քա րի պի լո տա յին 
ծրագ րե րը: Փոխ նա խա րա րի խոս քով`  
այս տա րի նա խա րա րութ յու նը բա վա-
կա նին արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ-
ցել  է  Ֆ րան սիա յի դես պա նա տան հետ, 
և տար վա ըն թաց քում Հա յաս տան են 
ժա մա նել ա ռա քե լութ յուն ներ` խորհր-
դատ վա կան հա մա կար գի ար դիա-
կա նաց ման և խա ղո ղա գոր ծութ յան և 
գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման նպա-
տա կով: Ակն կալ վում է, որ 2016 թվա-
կա նին ֆրան սիա ցի մաս նա գետ ներ 
կժա մա նեն՝ պան րա գոր ծութ յան ո լոր-
տում նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման 
և մեր հան րա պե տութ յու նում պա նիր-
նե րի նոր տե սակ նե րի ար տադ րութ յան 
զար գաց ման նպա տա կով: 

Ար մեն Հա րութ յուն յա նը շեշ տել է, որ  
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը պայ-
մա նա վոր ված է նոր շու կա ներ գտնե լու 
և  ար տա հան ման աշ խար հագրութ յունն 
ընդ լայ նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: 

Այս տա րի Հա յաս տա նը դար ձել է 
Խա ղո ղի և գի նու մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յան ան դամ և Գեր մա նիա-
յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յունն 
ա ջակ ցել է, որպեսզի հայ կա կան կրթա-
կան և գի տա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի ան դամ ները մաս նակ ցեն և  ի րենց 
թե զե րը ներ կա յաց նեն հե ղի նա կա վոր 
կազ մա կեր պութ յան կող մից կազ մա-
կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա-
կում:

Անդ րա դառ նա լով ԵԱՏՄ ագ րոարդ-
յու նա բե րա կան հա մա լի րի քննար կում-
նե րին` փոխ նա խա րա րը հայտ նեց, 
որ ստեղծ վել են 12 աշ խա տան քա յին 
խմբեր, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տար-
բեր հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
մա նը:   

 Մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ար մեն Հա րութ յուն յա նը ներ կա յաց րել է 2015 թվա կա նի ըն թաց քում նա խա րա րութ
յան կող մից մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յունք նե րը և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րը: Նա մաս նա վո րա պես անդ րա դար ձել է Եվ
րա միութ յան, ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան, ՄԱԿի պա րե նի 
և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան,  Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց ման հա մա
գոր ծակ ցութ յան գրա սեն յա կի ֆի նաս նա վոր մամբ՝ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րին:
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ՄԱՐԶՈՒՄ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ
 Վեր ջերս Վա յոց ձո րի մարզ պե

տա րա նի դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ 
Եվ րո պա կան Միութ յան կող մից ֆի
նան սա վոր վող Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա  խա ձեռ
նութ յուն (ՕԳԱՆ) դրա մաշնոր հա յին 
ծրագ րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան 
հան դի պու մը: 

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է Ավստ-
րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ-
յան կող մից: Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ-
ցում էին՝ Վա յոց ձո րի, Ս յու նի քի և 
Գե ղար քու նի քի մար զե րի ֆեր մեր ներ, 
ԳԱՄԿ-ե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ֆեր մե-
րա յին միութ յուն ներ, վե րամ շա կող ներ, 
ով քեր հե տաքրքր ված էին օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ծրագ  րով: Դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ-

ԾՐԱԳԻՐ

§Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման գրա սեն յա կ¦ ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ 
Խա չատր յա նի մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վել են § Հա մայնք նե րի գյու ղատն
տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և 
մր ցու նա կութ յա ն¦ ա ռա ջին և  երկ րորդ ծրագ
րե րի  շրջա նակ նե րում կա տար ված աշ խա
տանք ներն ու գրանց ված արդ յունք նե րը:

 Ծ րա գի րը մշակ վել է ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յան և Հա մաշ խար-
հա յին բան կի փոր ձա գետ նե րի կող մից: Հինգ 
տա րի տևո ղութ յամբ և 21.33 մի լիոն ԱՄՆ դո-
լար ընդ հա նուր ար ժե քով այս ծրա գի րը մեկ-
նար կել է դեռևս 2011 թվա կա նի հու լի սին:

Ծ րագ րի հիմ նա կան նպա տակ ներն են՝ 
ա ջակ ցել ընտր ված ա նաս նա պա հա կան 
ուղղ  վա ծութ յուն ու նե ցող լեռ նա յին և սահմա-
նա մերձ հա մայնք նե րին, ի րա կա նաց նել 
ա րո տօգ տա գործ ման և կե րար տադ րութ յան 
վրա հիմն ված ա նաս նա պա հա կան մթեր-
քի ար տադ րութ յան արդ յու նա վետ և կա-
յուն հա մա կարգ, ա ջակ ցել հա մայնք նե րում 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի կոո պե րա տիվ ների 
ստեղծ մա նն ու կա յաց մա նը, նո րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մա նը, ինչ պես նաև՝ 
տոհ մա յին աշ խա տանք նե րի և կեն դա նի նե-
րի ա ռող ջութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի 
բա րե լավ մա նը:

 Գա գիկ Խա չատր յա նը նշել է, որ նա խա-
տես ված 55 հա մայն քի փո խա րեն, ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման 4 տա րի նե րի ըն թաց քում, 
նրանում ընդգրկ վել է 91 հա մայնք, ո րոն ցում 
ստեղծ վել են §Ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա-
վո րու մ¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ներ, 
74 հա մայն քում կա ռուց վել են ա րո տա վայ-
րե րի ջրար բիաց ման հա մա կար գեր, 74 հա-
մայն քի կոո պե րա տիվ նե րին տրա մադր վել է 
664 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում` 143 
ա նի վա վոր տրակ տոր, 91 մամ լիչ-բար դո ցիչ, 
430 միա վոր այլ գյուղ գոր ծիք ներ նաև 91 հա-
մայն քի կոո պե րա տիվ նե րի ան դամ նե րի հա-
մար կազ մա կերպ վել են դա սըն թաց ներ: Բա-
ցի այդ, Ա րա գա ծոտ նի մար զի՝ Ար տա շա վան, 
Ս յու նի քի մար զի՝ Խն ձո րեսկ և  Գե ղար քու նի քի 
մար զի՝ Ճամ բա րակ հա մայնք նե րում կա ռուց-
վել և  ար դեն իսկ գոր ծում են ա նաս նա բու ժա-
կան սպա սարկ ման կենտ րոն ներ:

Ըստ գրա սեն յա կի տնօ րե նի` ի րա կա նաց-
ված մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում ջրար-
բիաց վել է նախ կի նում չօգ տա գործ վող կամ 
թե րի օգ տա գործ վող շուրջ 121,500 հա ա րոտ, 
ա վե լա ցել է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
կաթ նատ վութ յունն ու քա շա ճը, իսկ ա նաս նա-
պա հա կան ար տադ րան քի վա ճառ քից ֆեր մե-
րա յին տնտե սութ յուն նե րի կող մից ստաց ված 
ե կա մուտ ներն ա վե լա ցել են կրկնա կի ան գամ:

§Գ րանց ված լավ արդ յունք նե րի շնոր հիվ, 
ծրա գիրն այ սօր չա փա զանց պա հանջ ված է և  
ա նաս նա պա հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող 
հա մայնք նե րի շրջա նում մեծ հե տաքրք րութ-
յուն է ներ կա յաց նում: Հա մա ձայն մշտա պես 
ի րա կա նաց վող մո նի տո րին գի տվյալ նե րի՝ 
ծրագ րի մեկ նա կից ա վե լի քան 4 տա րի անց 

խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կաթ նատ-
վութ յունն ա վե լա ցել է շուրջ 26, քա շա ճը՝ 18 
տո կո սո վ¦, -  իր խոս քում նշել է Գա գիկ Խա-
չատր յա նը:

  Գա գիկ Խա չատր յանն անդ րա դար ձել է 
նաև 2015 թվա կա նի փետր վա րից գրա սեն-
յա կի կող մից ի րա կա նաց վող հնգամ յա §Հա-
մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յա ն¦ երկ րորդ 
ծրագ րին, ո րի ընդ հա նուր ար ժե քը 42.67 մի-
լիոն ԱՄՆ դո լար է:

Երկ րորդ ծրագ րի հիմ նա կան նպա տակ-
ներն են՝ շա րու նա կել բա րե լա վել ա րո տա վայ-
րե րի և  ա նաս նա պա հութ յան հա մա կար գե րի 
ար տադ րո ղա կա նութ յունն ու կա յու նութ յու նը 
թի րա խա յին հա մայնք նե րում, ինչ պես նաև՝ 
ա պա հո վել ընտր ված բարձ րար ժեք ագ րո-
պա րե նա յին՝ կա թի, մսի, մրգի, բարձ րար ժեք 
հա տապտ ղի և բան ջա րե ղե նի ար ժեշղ թա-
նե րում ար տադր վող և շու կա յա հան վող ար-
տադ րան քի ծա վալ նե րի աճը:

Երկ րորդ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ըն թա-
ցիկ տա րում նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք ներն են ի րա կա նաց վել՝ նա խա տես ված 
8 մար զի 25 հա մայն քի փո խա րեն, 55 հա մայն-
քում, իսկ ջրար բիաց ման և գ յուղ տեխ նի կա յի 
տրա մադր ման հիմ նա կան աշ խա տանք նե րը 
հա մայնք նե րում կմեկ նար կեն 2016 թվա կա-
նին:

Ար ժեշղ թա յի զար գաց ման շրջա նակնե-
րում նա խա տես վում է ա ջակ ցութ յուն տրա-
մադ րել տե ղա կան ար տադ րող նե րին և 
վերա մ շա կող նե րին` ի րենց ար տադ րան քը 
ստան     դար տաց նե լու, տնտե սութ յուն նե րում 
ար    տադր վող ապ րան քի ո րակն ու կի րառ վող 
պատ  շաճ գյու ղատն տե սա կան չա փո րո շիչնե-
րը բա րե լա վե լու, սննդամ թեր քի անվ տան-
գութ յան ո լոր տում առ կա փոր ձը ներդ նե լու, 
վե րամ շակ ման, պահ պան ման, ար տադ րան-
քի մշակ ման, շու կա յա հան ման և  ար տադ-
րան քի ո րա կի ա պա հով մանն ուղղ ված մի ջո-
ցա ռում նե րը բա րե լա վե լու, ապ րան քա նի շեր 
գրան ցե լու և հա վաս տագ րե լու նպա տա կով: 
Ար դեն իսկ կա յա ցել է ար ժեշղ թա յի զար գաց-
ման ծրագ րե րի ա ռա ջին փու լի մրցույ թը, ո րի 
արդ յուն քում հաղ թող է ճա նաչ վել 16 բիզ նես-
հայտ:
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ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ` 
ԱՆՏԱՌՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
Աշ խա տան քա յին տա րին մո տե նում 

է ա վար տին, և §Ան տա ռա յին պե տա կան 
մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿն  ամ
փո փում է տա րե կան գոր ծու նեութ յու նը: 
2015 թ. ՊՈԱԿի կող մից մշակ վել և ՀՀ ԳՆ 
է ներ կա յաց վել տա րե կան գոր ծու նեութ
յան ժա մա նա կա ցույ ցը, որն իր մեջ նե րա
ռում է ՀՀ ան տառ նե րում ի րա կա նաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րի և  աշ խա տանք նե րի դի
տար կումու սում նա սի րութ յուն, ո րոն ցից 
ա ռա վել կար ևոր վում են ան տառ նե րի 
պահ պա նութ յան և պաշտ պա նութ յան վի
ճա կի դի տար կում նե րը, հա կահր դե հա յին 
անվ տան գութ յան կա նոն նե րի պահ պան
ման, ան տա ռա պատ ման և  ան տառ վե րա
կանգն ման աշ խա տանք նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րը:

Ան տառ պահ պա նութ յան վե րա բեր յալ հարկ է նշել, որ տա րեց տա-
րի նկա տե լի է պահ պա նութ յան ո լոր տում ընդգրկ ված աշ խա տա կից-
նե րի զգո նութ յան բարձ րա ցում (չնա յած հան դի պող ա պօ րի նի հատ-
ման դեպ քե րի), ին չը կապ ված է երկ րում առ կա սո ցիալ-տնտե սա կան 
ոչ բա րեն պաստ պայ ման նե րի հետ:

Ան տառ պաշտ պա նութ յան մա սով պետք է փաս տել, որ տար վա 
ըն թաց քում ա ռանձ նա կի խո շոր օ ջախ ներ չեն հայտ նա բեր վել: Այ-
նո ւա մե նայ նիվ տար վա ըն թաց քում հրդեհ նե րի բա զում դեպ քեր են 
գրանց վել, սա կայն ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րին հասց ված վնա սը 
բա վա կա նին քիչ է ե ղել` շնոր հիվ ՀՀ ՏԿԱԻՆ աշ խա տա կից նե րի, հա-
մայնք նե րի բնակ չութ յան և  ան տառտն տե սութ յուն նե րի աշ խա տա-
կից նե րի, ինչ պես նաև՝ ՀՀ ԳՆ նա խա րա րի հրա մա նով ստեղծ ված 
հրդեհ նե րի կան խար գել ման և հր դե հա շիջ ման հանձ նախմ բի աշ խա-
տանք նե րի:

Ան տառ վե րա կանգն ման և  ան տա ռա պատ ման ո լոր տում հատ-
կան շա կան են § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ-ի՝ §Ճամ բա րա կի¦, §Արծ վա բեր-
դի¦, §Գ յում րիի¦ ան տառտն տե սութ յան մաս նաճ յու ղե րում ի րա կա-
նաց ված ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րը շուրջ 35 հա-ի վրա, 
որ տեղ ա պա հով ված էր թե տնկար կի բարձր կպչո ղա կա նութ յու նը, թե 
տնկման ագ րո տեխ նի կան, և թե անհ րա ժեշտ խնամ քի աշ խա տանք-
նե րը` խոտ հունձ, փխրե ցում և  այլն: §Ան տա ռա պատ ման աշ խա-
տանք նե րը, բնա կա նա բար, չի կա րե լի հա մա րել բա վա րար ծա վա լի, 
սա կայն նկա տե լի է կա տար վող աշ խա տանք նե րի ո րա կի բարձ րա-
ցում, ին չը հա վատ է ներշն չում, որ մոտ ա պա գա յում կհա մալր վի մեր 
հան րա պե տութ յան ան տառ նե րի կազ մը¦,- նշել է կենտ րո նի տնօ րեն 
Ա. Գ յուլ խաս յանը:

Հա մա գոր ծակ ցե լով ՀՀ բնա պահ պա նա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ` բա ցի գրա սեն յա կա յին մի շարք հան-
դի պում նե րից,  §ԱՊՄԿ¦ ՊՈԱԿ-ը ձեռ նա մուխ է ե ղել հա մա տեղ դի-
տար կում ներ ի րա կա նաց նել ՀՀ ԳՆ § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ ԲՆ 
բնութ յան հա տուկ պահ պան վող ան տա ռա յին տա րածք նե րում:

 Տար վա ըն թաց քում կենտ րո նը ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա-
վա լել նաև մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ` 
մաս նակ ցե լով մի շարք սե մի նար նե րի, զե կույց նե րի և  աշ խա տան քա-
յին քննար կում նե րի, որ տեղ ա ռաջ է քա շել իր ու րույն տե սա կետ նե րը 
և  ա ռա ջարկ նե րը հան րա պե տութ յան բնա պահ պա նա կան հիմ նախն-
դիր նե րի լուծ ման վե րա բեր յալ:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե-
րում ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա նի ԳՄԸՀ (GIZ) կազ մա կեր-
պութ յան հետ ձեռք բե րած հա մա ձայ նա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում, 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան շուրջ 10 տա րի նե րի ըն թաց քում, ա ռա ջին 
ան գամ աշ խա տան քա յին փոր ձի ձեռք բեր ման հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձեռն վեց ՀՀ §Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի¦ եր-
կու ու սա նող նե րի:

Ամ փո փե լով տար վա գոր ծու նեութ յու նը` կենտ րո նի տնօ րեն Ա. 
Գ յուլ խաս յա նը նշել է, որ բնութ յան պահ պա նութ յան գոր ծում պետք է 
ներգ րա վել ոչ միայն պե տա կան լիա զոր մար մին նե րին, այլ նաև հա-
սա րա կութ յան մեջ արթ նաց նել բնութ յան հան դեպ հո գա տա րութ յուն, 
որ պես զի բնօգ տա գոր ծու մը ու նե նա շա րու նա կա կան բնույթ: 

§ԱՊՄԿ¦ ՊՈԱԿ

րի ղե կա վար Ք րիս տի նե Գ րի գոր յա նը 
ողջու նե լով ներ կա նե րին` ներ կա յաց-
րեց ծրագ րի նպա տա կը, պայ ման նե րը 
և կար ևո րութ յու նը: Նա ն շեց, որ ա ռաջ-
նութ յու նը տրվե լու է ա վան դա կան 
գյու ղատն տե սութ յու նից դե պի օր գա-
նա կա նը ան ցում կա տա րող և  ար դեն 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րին, փոքր ֆեր մե-
րա յին խմբե րին: Տր վե լու է փոք րա ծա-
վալ և մե ծա ծա վալ դրա մաշ նոր հա յին 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո-
րութ յուն. փոք րա ծա վալ դրա մաշ նոր-
հա յին ծրագ րի հա մար կա րող են դի մել 
ֆեր մեր ներ, ֆեր մե րա յին միութ յուն-
ներ, կոո պե րա տիվ ներ: Ի րա վա բա նա-
կան ան ձի կար գա վի ճա կի առ կա յութ-
յու նը պար տա դիր չէ: Իսկ մե ծա ծա վալ 

դրա մաշ նոր հի հա մար կա րող են դի մել 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի վա-
ճառ քով զբաղ վող նե րը:

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում պար-
զա բա նում նե րով հան դես ե կան §Կա-
նաչ Ա րա հետ¦ գյու ղատ նետ սութ յան 
ա ջակ ցութ յան ՀԿ-ի նա խա գահ Նու նե 
Սա րու խան յա նը և §ԷԿՈԳԼՈԲ¦ ՍՊԸ-ի 
տնօ րեն Նու նե Դար բին յա նը: Վեր ջին-
ներս ներ կա յաց րե ցին Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան ծա գու մը, պատ-
մութ յու նը, հե ռան կար նե րը Հա յաս-
տա նում` հա վե լե լով, որ Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան հիմ քը դրվել է 
1960թ. Անգ լիա յում, իսկ Հա յաս տա-
նում՝ 2002թ. ս տեղծ վել է օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան ազ գա յին պլա-
նը: § Հա յաս տա նի բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը խիստ նպաս տա վոր են 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
հա մար¦,-մաս նա վո րեց րեց տի կին Սա-

րու խան յա նը: Օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սութ յու նը հա վաս տող սեր տի ֆի-
կա տը ֆեր մե րին տրվում է 2 փու լով` 
հսկո ղութ յուն և սեր տի ֆի կա տի տրա-
մադ րում: Սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն-
թա ցի կար ևոր պայ ման նե րից մեկն էլ՝ 
հո ղա տա րած քի գտնվե լու վայրն է, այն 
պետք է հե ռու լի նի մայ րու ղուց և գոր-
ծա րան նե րից:

Հան դիպ ման ա վար տին՝ մաս նա-
կից նե րը հնչեց րե ցին ի րենց հու զող 
հար ցե րը և ս տա ցան ման րակր կիտ 
պա տաս խան ներ: Վեր ջում ծրագ րի 
ղե կա վար Ք. Գ րի գոր յանն ա վե լաց-
րեց, որ ծրագ րի մեկ նար կի ժա մա նակ 
կրկին կայ ցե լեն Վա յոց ձո րի մարզ և 
շա հագր գիռ կող մե րին կտրա մադ րեն 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րին մաս նակ-
ցե լու վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան 
հայ տա դի մում նե րը:   

Վա յոց ձո րի ԳԱՄԿ
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 Մեր հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվ ե րի զար գա ցու մը երկ րի հա մար հե ռան կա րա յին ծրա
գիր է, իսկ  գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար՝ ա մե
նա կար ևոր խնդի րը: 

Գե ղար քու նի քի մար զի Մար տու նի հա մայն քում, « Մար տու նի 
հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում» կոո պե րա տի վը 
վեր ջերս է կազ մա վոր վել, դեռևս նո րաս տեղծ է և գ յու ղատն տե սա
կան տեխ նի կա յի հա մալր ման խնդիր  ու նի: Քա ռա սուն ան դա մից 
բաղ կա ցած կոո պե րա տի վի հիմ ա կան նպա տա կը՝ հե ռագ նա ա րո
տա վայ րե րում ա նաս նա բու ծութ յան զար գա ցում է, ակն կա լիք ներ 
շատ ու նեն: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ա շոտ Մու րադ յա նի կար ծի
քով, ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման արդ յուն քում կկա րո ղա նան 
ընդ լայ նել նաև կա թի և մ սի ար տադ րութ յու նը: Շատ ոգ ևոր ված են 
հա մախմբ ված աշ խա տան քի հա մար, սպա սում են 2016թ.  գյուղ
տեխ նի կա յի հա մալ րու մից հե տո ի րա կա նաց նել աշ խա տանք նե
րը: Ա ռայժմ ձեռք են բե րել եր կու հատ  Բե լա ռուս Մ տրակ տոր, 10  
հատ ձեռ քի ի տա լա կան  խոտհն ձիչ, եր կու հնձիչ և  եր կու գու թան: 
2016թ. նա խա տե սում են տեխ նի կան հա մալ րել ևս  եր կու ի տա լա
կան հա կա վո րող պրես նե րով և թր թու րա վոր տրակ տո րով: Շուրջ 
120 տնտե սութ յուն ու նե ցող Մար տու նի հա մայն քում հիմ ա կան 
զբաղ մունքն ա նաս նա պա հութ յունն է: Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի 
կար ծի քով՝ վստա հութ յան և  աշ խա տա սի րութ յան արդ յուն քում, ֆեր
մեր նե րը կա րող են ընդգրկ վել նո րաս տեղծ  կոո պե րա տի վի շար քե

րում: Այժմ ա ռա ջին հա մա գոր ծակ ցութ յան քայ լեր են ա նում կա թի 
և մ սի վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի հետ, քա նի որ տա րա ծաշր
ջա նում մթեր քի ի րա ցու մը բա վա կա նին լուրջ խնդիր է: Դեռևս լուծ
ված չէ նաև ձեռք բե րված գյուղ տեխ նի կա յի կա յա նա տե ղիի հար ցը, 
դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար ձա գան քին են սպա սում: Նա
խագ ծանա խա հաշ վա յին աշ խա տան քեր և  ու սում ա սի րութ յուն ներ 
են կա տա րել, ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում, կկա րո ղա նան լու ծել խնդի րը: Մաս նա գի տութ յամբ ին ժե
ներշի նա րար Ա շոտ Մու րադ յանն այ սօր դպրո ցում է աշ խա տում, 
ստա ցել է երկ րորդ մաս նա գի տութ յու նը՝ պատ մութ յան ու սու ցիչ 
է: Շուրջ 15 տար վա աշ խա տան քա յին փորձ ու նի, մինչ այդ գյուղ
խորհր դի նա խա գահ և հա մայն քի ղե կա վար է ե ղել: «Տն տե սութ յունս 
ինքս եմ վա րում, 25 գլուխ ոչ խար, 4 կով և մեղ վի փե թակ ներ ու
նեմ. կոո պե րա տի վի աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ, շա րու նա կե լու 
եմ ա վե լաց նել նաև կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը:  Կար ծում եմ, մեր 
օ րե րում նման միա վո րում ե րը կա վե լաց նեն հա մայն քի բնա կիչ նե րի 
ե կա մուտ նե րը, քա նի որ հա մախմբ ված աշ խա տանքն իր արդ յուն քը 
տա լիս է»: 

Մար զի հա ջորդ՝ Թ թու ջուր հա մայն քը գտնվում է Ճամ բա րա
կի տա րա ծաշր ջա նում: Այս տեղ հո ղե րը շուրջ 15 տա րի չեն վար վել, 
խո պան են: Բ նակ լի մա յա կան պայ ման նե րը եր կար ժա մա նակ խո
չըն դո տել են հո ղի մշա կութ յան, հատ կա պես` վա րի աշ խա տանք նե
րի կա տար մա նը: Մի շարք խնդիր ներ են  հաղ թա հա րել և  անց նող 
տա րում հասց րել են վա րել 40 հա հո ղա տա րածք.  գար նա նա ցա նից 
հե տո հասց րել են  նաև  աշ նա նա ցա նը կա տա րել: Հա ջորդ տա րում 
նա խա տե սում են 150 հա վա րի աշ խա տանք կա տա րել: «Թ թու ջուր 
հա մայք նի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում»ի կողմից ի րա կա
նաց ված աշ խա տանք ներն արդ յունք են տվել: « Հա մայնք նե րի գյու
ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յա ն» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ներկր վել է « Բե լա ռու ս» մակ նի շի 2 տրակ
տոր, 2 հա կա վո րող սարք, տրակ տո րի 1ա կան հնձիչ և հա վա քիչ, 
ձեռ քի 4 հնձիչ ներ: Իսկ « Շե ն» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րա մի մի ջոց
նե րով, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մար փոր ձում են լու ծել 
կա ցա րա նե րի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը, բա րե լավ վել սա րա մա
սեր տա նող ճա նա պարհ նե րը: 

« Շե ն»ի ա ջակ ցութ յամբ, հա մալր վել է նաև գյու ղատն տե սա
կան տեխ նի կան, ձեռք բեր վել շար քա ցան, կուլ տի վա տոր, « Բե լա
ռու ս» մակ նի շի տրակ տո րի գու թան: Կոո պե րա տի վի վար չութ յան 
ան դամ Մ հեր Ա րամ յանն աշ խա տում է գյու ղա պե տա րա նում՝ որ պես 
գյու ղատն տես: Մաս նա գի տութ յամբ աշ խար հագ րա գետ է, սա կայն, 
սե փա կան փոր ձի և  այդ ո լոր տում ծնող նե րից ստա ցած գի տե լիք նե
րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս հաս կա նալ հո ղի լե զուն: Ըստ նրա՝ 
գյու ղա ցին գոհ է աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ե ղա նա կից, քա նի 
որ շու կա յա կա նից մատ չե լի գնե րով են ի րա կա նաց վում աշ խա տանք
նե րը: Նույ նիսկ հար ևան գյու ղերն են օգտ վում գյուղ տեխ նի կա յի ծա
ռա յութ յուն նե րից: Մ.Ա րամ յա նը հա վե լեց նաև, որ 2016թ. ակն կա լիք
ներ շատ ու նեն, նա խա տե սում են վա րե լա հո ղե րի մի մա սը դարձ նել 
մշա կո վի, կվար վի ևս 150 հա հո ղա տա րածք:   

Լիա նա  Շախ նա զար յան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ ՄԵԾ Է ՈՉ ՄԻԱՅՆ 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ…
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«Ջեր մատ նա յին ա սո ցիա ցիան» ստեղծ վել է 
1999թ. –ին:  Այ սօր այն ու նի 23 ան դամ` 12 հա ջեր
մո ցով: « Մեր նպա տակն է, նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր ման ճա նա պար հով, բարձ րաց նել ջեր մատ նա
յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը, ո րի արդ յուն
քում միա ժա մա նակ կիջ նի նաև ինք նար ժե քը և տն
տե սութ յուն նե րը կկա րո ղա նան դի մա կա յել մրցակ
ցութ յա նը», ա սում է ա սո ցիա ցիա յի գոր ծա դիր տնօ
րեն Պո ղոս Գ ևորգ յա նը: 

Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան համար անհրաժեշտ նոր 
տեխ նո լո գիա ներ տրա մադ րում են հիմ ա կա նում զար գա
ցած տնտե սութ յուն ներ ու նե ցող եվ րո պա կան երկր նե րը` 
Հո լան դիան, Իս պա նիան, Ի տա լիան և  այլն: « Յու րա քանչ
յուր նո րա րա րա կան ներդ րում շատ թանկ ար ժե, ո րոնց 
ի րա կա նաց ման հա մար ցածր տո կո սադ րույք նե րով վար
կեր են հար կա վոր: Միայն այդ դեպ քում կա րող են գո
յատ ևել հա յաս տան յան ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը և 
շա րու նա կել ի րենց գոր ծու նեութ յու նը»,նշում է գոր ծա դիր 
տնօ րե նը:

Վեր ջերս կա յա ցած Հայ– ռու սա կան գոր ծա րար հա
մա ժո ղո վում ա սո ցիա ցիա յի և Մոսկ վո րեց կի առևտ րի տան 
միջև ստո րագր վել է հու շա գիր` Հա յաս տա նից ոչ միայն 
ջեր մո ցա յին ապ րանք նե րի, այլև գյու ղատն տե սա կան  այլ 
մթերք նե րի (միրգ և բան ջա րե ղեն) ար տա հան ման վե րա
բեր յալ: Ինչ վե րա բե րում է ջեր մո ցա յին մշա կա բույ սե րի 
ռու սա կան կողմի պա հան ջար կին, ա պա ամ սա կան այն  
կազ մում է 1480 տոն նա: Ռու սաս տա նին ա ռա վե լա պես 
հե տաքրք րում են Հա յաս տա նի ջեր մատ նե րում ա ճեց ված 
տար բեր սոր տե րի լո լիկ ներն ու վա րունգ ները: «Այդ պա
հան ջար կը բա վա վա րե լու հա մար ա սո ցիա ցիան պետք 

է ստեղ ծի սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ կպա
հես տա վոր վե ն տար բեր ըն կե րութ յուն նե րից հա վաք ված 
բան ջա րե ղե նը, այ նու հետև` հա մա պա տաս խան տեխ նի
կա յով սոր տա վո րու մից հե տո, կար տա հան վեն: Նա խա տե
սել ենք ստեղ ծել նաև հա մա պա տաս խան լա բո րա տո րիա, 
որ պեսզի տե ղում ստուգ վի ար տա հան վող ար տադ րան քի 
ո րա կը», տե ղե կաց նում է Պո ղոս Գ ևորգ յա նը: Ա սո ցիա
ցիա յի ան դամ ե րը, առ կա պա հան ջար կը բա վա րա րե լու 
նպա տա կով, նա խա տե սել են ընդ լայ նել ջեր մո ցա յին տա
րածք նե րը: Պո ղոս Գ ևորգ յա նի կար ծի քով՝ հան րա պե տութ
յու նում առ կա է նաև ջեր մո ցա յին մաս նա գետ նե րի պա կաս: 
Ա սո ցիա ցիան նա խա ձեռ նում է ի րա կա նաց նել նաև վեր
ջին նե րիս պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը, ով քեր այ նու հետև 
մաս նա գի տա կան ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցե լու ջեր
մատ նե րում: «Նշ ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
ա ռայժմ ֆի նան սա կան աղբ յուր ներ են ո րոն վում, զգա լի 
է նաև պե տա կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը»,  
հա վե լում է Գ ևորգ յա նը:  

Ինչ վե րա բե րում է ռու սա կան շու կա յին, ա պա տնօ րե
նի կար ծի քով՝ առ կա պա հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար 
մի շարք կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա
նաց վե լու: « Կար ծում եմ, ա ռա ջին խմբա քա նակն ար տա
հա նե լուց հե տո կմե ծա նա հայ ֆեր մեր նե րի ոգ ևո րութ
յու նը և կ վե րա գոր ծարկ վեն ոչ միայն առ կա պա րա պուր
դի մատն ված ջեր մոց նե րը, այլև նոր տնտե սութ յուն ներ 
կստեղծ վեն», տե ղե կաց նում է ա սո ցիա ցիա յի տնօ րե նը: 
 Փոքր ջեր մատ նե րում  այս օ րե րին սկսվել են ցան քի աշ
խա տանք նե րը: Հուն վա րին կստաց վեն ա ռա ջին սա ծիլ նե
րը, ո րոնք կտնկվեն գար նա նը: 

Բեր քա հա վա քը սկսվում է ապ րի լից: Պո ղոս Գ ևորգ
յա նը նշեց, որ աշ խա տան քի այ դօ րի նակ կազ մա կերպ ման 
պատ ճառն այն է, որ ջեր մոց նե րը ձմռան ա միս նե րին, գա
զի բարձր վար ձավ ճար նե րի պատ ճա ռով, չեն տա քաց վում: 
Ինչ վե րա բե րում է ար տա հան մա նը, ա պա  Պո ղոս Գ ևորգ
յա նը, այս ա ռու մով կար ևո րեց ոչ միայն ռու սա կան, այլև 
Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րի և հա րա կից այլ 
երկր նե րի շու կա նե րի առ կա յութ յու նը, ո րոն ցում նույն պես, 
ո րա կա կան բարձր և հա մա յին  հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ, 
մեծ է հայ կա կան ար տադ րան քի պա հան ջար կը, ո րին նաև` 
սպա սում են: 

Նել լի Սա հակ յան 

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԱՐԺԵՔԸ
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 Դո րա Ռամ զին ու նի ա վե
լի քան 33ամ յա փորձ բարձ րա
գույն կրթութ յան ո լոր տում: 2003
2004 թթ. Դր. Ռամ զին 18 ա միս նե
րի ըն թաց քում աշ խա տել է որ պես 
խորհր դա տու Ագ րո գի տասփ յու ռում 
(գյու ղատն տե սա կան խորհր դատ
վութ յան բա ժին): Նա նաև 14 տա
րի դա սա խո սել է Վա շինգ տո նի 
Պե տա կան Հա մալ սա րա նում` որ
պես խորհր դատ վա կան բաժ նի վա
րիչ: Թո շա կի անց նե լուց հե տո նաև 
ա ջակ ցել է «Կա նաչ ա րա հե տին»` 
որ պես կա մա վոր:  Սույն թվա կա նի 
նո յեմ բե րի 20ից դեկ տեմ բե րի 6ը, 
«ՎԻՍՏԱԱ Փոր ձա գի տա կան Կենտ
րոն» խորհր դատ վա կան կազ մա
կեր պութ յան (ACDI/VOCA) « Ֆեր մե
րից ֆեր մե րին» ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, նա կրկին Հա յաս տա նում 
էր: Կա մա վո րա կան հի մունք նե րով 
Դր. Դո րա Ռամ զին ա ջակ ցեց « Կա
նաչ ա րա հետ» ՀԿին՝ տրա մադ րե
լու կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
և կազ մա կերպ չա կան արդ յու նա վե
տութ յան դա սըն թաց ֆեր մեր նե րի 
և ֆեր մե րա յին խմբե րին, ինչ պես 
նաև նույ նա կա նաց նե լու ցան կա լի 
դա սըն թաց նե րի կա րիք նե րը, ո րոնք 
նա խա տես վում է անց կա ցել Կա նաչ 
ու սուց ման կենտ րո նում: 

Մաս նա գետն այ ցե լեց մի շարք 
մար զեր ( Լո ռի, Ար մա վիր, Ա րա րատ, 
Վա յոց ձոր) և հան դի պեց ֆեր մեր նե րին, 
խորհր դա տու նե րին՝ դա սըն թաց նե րի 
կա րիք նե րի գնա հատ ման հա մար: Այս 
հան դի պում ե րի ըն թաց քում նույ նա կա
նաց վել են ֆեր մեր նե րի և ֆեր մե րա յին 
խմբե րի հա մար դա սըն թաց նե րի կա
րիք նե րը, ինչ պես օ րի նակ` հո ղի ո րա կի 
բա րե լա վում, կա թի լա յին ո ռո գում, օր
գա նա կան պա րար տան յու թե րի կի րա
ռութ յուն, հա մայն քա յին զար գաց ման 
ծրա գեր, պրակ տիկ դա սըն թաց ներ, 
բեր քի ո րա կի բա րե լա վում, բեր քի պահ
պա նում, գյու ղատն տե սա կան ներդ
րում եր, վնա սա տու նե րի դեմ պայ քար, 
յուրաքանչյուր մշա կա բույ սի հա մար 
ա ռան ձին հաշ վարկ, սեր մե րի, տնկի նե
րի, և բույ սե րի նոր տե սակ ներ, մար քե
թինգ, ֆեր մե րա յին խմբե րի միջև տե ղե
կատ վութ յան փո խա նա կում և  այլն: Դր. 
Ռամ զին նաև դա սըն թաց է անց կաց րել 
Կա նաչ ու սուց ման կենտ րո նի, «Կա նաչ 
ա րա հե տի» աշ խա տա կից նե րի և ֆեր մե
րա յին խմբե րի ա ռաջ նորդ նե րի հետ:

Կա նաչ ու սուց ման կենտ րո նը նո
րաս տեղծ կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը 
գտնվում է ՀՀ Կո տայ քի մար զում: Կենտ
րոնն ու նի մոտ 3000 մ2 գյու ղատն տե սա
կան տա րածք, ներ շեն քա յին և բա ցօթ յա 
լսա րան ներ: Հո ղա տա րած քը կծա ռա յի 
որ պես փոր ձա ցու ցադ րա կան տա րածք՝ 
օր գա նա կան մրգե րի, բան ջա րե ղե նի, 
խո տա բույ սե րի և  այլ մշա կա բույ սե րի 
հա մար: Կա նաչ ու սուց ման կենտ րո նի 
նպա տակն է՝ ա ջակ ցել ֆեր մեր նե րին 
բա րե լա վե լու ի րենց գյու ղատն տե սա
կան գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն նե րը և 
բարձ րաց նել գյու ղատն տե սա կան մշա
կա բույ սե րի ար ժեքն ու ո րա կը Հա յաս
տա նում:

« Կա նաչ ա րա հետ»  ՀԿ
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« Լու կա շի նի գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա
ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը ստեղծ վել 
է 2005 թ.` «Ամ քոր» մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յան «FOSPA» ծրագրի շրջա նա կում: Սկզբ
նա կան շրջա նում ան դամ ե րի թի վը 42 էր, 
այժմ այն ար դեն գե րա զան ցում է 100ը: 

« Հա մայն քի բնակ չութ յու նը ինք նու րույն չէր 
կա րո ղա նում լու ծել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի՝ 
իր առջև դրված խնդիր նե րը: Տե ղե կատ վա կան 

տար բեր աղբ յուր նե րից ի մա ցանք, որ «Ամ քո րի» և 
մի ջազ գա յին այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ
ցութ յամբ ստեղծ վում են գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվն եր, ո րոնք հա մա տեղ են լու ծում 
ծա գած խնդիր նե րը: Ս տեղ ծե ցինք ակ տի վիստ
նե րից բաղ կա ցած նա խա ձեռ նող խումբ, ժո ղով 
հրա վի րե ցինք, ո րին մաս նակ ցում էին նաև «Ամ
քո րի» և «Գ յու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա նե րի 
ֆե դե րա ցիա» («ԳԱՖ») հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Ն րանց կող մից հան գա մա նա լից ներ կա յաց
վեց կոո պե րա տի վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
ա ռա  վե լութ յուն ներն ու կար ևո րութ յու նը: Ժո ղո վի 
100ից ա վե լի մաս նա կից նե րից 42ը միա վոր վե
ցին և ս տեղծ վեց « Լու կա շի նի գյու ղատն տե սա
կան ա սո ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վը», պատ մում է կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Վարդ գես Դավթ յա նը: Հե տա գա յում շատ ծրագ
րեր են ի րա կա նաց վել, ո րի արդ յուն քում կոո պե
րա տի վը հզո րա ցել է: Հա մա տեղ ձեռք են բե րել 
պա րար տան յութեր, թու նա քի մի կատ ներ, դի զե
լա յին վա ռե լան յութ: 

Կոո պե րա տի վի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ մանն ա ջակ ցում էր «Ամ քո րը», իսկ 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յունն ա պա
հո վում էր «ԳԱՖ»ը: «Սկզբ նա կան շրջա նում 
հա մայն քի բնա կիչ նե րը թե րա հա վա տո րեն էին 
վե րա բե րում կոո պե րա տի վին` նույ նաց նե լով այն 
ԽՍՀՄ –ի օ րոք գո յութ յուն ու նե ցող նմա նա տիպ 
կա ռույց նե րի հետ: Սա կայն, հե տա գա յում տես նե
լով մեր արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը՝ շա տե րը 
միա ցան մեզ: Ի տար բե րութ յուն հա մայն քի մյուս 
բնա կիչ նե րի՝ կոո պե րա տի վի ան դամ երն ա վե լի 
տե ղե կաց ված են, տի րա պե տում են մաս նա գի
տա կան հմտութ յուն նե րին, նրանց պար բե րա
բար խորհր դատ վութ յուն է մա տուց վում», ա սում 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ս տեղ ծել է 400 
տոն նա պա հես տա վոր ման հնա րա վո րութ յամբ 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն, ո րից ա ռայժմ 
գոր ծում է 100 տոն նա տա րո ղութ յամբ սառ նա
րա նը: Ցա վոք, մյուս սառ նա րան նե րը են թա կա 
են վե րա նո րոգ ման, ո րի հա մար ֆի նան սա կան 
աղբ յուր ներ են ո րոն ում: 

Վարդ գես Դավթ յա նի տե ղե կաց մամբ, կոո
պե րա տի վը նույն պես մաս նա կիո րեն պատ րաստ 
է կա տա րել իր ներդ րում ե րը: Ըն թա ցիկ տա րում 
կոո պե րա տի վը ՌԴ է ար տա հա նել 220 տոն նա 
ծի րան, 40 տոն նա սա լոր և  այլն: Այժմ սառ նա
րան նե րում պա հես տա վոր ված է մեծ քա նա կութ
յամբ դդում, ո րը ձմռան ա միս նե րին կվա ճա ռեն 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին: Ի դեպ, կոո
պե րա տի վին ան դա մակ ցում են նաև հա րա կից 
Խանջ յան և Նո րա վան գյու ղե րի բնա կիչ նե րը: 

«CARD» հիմ ադ րա մի և « Հեյ ֆեր Հա
յաս տան» կազ մա կեր պութ յան տեխնիկական 
աջակցությամբ, և «Ամ քո րի» ֆի նան սա վոր մամբ, 
կազ մա կեր պել են չրերի ար տադ րութ յուն: Քայ
լեր են ար վում չրա նոց նե րը ար ևի է ներ գիա յով 

գոր ծար կե լու ուղ ղութ յամբ: Վարդ գես Դավթ յա
նի կար ծի քով, այդ դեպ քում չրի ինք նար ժե քը, 
ի շահ սպա ռո ղի, կստաց վի ա վե լի ցածր: « Մենք 
պատ րաստ ենք հան դես գալ հա մա ֆի նան սա
վոր մամբ, ե թե որ ևէ կազ մա կեր պութ յուն ա ջակ
ցի ար ևա յին մարտ կոց նե րի ձեռք բեր ման ծրագ
րին»,  նշում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: 

Ծ րագ րե րից մեկն էլ՝ օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան զար գա ցում է, որն աչ քի է ընկ նում 
տնտե սա կան մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ և  ե կամ
տա բե րութ յամբ, իսկ դրա հա մար Լու կա շին գյու
ղում առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը: 
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ա ռա ջի
կա յում դի մե լու են «Ավստ րիա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յա նը»: Ի դեպ, նա խա տե սել են ար
տադ րել նաև օր գա նա կան չրեր, այդ նպա տա կով 
առ կա են հա մա պա տաս խան այ գե տա րածք ներ, 
ո րոնք 4 տա րի շա րու նակ մշակ վել են օր գա նա
կան գյու ղատն տե սութ յան պա հանջ նե րով: Կազ
մա կեր պե լու են նաև օր գա նա կան ե ղա նա կով 
ա ճեց ված մրգա տե սակ նե րի մթե րում եր: 

« Լու կա շի նի գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա
ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը զբաղ վում 
է նաև կա թի ըն դուն մամբ: Այդ նպա տա կով 
«CARD»ը հատ կաց րել է 1,6 տոն նա տա րո ղութ
յամբ սառ նա րան: Մ թեր ված կա թը հանձ նում են 
«Աշ տա րակ կաթ»ին և վե րամ շա կող այլ ըն կե
րութ յուն նե րի: Կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցող 
տնտե սութ յուն նե րին հատ կաց վել են ավ տո մատ 
կթի սար քա վո րում եր: Ն շենք, որ կոո պե րա
տիվն ա պա հով ված է նաև գյու ղատն տե սա կան 
անհ րա ժեշտ տեխ նի կա յով: Ս պա ռո ղա կան կոո
պե րա տի վը, գյու ղա պե տե րի հետ հա մա տեղ, իր 
մաս նակ ցութ յունն է ցու ցա բե րում նաև հա մայն քի 
զար գաց ման ծրագ րե րին: Նա խորդ տա րի մաս
նա կիո րեն վե րա նո րոգ վել են Լու կա շի նի բու ժամ
բու լա տո րիան, իսկ ըն թա ցիկ տա րում՝ գյու ղի 
ման կա պար տե զը: Բա ցա հայ տե լով հա մայն քի 

կա րիք նե րը՝ կոո պե րա տի վը ծրագ րա յին ա ռա
ջարկ նե րով դի մում է դո նոր կազ մա կեր պութ յուն
նե րին, ո րոնց ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց նում է 
նաև մշա կու թա յին, կրթա կան, ա ռող ջա պա հա
կան և  այլ ծրագ րեր:

 «Իմ կար ծի քով, կոո պե րա տի վը չպետք է լի
նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի ( ՏԻՄե րի ) կցորդ, այլ պետք է լի նի ան կախ: 
Կոո պե րա տի վի նա խա գա հին պետք է ընտ րի 
ոչ թե գյու ղա պե տը, այլ հա մայն քի բնակ չութ յու
նը, որ պես զի վեր ջի նիս գոր ծու նեութ յու նը լի նի 
արդ յու նա վետ: Ան շուշտ, առ կա է կոո պե րա տիվ
ՏԻՄ հա մա գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու
նը: Արդ  յուն քում` շա հում է բնակ չութ յու նը»,  եզ
րահան գում է Վարդ գես Դավթ յա նը: 

Ն րա կար ծի քով՝ կոո պե րա տիվն ե րը պետք 
է օգտ վեն նաև պե տութ յան կող մից հատ կաց վող 
սուբ սի դիա նե րից: Ն րանց պետք է տրա մադր
վի սուբ սի դա վոր ված դի զե լա յին վա ռե լան յութ, 
թու նա քի մի կատ ներ, պա րար տան յու թեր և  այլն: 
Դրանք կոո պե րա տի վը պետք է բաշ խի իր ան
դամ ե րին: Լու կա շի նի կոո պե րա տիվն իր պա
հանջ ներն է ներ կա յաց նում նաև ջրօգ տա գոր
ծող նե րի ըն կե րութ յա նը, հան դես է գա լիս իր պա
հանջ նե րով, ա ռա ջարկ նե րով և կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ:

Նել լի Սա հակ յան 
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ՀԳՇՆ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հա յաս տա նում և ԱՊՀ երկր նե րում հսկա
յա ծա վալ նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներ է 
ի րա կա նաց նում 1963 թ. հիմ նադր ված Քա
ղա քա շի նա կան բնա գա վա ռի նա խագծա
յին ինս տի տու տը, ներ կա յումս՝ ՀԳՇՆ 
(ՀԱՅԳՅՈՒՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ) ըն կե րութ յու նը: 1996թ. ՀԳՇՆ ըն կե
րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Վա րու ժան Հո վա սափ յա նը բազ մա
թիվ կար ևոր և պա տաս խա նա տու կա ռույց նե րի նա խագ ծե րի հե
ղի նակ է, ՀՀ և մի ջազ գա յին մի շարք մրցա նակ նե րի դափ նե կիր, 
քա ղա քա շի նութ յան ո լոր տում նա խագծ ման և նա խագ ծե րի ի րա
կա նաց ման փոր ձա ռու մաս նա գետ: Ն րա կա ռա վար ման գոր
ծու նեութ յան սկզբունք ներն են՝ կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից 
հմտութ յու նե րի կի րա ռու մը, նո րա րա րա կան մո տե ցում ներն ու 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րում նե րը, շրջա կա մի ջա վայ րի հետ 
հա մա հունչ կա ռույց նե րի նա խագ ծումն ու կա ռու ցու մը:

Վ. Հո վա սափ յա նի ղե կա վա րած բազ մա թիվ ծրագ րե րից են՝ 
Վա յոց ձո րի, Մեղ րիի ինք նա հոս ո ռոգ ման հա մա կար գի աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև՝ §Հա զա րամ յակ նե րի 
մար տահ րա վեր ներ¦ ծրագ րով, վեց ինք նա հոս ո ռոգ ման, ՀՀ 20 
տա րա ծաշր ջան նե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման 
հա մա կար գե րի բա րե լավ ման նա խագ ծե րը և  այլն:

Ըն կե րութ յու նը նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց-
նե լու նպա տա կով, հա մա գոր ծակ ցե լով գե րա տես չութ յուն նե րի 
հետ՝ ար ժա նա ցել է ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան 
ա ռա ջին կար գի մրցա նա կի՝ ( Տաթև և Ծաղ կա հո վիտ հա մայնք-
նե րի գլխա վոր հա տա կագ ծե րի նա խագծ ման հա մար), Ղա-
զախս տա նի կա ռա վա րութ յան պատ վոգ րին, ՌԴ –ի Սա մա րա յի 
Շի նա րա րութ յան Դե-
պար տա մեն տի դիպ լո-
մին, ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան շնոր հա կա լագ րին 
և բազ մա թիվ այլ մրցա-
նակ նե րի:

Նա խագ ծա յին այս 
ինս տի տու տը կա րողա-
ցել է իր կա ռուց ված քում 
ընդգրկել քա ղա քա շի-
նութ յան բնա գա վա-
ռում պահան ջարկ ու-
նե  ցող նա խագ ծա յին 
աշ խա տանք ներ՝ ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ար դիա կա նաց ման 
տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րե րի մշա կում, տեխ նի կատնտե սա-
կան հիմ նա վո րում ներ, պի լո տա յին ծրագ րեր, ո ռոգ ման հա մա-
կար գեր և հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռույց ներ (ջրանցք ներ), ջրա-
մատակարարմանևջրահեռացմանհամակարգեր…

ՀԳՇՆ-ի ի րա կա նաց վող ծրագ րերն ուղղ ված են նաև գյու-
ղա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը՝ ա պա հո վե լով 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի կա յուն զար գա ցու մը՝ ջրամ բար-
ներ, ո ռոգ ման հա մա կար գեր, ջրար բիա ցում, պոմ պա կա յան ներ, 
հա սա րա կա կան շենք- շի նութ յուն ներ, բնա կե լի թա ղա մասեր և 
տ ներ, գյու ղատն տե սական ար տադ րութ յան կա ռույց ներ:

Հարկ է նշել ՀՀ ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ար դիա կա նաց ման 
ծրագ րե րից մի քա նի սը՝ Ար տա շա տի երկ րորդ կար գի ջրանց քի 
վե րա կանգ նում, ՋՕԸ-ե րի ո ռոգ ման ջրանցք նե րի վե րա նո րոգ-
ման նա խա գիծ, Կո տայ քի մայր ջրանց քի, Ա րա մու սի դյու կե րի 
վե րա կա ռուց ման նա խա գծի, Մեղ րիի ինք նա հոս ո ռոգ ման հա-
մա կար գի վերջ նա կան նա խագ ծի պատ րաս տումը: Ա րա րատ յան 
դաշտի դրե նա ժա յին հա մա կար գի վե րա կանգն ման նա խա գիծն 
ի րա կա նաց վել է GITEC Consult GmbH ( Գեր մա նիա) հետ հա մա-
տեղ:

Գ յու ղա կան են թա կա ռուց ված քում ըն կե րութ յան ի րա կա նաց-
րած աշ խա տանք նե րից են նաև՝ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար ար տադ րա կան, տնտե սա կան և  օ ժան դակ շի նութ-
յուն նե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի հա մար ա նաս նա պա հա կան 
հա մա լիր նե րի, ոչ խա րա բու ծա կան ֆեր մա նե րի, բան ջա րային 
մշակա բույ սե րի ու ծա ղիկ նե րի ա ճեց ման հա մար ջեր մատ նե րի, 
կա թի վե րամ շակ ման ու կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան օբ յեկտ-
նե րի կա ռու ցումն ու նա խագ ծու մը: 

Բազ մա թիվ նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներ ըն կե րութ յունն 
ի րա կա նաց նում է՝ հա մա գոր ծակ ցե լով ոչ միայն մեր հան րա պե-
տութ յու նում գոր ծող գի տա կան, շի նա րա րա կան և նա խագ ծա յին 
ըն կե րութ յուն նե րի, այլև՝ ֆրան սիա կան, շվեյ ցա րա կան, ի տա-
լա կան, գեր մա նա կան ըն կե րութ յուն նե րի հետ: Մաս նակ ցում է 
Հա մաշ խար հա յին, Ա սիա կան զար գաց ման, Եվ րո պա կան վե րա-
կա ռուց ման ու զար գաց ման, KFW բան կե րի և, §Հա յաս տան¦ հա-
մա հայ կա կան հիմ նադ րա մի ֆի նան սա վոր մամբ, ՀՀ-ում ի րա կա-
նաց վող ծրագ րե րին: 

Ն մա նա տիպ լայ նա մասշ տաբ աշ խա տանք նե րը շա րու նա-
կա կան են, իսկ  պա րոն Հո վա սափ յանն այդ աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նում է հիմ նա կան անձ նա կազ մում ընդգրկ ված ճար-
տա րա պետ նե րի, ին ժե ներ նե րի, տնտե սա գետ նե րի, բնա պահ-
պան նե րի հետ միա սին: 

 ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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 Վերջերս Հա յաս տա նի ե րի տա
սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիան (ՀԵԿԱ) և 
ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան ցը (ՀՀ ԿՁՑ) 
Հա յաս տա նում նշե ցին Կա նանց ձեռ
նե րե ցութ յան հա յաս տան յան շա բա թը, 
որն  ըստ  էութ յան, հան դի սա նում էր 
հու նի սին կա յա ցած Կա նանց ձեռ նե րե
ցութ յան մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի շա
րունա կութ յու նը: Այն կազ մա կերպ վել էր   
Ձեռ նե րե ցութ յան հա մաշ խար հա յին շա 
բա թի շրջա նակ նե րում, ո րին միա ցել է 
աշ խար հի ա վե լի քան 140 եր կիր:

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան շա բա-
թի շրջա նակ նե րում, ՀԵԿԱ-ն ն շեց նաև 

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին 
օ րը, ո րը հաս տատ վել է ՄԱԿ-ի կող մից` 
2014 թվա կա նին: Կա նանց ձեռ նե րե-
ցութ յան մի ջազ գա յին օ րը (womenseday.
org) հա մաշ խարհա յին շար   ժում է, ո րին 
մաս նակ ցում է շուրջ 150 եր կիր: Շար-
ժու մը նպա տակ ունի խրա խու սե լու, 
ա ջակ ցե լու և տո նե լու կա նանց ձեռ նե-
րե ցութ յունն ամ բողջ աշխար հում: 2015 
թ.-ից ՀԵԿԱ և ՀՀ ԿՁՑ նա խա գահ Լի լիթ 
Ա սատր յա նը Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան 
մի ջազ գա յին օր վա WED Հա յաս տան 
դես պանն է, իսկ ՀԵԿԱ-ն՝ Կա նանց ձեռ-
նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին օր վա ի րա-
կա նաց նո ղը: 

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան հա յաս-
տան յան շա բա թի նպա տակն է` նպաս-
տել Հա յաս տա նում ձեռ նե րե ցութ յան 
խթան մանն ու հզո րաց մա նը՝ գոր ծու-
նեութ յան մա սին ա ռա վել ընդգր կուն 
ի րա զեկ ման, կա նանց ձեռ նե րե ցութ յա-
նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի դի տարկ-
ման և  Հա յաս տա նում գոր ծող կին ձեռ-
նե րեց նե րի միջև նոր գոր ծըն կե րութ յան 
հաս տատ ման մի ջո ցով:  Ներ կա նե րին 
ող ջու նեց Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ), ՀՀ Կին 
ձեռ նե րեց նե րի ցան ցի (ՀՀ ԿՁՑ) և FCEM- 
Հա յաս տան նա խա գահ, WED Հա յաս-
տան դես պան  Լի լիթ Ա սատր յա նը:

Կ լոր-սե ղան քննար կում նե րին ող-
ջույ նի խոս քով և  ե լույթ նե րով հան դես 
ե կան Հա յաս տա նում Ա սիա կան զար-
գաց ման բան կի ներ կա յա ցու ցիչ Դեյ վիդ 
Դո լը, UNIDO Հա յաս տա նի գոր ծա ռույթ-
նե րի ղե կա վար Ա նա հիտ Սի մոն յա նը, ՀՀ 
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա դիր տնօ րե նի  տե-
ղա կալ Կա րեն Գ ևորգ յա նը, ՎԶԵԲ Փոքր 
բիզ նե սի ա ջակց ման ծրագ րե րի մաս նա-
գետ Զա ռա Օ հան յա նը:

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ-
գա յին օր վա տոն կա տա րութ յա նը մաս-
նակ ցե ցին § Կա նանց սո ցիալ-տնտեսա-
կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ 
ծրագ րի շա հա ռու ներ, ՀՀ կին ձեռ նե րեց-
նե րի ցան ցի ան դամ ներ, ո լոր տը ներ կա-
յաց նող պե տա կան և մի ջազ գա յին գոր-
ծըն կեր ներ: 

Մաս նա կից նե րի թվում էին ՀՀ-ում ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան Մար դու ի րա վունք-
նե րի հար ցե րի պա տաս խա նա տուն, 

ԿԱՆԱՆՑ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՕՐԸ ՆՇՎԵՑ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՀՀ-ում Ֆ րան սիա յի դես պա նա տան 
Մ շա կույ թի և հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հար ցե րով բաժ նի ներ կա յա ցու ցի չը, ՀՀ 
ՓՄՁ ՁԱԿ ներ կա յա ցու ցի չը: 

Մաս նա կից նե րի թվում էին նաև հա-
ջո ղակ կին գոր ծա րար ներ, ինչ պի սիք են 
§Հա լեպ¦ Ար ևել յան քաղց րա վե նիք նե րի 
ար տադ րա մա սի սե փա կա նա տեր Ա լին 
Մասրլ յա նը, §Հայ Լանդզ Է կո Վի լիջ Ռի-
զոր թի¦ հիմ նա դիր  Քե րո լայն Զա քար յա-
նը §Արտ Բ րիջ¦ գրա խա նութ-սրճա րա նի 
գոր ծա դիր տնօ րեն Շա քե Հա վան- Գա-
րա պետ յա նը և  այլք:   

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան հա-
յաս տան յան շա բա թի ըն թաց-
քում Վա նա ձո րում կա յա ցավ  
քննար կում՝ §Կա նանց ձեռ նե-
րե ցութ յան ի րա վի ճա կը և զար-
գաց ման հե ռան կար նե րը ՀՀ-
ում¦ թե մա յով, միա ժա մա նակ 
ամ փոփ վե ցին §Իմ հա ջո ղակ 
բիզ նե սը¦ խո րագ րով ֆո տոմր-
ցույ թի արդ յունք նե րը: 

Փոր ձի փո խա նակ ման այ-
ցեր կազ մա կերպ վե ցին ՀՀ Լո-
ռու և Կո տայ քի մար զե րի  ՀԵԿԱ 
ԿՁՑ ան դամ նե րի ձեռ նար կութ-
յուն նե րում, ե ղան  Կա րի նե 
Ղու կաս յա նի § Կա րեն- Կա ռա¦ 
կա թի վե րամ շակ ման ար-
տադ րա մա սում, որ տեղ Լի լիթ 

Ա սատր յա նը պարգ ևատր վեց շնոր հա-
կա լագ րով: Կա թի մշտա կան ա պա հով-
ման նպա տա կով գոր ծում է ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն, միա ժա մա նակ կա տա-
րում են նաև մթե րում ներ ֆեր մեր նե րից: 
ՀԵԿԱ-ի տրա մադ րած դրա մաշ նոր հով 
ար տադ րա մա սի հա մար ձեռք են բե րել 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա և սար քա-
վո րում ներ` կա րագ հա րիչ, ա նա լի զա-
տոր և  այլն: §Նախ քան դրա մաշ նորհ 
ստա նա լը, մաս նակ ցել եմ ՀԵԿԱ-ի սե մի-
նար նե րին, ինչն ինձ օգ նեց ա վե լի մաս-
նա գի տա նալ: Արդ յուն քում` էլ ա վե լի է 
բա րե լավ վել ար տադ րան քի ո րա կը, ընդ-
լայն վել տե սա կա նին¦,- ա սում է Կա րի նե 
Ղու կաս յա նը: Ի դեպ, կին գոր ծա րա րին 
է շնորհ վել նաև ֆո տոմր ցույ թի հաղ թո-
ղի կո չու մը: 

Այ ցի մաս նա կից նե րը ե ղան նաև 
Գա յա նե Խա չատր յա նի §Էբ րի կոտ¦ հու-
շան վեր նե րի, Ռու զան նա Դա նիել յա նի 
§Ռուզ Դան¦ կա րի (ք. Վա նա ձոր), և Ա նա-
հիտ Ջա ղին յա նի խմո րե ղե նի ար տադ-
րա մա սե րում (ք. Ա լա վեր դի): Ա ռանձ-
նա կի հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց րեց 
Ար մե նու հի Ա ղա բաբ յա նի չրա նո ցը, որ-
տեղ ար տադր վում է բա ցա ռա պես բնա-
պահ պա նո րեն մա քուր չիր:

Ար մե նու հի Մամ յա նի հա ցի և խ մո-
րե ղե նի ար տադ րա մա սը, ո րը թեև փոք-
րա թիվ աշ խա տա տե ղեր է ա պա հով վում 
(ել նե լով ար տադ րան քի ծա վա լից), այ-
նուա մե նայ նիվ, աշ խա տող նե րը գոհ են, 
քա նի որ ու նեն մշտա կան աշ խա տանք և 
կա յուն աշ խա տա վարձ: 

Կո տայ քի մար զում փոր ձի փո խա-
նակ ման նպա տա կով, այ ցե լու նե րը 
ե ղան  ՀԵԿԱ ԿՁՑ ան դամ ներ՝ Քե րո լայն 
Զա քար յա նի  §Հայ Լանդզ Է կո Վի լիջ 
Ռի զորթ¦ (գ. Գե ղա դիր) ըն կե րութ յու-
նում, ո րի հո ղա տա րածք նե րում ա ճեց-
վում են օր գա նիկ մրգեր և բան ջա րե ղեն, 
գոր ծում է այ ծա բու ծա կան տնտե սութ-
յուն: Ըն կե րութ յունն աշ խա տա տե ղեր է 
ա պա հո վում թե՛ Գե ղա դիր, և թե՛ հա րա-
կից հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հա մար: 
Այ ցի ըն թաց քում գոր ծա րար կա նանց 
հա մար հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր եզ-
րեր բաց վե ցին, ծնվե ցին նոր մտա հ ղա-
ցում ներ ու ծրագ րեր: 

Նել լի Սա հակ յան 
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«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵՋ ՊԱՀԱՆՋԿՈՏ ԵՄ…»
Օ րը թանկ է նրա հա մար, ով կա րո ղա նում է գնա հա տել ժա մա նա կը: Այս 

պարզ ճշմար տութ յու նը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ե ղել է Սե դիկ Մար տի րոս
յա նի կյան քի խոր հուրդն ու նաև ու ղե կի ցը: 

Ա րա րա տի մար զի  Լու սա շող գյուղ ավելի քան 42 տա րի ա ռաջ հարս ե կած Սե
դիկն իր հետ բե րել էր Կա մո քա ղա քի (ներ կա յիս Գա վառ) սով խոզ տեխ նի կու մում 
ստա ցած ա նաս նա բույ ծի մաս նա գի տութ յունն ու ծնող նե րից ժա ռան գած աշ խա տա
սի րութ յու նը: Գի տեր, որ միայն ա մուս նուն թևու թի կունք լի նե լով ու հա մա տեղ աշ
խա տան քով է հնա րա վոր հաղ թա հա րել բո լոր դժվա րութ յուն նե րը, ստեղ ծել բերք ու 
բա րիք, և  այդ դեպ քում, ինչ պես ժո ղովր դա կան ա ռածն է ա սում՝ աղ քա տութ յու նը 
կվա խե նա աշ խա տո ղի տու նը մտնե լուց: 

Ա մուս նու հետ նախ կին Կա րա խաչ, այ սօր ար դեն Լու սա շող կոչ վող գյու ղի սով
խո զում աշ խա տած տա րի նե րին զբաղ վել են ա նաս նա պա հութ յամբ, «ի րար գլխի 
հա վա քած» գու մա րով մի քա նի հորթ են գնել ու սկսել բազ մաց նել, իսկ ար դեն հո
ղե րի սե փա կա նաշ նորհ ման արդ յուն քում ձեռք բե րած տա րածք նե րում կա ռու ցում են 
ա նաս նա գոմ, ա վե լաց նում ա նաս նագլ խա քա նա կը, գնում ա նաս նա կեր և  օ րու գի շեր 
քրտնա ջան աշ խա տե լով, մե կը՝ եր կուս, եր կու սը՝ տա սը դարձ նե լով, տու նու տեղ են 
ստեղ ծում: Թեև Սե դի կի հա մար դժվար էր չորս ե րե խա նե րի խնամ քը հա մա տե ղել 
ա նաս նա պա հութ յան ու միա ժա մա նակ հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հետ, այ
նու ա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի ճիշտ բաշխ ման, աշ խա տա սի րութ յան և հա մա ռութ յան 
շնոր հիվ, նրան հա ջող վում էր լի նել բո լոր «դիր քե րում»:

Այ սօր ար դեն գյու ղա կան իր ֆեր
մա յում Սե դի կի խնամ քի և հո գա տա
րութ յան տակ շուրջ 200 խո շոր եղ ջե
րա վոր ա նա սուն կա, ո րից 50ը՝ կով, 
բա ցի դրա նից, 1015 ոչ խար ու մի քա
նի նո րա ծին գառ ներ կան: Ճիշտ է, հին 
ա նաս նա գո մում ար դեն նեղ վածք է, 
սա կայն քիչ հեռ վում կա ռուց ված նորն 
ու ըն դար ձա կը գար նա նը պատ րաստ է 
դի մա վո րե լու իր «բնա կիչ նե րին»: « Լույ
սը դեռ չբաց ված` ար դեն ա նաս նա
գո մում եմ, մեկ առ մեկ ստու գում եմ 
ա նա սուն նե րի վի ճա կը: Ե թե հի վանդ 
են լի նում, ինքս եմ բու ժում, հետ նե րը 
զրու ցում եմ, շո յում, նրանք էլ են փա
ղաք շան քի ու ջեր մութ յան կա րոտ: Իմ 
հանգս տի ժա մը գի շեր վա ժա մը 1ից 
4ն  է, իսկ ամ ռա նը` ա վե լի քիչ»,  ասում 
է ֆերմերը: Աշ խա տան քը եր բեք վերջ 

չու նի, ո րով հետև ձգտող և  ա րա րող մար դու բա րե կե ցութ յու նը ստեղծ վում է միայն 
հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի արդ յուն քում: Ա մուս նու մա հից հե տո Սե դի կի թևու  թի 
կուն քը զա վակ ներն ու հարս ներն են: Ճիշտ է, սե զո նա յին աշ խա տանք նե րին զգաց
վում է լրա ցու ցիչ ձեռ քի կա րիք, բայց հիմ ա կան աշ խա տու ժը տան ան դամ երն են: 
Սե դի կի հա մոզ մամբ՝ նրանց հետ աշ խա տելն ա վե լի հեշտ է, քան օ տա րի, ո րով հետև 
տան ան դա մը սրտա ցավ է, և հե տո՝ ա վե լի հեշտ է ինքդ ճիշտն ա նես, քան ու րի շին 
մի քա նի ան գամ բա ցատ րես նրա սխալ նե րը:

Ըն տա նի քում գե րիշ խող հա մե րաշ խութ յու նը կան խում է օ տար ա փե րում աշ խա
տանք փնտրե լու ցան կութ յունն ու մտադ րութ յու նը:  «Ե րեք տղա ու նեմ, մեկ աղ ջիկ: 
Տ ղա նե րիցս ոչ մեկը, աշ խա տանք փնտրե լու հույ սով, գյու ղից հե ռա նա լու, քա ղա քում 
բնակվելու կամ երկ րից դուրս գնա լու ցան կութ յուն չու նի: Իսկ ո՞ւր գնան, ե թե այս
տեղ էլ աշ խա տանք կա: Մեր եր կի րը մեր տունն է, լի նի հա րուստ թե աղ քատ, մերն 
է, մենք պետք է շե նաց նենք, օ տա րը մեր փո խա րեն չի ա նի», հա մոզ ված է Սե դի կը:

Ի րոք, աշ խա տան քից աչք բա ցե լու ժա մա նակ չկա, պա կաս աշ խա տա տար չէ 
նաև ստեղ ծած նյու թա կան բա րիք նե րի ի րա ցու մը: Հա ճախ է պա տա հում, որ մթեր
ման գնի հար ցում կաթ կամ միս մթե րող ըն կե րութ յուն նե րի ու ան հատ նե րի հետ 
լե զու չեն գտնում: Ն ման դեպ քե րում կա թը վե րած վում է պան րի, իսկ ո՞ւմ հայտ նի չէ 
Կա րա խա չի պան րի հա մը, այն 
էլ՝ Սե դի կի պատ րաս տա ծի, ո րի 
համ բա վը բեր նե բե րան շրջում է 
շրջա կա գյու ղե րից մինչ հե ռա
վոր քա ղաք նե րը: Հա ճա խորդ
նե րի պա կաս, փառք Աստ ծո, 
չկա, ու ո՛չ պա նիրն է մում 
«սեղա նին», ո՛չ մի սը, հա կա
ռակ դեպ քում՝ այլ բնամ թեր քի 
հետ փո խա նա կու մը կա ու կա: 
Կար ևորն այն է, որ այս փոք րիկ 
բիզ նե սի ճա նա պար հին խո չըն
դոտ ներ չլի նեն, իսկ չեն լի նի, 
քա նի որ Սե դի կը պե տութ յան 
հետ պարտք ու պա հանջ չու նի, 
հո ղի, շենքշի նութ յուն նե րի հար կե րը պար տա ճա նաչ վճա րում է, մեկմեկ վար կերն 
են նե ղում, դե, դա էլ՝ կաշ խա տենկփա կեն:

 Խոս քի ու գոր ծի մեջ պար տա ճա նաչ Սե դիկն ի րեն բնու թագ րե լիս էլ ա նա չառ 
է. « Շատ բարդ մարդ եմ, աշ խա տան քի մեջ պա հանջ կոտ եմ, ու զում եմ ա մեն ինչ 
իր հու նով, շիփշի տակ գնա: Իսկ սո վո րա կան մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րում 
փխրուն եմ, սի րով օգ նում եմ ինձ դի մած մարդ կանց, լի նի խորհր դով, թե նյու թա
պես, գնա հա տում եմ ժա մա նա կը և պա րապ զրույց նե րի վրա այն չեմ վատ նում»:

 Ա նուշ Ներ սիս յան
Ա րա րա տի մարզ
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 Գո մաղ բը պա րու նա կում է ա զոտ, 
ֆոս ֆոր, կա լիում, մագ նե զիում, կալ-
ցիում, եր կաթ, ցինկ, պղինձ և  այլ տար-
րեր: Հա րուստ է օր գա նա կան նյու թե րով 
և  օգ տա կար ման րէ նե րով: Գո մաղ բի 
ո րա կը պայ մա նա վոր ված է կեն դա նու 
տե սա կով, պահ պան ման պայ ման-
նե րով և ժամ կե տով: Մեծ քա նա կով 
ա զոտ, ֆոս ֆոր և կա լիում պա րու նակ-
վում է ոչ խա րի գո մաղ բում և թռչ նաղ-
բում: Ա մե նաար ժե քա վո րը՝ ա ղավ նու և 
թռչ նի  ծերտն է:

Աղյուսակում բեր ված է ո րոշ կեն-
դա նա կան պա րար տան յու թե րում հիմ-
նա կան սննդա տար րե րի պա րու նա-
կութ յու նը (կգ/100 կգ՝ թաց զանգ վա ծի 

հաշ վով):  
Գո մա ղբի մեջ  պ ար ու նակ վող  ս նն-

դա տա րր ե րի և  օր գա նա կա ն ն յու թե րի 
մա տչե լիութ յու նը կա խվ ած  է դրա քայ-
քայ ման, փտման աստ ի ճա նից: Որ քան 
լավ է այ ն քայ քայ վա ծ,  այն քա ն բար-
ձր  է օգ տա կա ր ն յու թե րի յո ւրա ցու մը  
բույսեր ի  կո ղմի ց: Ընդ  ո րում՝ գ ո մաղբ ի 
պա   րարտ ացն ող ազ դե ցությ ու նը հողու մ 
պ ահ պ ան վում  է մի քա նի  տա րի: 

Չ քա յքայ ված  գ ո մաղ բի օգ տա գոր-
ծո ւմը, ո րոշ  դ եպ քե րո ւմ  կա րող  է վնա սել 
բույ սե րին, օ րի նակ` եթ ե հող է մտցվ ում 
չքայ քայ ված ծղո տի  հե տ հա մակց ված 
թար մ գոմ աղբ , ա պա ա ռաջին ե րկու 
ամսվ ա ըն թաց քու մ գո մա ղբի  ա զո-
տը ծախս վում է  ծղ ո տի քայք այ ման 
վրա, ին չի հետ ևան քով բո ւյ սեր ն  ա զո-
տի ք աղց են զգ ում : Կի սա քայ քայ ված 
գ ոմաղբ օ գտ ա գործ ե լիս` հ ող ու մ հան-
քայ ին  ա զո տի քան ակն ան մի ջա պես 
բա րձրա նում  է , քան ի ո ր ծղո տի  հի մնա-
կան  զա նգվա ծը գո մաղ բի  պա հպան-
ման ը նթաց քում, ար դե ն ք այ քայվ ել է: 
Որ քա ն լավ է քայ քայվ ած գո մա ղբը , 
այնքան բա րձր  է բե րքի  հա վե լու մը: 

Շ ատ կար ևոր է գո մա ղբի ճ իշտ 
պահ պա նում ը:  Ո չ մեծ և  փո ւխր կույ-
տեր ով  պահ պա նե լիս , գո մա ղբը շ ու տ 
չո րա նում է, իսկ  նրանում առկա ազ ո-
տը  ց ն դում  է կա մ լվաց վում անձրևաջ-
րե րով: Շատ  ա վե լի վատ է, ե րբ  աշ-
նա նը  գ ո մաղ բը շաղ է  տրվում  հող ի 
մակ եր ե սին: Այս  դեպ քո ւմ գո մաղ բի  օգ-
տա կարութ յու նը դառ նում է ա նի մաստ , 

քա նի ո ր նր ա մի ջից ա զոտ ը, ֆոս ֆո րը, 
կա լիու մը  և այ լ տար րեր լ վաց վո ւմ  ե ն  
անձր ևա ջրե րի կամ հալ քի օգն ու թյամբ: 

Գո մաղ բը ճի շտ հա սու նա ցնե լու հա-
մար նախ՝ գետ նին  պետք է փռել 2-3 մ 
լայ նո ւթյ ամբ  տոր ֆ կ ամ ման րա ցվա ծ 
ծ ղոտ (20- 25  սմ շեր տով ), այ նու հետև 
վրա ն  ավ ե լաց նել գո մաղբ ̀ 1.0 -1 .5  մ 
բարձ րութ յամբ: Կույ տը տա փա նել ուց 
հե տո այ ն պետք  է ծած կել տ որ ֆով  կամ 
ծղո տով, ա պա`  հո ղո վ: Գո մաղ բը հա-
մար վում  է  հա սո ւն աց ած, երբ նրա մե ջ 
ցամ քա րի և  կե րի  կոշտ մնա ցո րդներ ը 
լ րի վ քայ քայ վում են , իսկ կու յտն  ու նե-
նում է մուգ գոր շա վուն ե րանգ:

Գո մաղ բով հո ղի պա րար տա ցու մը 
և մ շա կա բույ սե րի սնու ցու մը կախ ված 
են հո ղի տե սա կից, բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րից, մշա կա բույ սի տե սա-
կից, զար գաց ման փու լից և մի շարք այլ 
գոր ծոն նե րից: Այ նու հան դերձ, նշենք, որ 
 լո լի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի հա-
մար այն, մի ջին հաշ վով, կազ մում է 20-
30, վա րուն գի հա մար` 60-70, կա ղամ բի 
և սո խի հա մար` 30-40, աշ նա նա ցան 
ցո րե նի հա մար` 15-20, կար տո ֆի լի և 
խա ղո ղի հա մար` 40, պտղա տու նե րի 
հա մար` 30 տ/ հա:

Պետք է զգու շա նալ թարմ գո մաղ-
բի օգ տա գոր ծու մից: Օ րի նակ` գա զա րի 
ցան քե րում թարմ գո մաղ բի կի րա ռու մը 
կտրուկ նվա զեց նում է ար մա տապտուղ-
նե րի ո րա կը: Խոր հուրդ չի տր վում նաև 
թարմ գո մաղ բով սնու ցել  սո խը և սե ղա-
նի այլ ար մա տապ տուղ ներ:

Ն պա տա կա հար մար չէ կի րա ռել 
մեկ շա բաթ և  ա վե լի ժամ կե տում խմոր-
ված գո մաղ բը, քա նի որ այդ ըն թաց քում 

ա մո նիա կա յին ա զո տի զգա լի մա սը 
ցնդում է: Ա վե լի լավ է գո մաղ բա թուր մը 
պատ րաս տել ա ռա վոտ յան, օր վա ըն-
թաց քում պար բե րա բար խառ նել, իսկ 
ե րե կո յան օգ տա գոր ծել՝ ջրով 7-10 ան-
գամ նոս րաց նե լուց հե տո:

Թռչ նաղ բը կա րե լի է կի րա ռել վաղ 
գար նա նը 0.5 կգ/քմ չա փա քա նա կով: 
Լավ արդ յունք է տա լիս մշա կա բույ սե-
րի սնու ցու մը թռչնաղ բա թուր մով: Թաց 
ծեր տով  թուրմ պատ րաս տե լուց հե տո 
այն պետք է օգ տա գոր ծել 12-15, իսկ չո-
րա ցած ծեր տով պատ րաս տե լիս` 18-20 
ան գամ ջրով նոս րաց նե լուց հե տո:

Գոմաղբ

Օրգանական պարարտանյութերին են պատկանում գոմաղբը, թռչնաղբը, մարդաղբը, կենսահումուսը, 
տորֆը, կոմպոստները, կանաչ պարարտանյութերը և այլն: Սրանք պարունակում են բույսի բնականոն 
կենսագործունեության համար անհրաժեշտ սննդատարրեր, բարելավվում են հողի կառուցվածքը, օդային 
և ջրային ռեժիմերը, հարստացնում հողն օգտակար մանրէներով և օրգանական նյութերով:

Կոմ պոս տա ցու մը պետք է կա տա-
րել ջուր չկու տակ վող տե ղանք նե րում, 
կամ էլ խրա մատ նե րում, ուր կոմ պոս-
տը քիչ է չո րա նում, հա վա սա րա չափ է 
խո նա վա նում և  ա րագ է հա սու նա նում: 
Խ րա մա տի լայ նութ յու նը պետք է լի նի 
1.5-2.0 մ, խո րութ յու նը` 0.8-1.0 մետր: 
Հա տա կին պետք է փռել  տորֆ կամ 
հող` 20-25 սմ շեր տով, այ նու հետև նույն 
հաս տութ յամբ` կոմ պոս տան յութ: Շեր-
տա վո րու մը պետք է կա տա րել հա ջոր-
դա բար` ա մեն ան գամ խո նա վաց նե լով 
ջրով կամ գո մաղ բա հե ղու կով: Դար-
սա կույ տի բարձ րութ յու նը պետք է լի նի 
1.5-2.0 մ` վեր ջում ծածկ ված 15 սմ -ի ց ոչ 
պա կաս հաս տութ յուն ու նե ցող  տոր ֆով 
կամ հո ղով:

Ե թե կոմ պոս տում շատ են տա շեղ-
նե րը, ծղո տը, ա պա անհ րա ժեշտ է ա վե-
լաց նել ա զո տա կան պա րար տան յութ 
(10 կգ փայ տան յու թին` 300-350 գրամ 
ա մո նիա կի սուլ ֆատ): Կոմ պոս տի հա-
սու նա ցու մը կախ ված է կոմ պոս տաց-
վող նյու թե րի տե սա կից և քա նա կից: 
Այն կա րող է տևել 3-24 ա միս, ընդ 
ո րում՝ բա ղադ րան յու թե րը 2-3 ա միս 
անց հար կա վոր է խառ նել: Կոմ պոս տի 
միա տար րութ յու նը, գա զե րի առ կա յութ-
յու նը վկա յում են նրա պատ րաստ լի նե-
լու մա սին:

Հել մինտ նե րի ձ վե րի լ րիվ ոչն չաց-
ման հա մար տոր ֆա մար դաղ բա յին 
կոմ  պոստ ները  պետք է հնաց նել 2 տա-
րուց ոչ պա կաս:

Հա վա քա ծու կոմ պոստ ներն ա վե լի 
լավ է հո ղ մտց նել գար նա նը, իսկ մնա-
ցած նե րը` աշ նա նը:

Կոմ պոստ նե րի ծախ սի չա փա քա-
նա կը նույնն է, ինչ՝ գո մաղ բի նը:

Կեն սա հու մու սը ստաց վում է գո-
մաղ բից՝ կա լի ֆոր նիա կան կար միր 
որ դե րի մի ջո ցով: Այն պա րու նա կում է 
40-60 % հու մուս, 10-20 % ա զոտ, 1-3 
% ֆոս ֆոր, 1.3-2.3 % կա լիում, 4.5-8.0 
% մագ նե զիում, 0.5-2.3 % եր կաթ, 0.5-
2.5 %  պղինձ: Մեկ տոն նա գո մաղ բից 
ստաց վում է 600 կգ կեն սա հու մուս:

Կեն սա հու մու սը նպաս տում է սեր -
մե րի ծլու նա կութ յա նը, կտրոնների 
ար  մա տա կալ մա նը, սա ծիլ նե րի կպչո-
ղա  կա նութ յա նը, բեր քի ա վե լաց մա-
նը, բույ սե րի դի մադ րո ղա կա նութ յան 
բարձրաց մա նը, բեր քի հա սու նաց ման 
ժամ կետ նե րի կրճատ մա նը: Ս րա նով 
հո ղի պա րար տաց ման չա փա քա նա կը 
մեկ հեկ տա րի հա մար կազ մում է 3.0-
3.5 տոն նա:

Մեկ տնկիի հա մար նա խա տես ված 
է 4.0-5.0 կգ, պտղա տու ծա ռի հա մար` 
10.0 կգ, սա ծիլ նե րի հա մար և կար տո ֆի-
լի բնե րում` 100 գրամ, կա նա չե ղե նի 1 քմ 
մա կե րե սին` 500 գրամ կեն սա հու մուս:

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

Պարկավորված բիոհումուս

Կալիֆորնիական որդեր

 

 

 

 

 

 

Թռչնաղբ

Տորֆ

Աղյուսակ
Օր գա նա կան պա րար տան յու թեր Ա զոտ  Ֆոս ֆոր  Կա լիում

 Գո  մաղբ 

ոչ խա րի 0.86 0.47 0.67

ձիու 0.59 0.28 0 .6 3

տավարի 0.5 4 0.23 0.50

խոզի 0.45 0.19 0.60

թռչնաղբ 1.5 1. 5 0.80

մա րդաղբ 1.1 0.26 0.22

Տորֆ 
վերին շերտ 0.35 0.03 0.0 3

ցա ծր շերտ 1 .05 0. 14 0.07

Տոր ֆը պա րու նա կում է բա վա րար 
քա նա կով ա զոտ, սա կայն այն մշա կա-
բույ սե րի հա մար քիչ մատ չե լի է: Մ յուս 
կող մից  տոր ֆի  մեջ շատ քիչ է ֆոս ֆո րի 
և կա լիու մի քա նա կը: Տոր ֆի արդ յու նա-
վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով 
այն օգ տա գործ վում է կոմ պոստ նե րի 
 տես քով` գո մաղ բի, գո մաղ բա թուր մի, 
մար դաղ բի, ֆոս ֆո րի տա յին ալ յու րի, 
կրի, մոխ րի կամ այլ օր գա նա կան և 

հան քա յին պա րար տան յու թե րի հետ 
հա մա տեղ:

Տոր ֆա գո մաղ բա յին կոմ պոստ նե-
րի արդ յու նա վե տութ յու նը զգա լիո րեն 
մե ծա նում է, երբ 1 բա ժին գո մաղ բը 
խառն վում է 5-8 բա ժին տոր ֆի  մեջ:

Մար դաղ բը հա րուստ է ա զո տով, 
ո րի 70-80 տո կո սը կազ մում է՝ բույ սի 
 կող մից շատ հեշտ յու րաց վող ա մո նիա-
կա յին ա զո տը:  Նախ քան օգ տա գոր ծե-
լը, մար դաղ բը պետք է վա րա կա զեր ծել, 
քա նի որ այն կա րող է պա րու նա կել հի-
վան դա բեր բակ տե րիա ներ և հել մինտ-
նե րի ձ վեր: Այդ պատ ճա ռով խոր հուրդ 
է տրվում պատ րաս տել տոր ֆա յին 
կոմ պոստ, ո րի հա սու նաց ման ըն թաց-
քում, ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման 
հե տևան քով, (+60օC և  ա վե լի) հել մինտ-
նե րի ձ վե րը ոչն չա նում են:

Օր գա նա կան և  օր գա նահան քա-
յին կոմ պոստ նե րը շատ օգ տա կար են: 
Ս րանց մեջ սննդան յու թե րը վե րա փոխ-
ված են ա ռա վել մատ չե լի ձևե րի: Բա-
ցի դրա նից օ դի ա զո տը ֆիք սող բակ-
տե րիա նե րի գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ,  
կոմ պոստ նե րում եր բեմն ա վե լա նում է 
ա զո տի քա նա կը: 

Ոչ մեծ այ գի նե րի և տ նա մերձ հո ղա-
մա սե րի հա մար կար ևոր նշա նա կութ-
յուն ու նեն հա վա քա ծու կոմ պոստ նե րը, 
քա նի որ սրանք թույլ են տա լիս լիո վին 
օգ տա գոր ծել բո լոր թա փոն նե րը` փրե-
րը, բու սա կան մնա ցորդ նե րը, մո լա խո-
տե րը, չոր  տերև նե րը, տա շեղ նե րը, ծղո-

տը, օր գա նա կան կեն ցա ղա յին աղ բը և  
այլն: Կոմ պոստ նե րի պար տա դիր բա-
ղադ րա մա սե րից են տոր ֆը, հո ղը կամ 
տիղ մը:
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Թարգ մա նութ յու նը` Լի լիթ Գաս պար յա նի

 Հե տաքր քիր բույ սեր
ՎԵ ՆԵ ՐԱ ՃԱՆՃԲՌ ՆԻՉ

Աշ խար հում գո յութ յուն ու նեն նաև 
մսա կեր բույ սեր: Դ րան ցից է վե նե րա յի 
ճանճբռ նի չը: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ, այն ա մե նա հայտ նի սպա նիչ բույսն 
է: Այն հիմ նա կա նում սպա նում է մի ջատ-
նե րին և սար դե րին: Այս բույ սի հրա պու-
րան քը քաղցր նեկ տարն է, ո րը ծու ղա կի 
մեջ է գցում իր զո հե րին: Բույսն իր վրա 
ու նի նաև բազ մա թիվ մա զիկ ներ: Ե թե 
մի ջա տը կպչում է թե կուզ մե կին, ապա, 
մի վայրկ յա նի ըն թաց քում, այն ա ռա ջաց-
նում է մի շարք գոր ծո ղութ յուն նե ր, ո րն 
աշ խա տան քի է դնում ծու ղա կը: Բույ սը 
շատ ա րագ փակ վում է, և զո հը հայտն-
վում է ներ սում, որ տե ղից փա խուս տն 
ան հա վա նա կան է: Հե տո զո հը դան դա ղո րեն այր վում է:  

 

ՑՈ ՂԱ ԽՈՏ
Այս բույ սը շատ հե տաքր քիր տեսք ու նի: 

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե այս բույ սե րի 
եր կար տերև նե րի վեր ջում կան ցո ղեր: Բայց 
ինչ պես շատ բույ սե րի դեպ քում, ար տա քի նը 
խա բու սիկ է, նրանք իս կա կան սպա նող ներ են: 
Ա ռա ջին հա յաց քից թվա ցող ցո ղե րը ա մեն ևին էլ 
ցո ղեր չեն: Դա կպչուն նյութ է, ո րը հայտ նի է 
բու սա կան սո սինձ ա նու նով. այն թա կար դի մեջ 
է գցում ցան կա ցած մի ջա տի, ո րը հրա պուր-
վում է ծաղ կի փայ լուն գնդիկ նե րով: Երբ մի ջա-
տը կպչում է թվաց յալ ցո ղին, բա ցա հայտ վում 
է բույ սի ի րա կան հրա շա լի քը: Դ րա շնոր հիվ 
բույսն իր զո հին բե րում է տեր ևի կենտ րո նա-
կան մա սը և սոսն ձում: 

 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:

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌ, ՓՈՂԻ ԾԱՌ
 Ծա ռան ման թանձ րա տեր ևու կը, 
ո րը հի շեց նում է փոք րիկ ա մուր 
կաղ նի, աշ խար հում  մեծ ճա նա
չում ու նի:

Ծա ռան ման թանձ րա տեր ևու կի 
հայ րե նի քը Հա րա վա յին Աֆ րի կան է։ 
Մի գու ցե հենց դա է պատ ճա ռը, որ այս 
բույսն այդ քան լավ է պա հում իր մեջ խո
նա վութ յու նը։ Դ րան են նպաս տում նաև 
հաստ, մսոտ տերև նե րը, բույ սը պա
տող մո մի շեր տը: Գի շեր վա ըն թաց քում 
թանձ րա տեր ևու կը կու տա կում է ած
խաթ թու գազ, ո րը կլա նում է օ դից։ Հե
տա գա յում այն վե րած վում է խնձո րաթթ
վի, և ջու րը գրե թե չի գո լոր շիա նում, իսկ 
խնձո րաթ թուն վե րած վում է շա քա րի։ 
Գի տա կան ան վա նում է՝ եր ջան կութ յան 
ծառ։ Այն շատ հեշտ է խնա մե լը, լավ է 
տա նում լույ սի պա կա սը, հազ վա դեպ է 
ջրվում, կա յուն է վնա սատունե րի և հի
վան դութ յուն նե րի նկատմամբ, չո րա դի
մաց կուն է: Փո ղա ծա ռը քմա հաճ չէ, դրա 
հա մար էլ մեծ տա րա ծում ու նի ծաղ կա
սեր նե րի հա վա քա ծու նե րում, հետն էլ` 
ման րէաս պան է, հա կա վի րու սա յին ու 
հա կա բոր բո քա յին հատ կութ յուն ու նի:

 Թանձ րա տեր ևու կի տերև նե րը, 
ո րոնք հի շեց նում են թե փիկ ներ և մի 
քանի սան տի մետ րի հաս նող եր կա րութ
յուն ու նեն, կա րող են լի նել ա մե նա զա նա
զան ձևե րի` կլո րա վուն, ոսպն յա կաձև, 
նեղ և մա խա թան ման, լայն տեր ևա
յին վա հա նի կով և տեր ևա կո թով։ Գույ
նը կա րող է տա տան վել մոխ րա գույ նից 
ընդ հուպ մինչև կար միր։ Ցո ղու նի վրա 

տերև նե րը դա սա վոր վում են հեր թա
կա նութ յամբ կամ միմ յանց հան դի պա
կաց։ Ա ռա վել տա րած ված է ծա ռան ման 
թանձ րա տեր ևու կը (C. arborescens (Mill.) 
Willd.)` ձվաձև, 23 սմ լայ նութ յամբ, հա
ճախ կարմ րա վուն եզ րա գիծ ու նե ցող 
տերև նե րով, ո րոնց մուգ կա
նաչ փայ լուն մա կեր ևույ թը 
պատ ված է կե տիկ նե րով։ 
Հազ վա դեպ հան դի պում է 
նաև դեղ նա տերև տե սա կը 
(Hummel’s Sunset)։ Սա կայն, 
այս տնա յին բույ սի ա մե նա
տա րած ված ան վա նու մը՝ 
եր ջան կութ յան ծառ է: Այս 
բույ սը սիր վել է իր պարզ և 
հար մար վող բնա վո րութ յան 
հա մար: Եր ջան կութ յան ծա
ռը տնկում են ծաղ կա ման նե
րում և  ոչ փխրուն հո ղում: Չի 
կա րե լի օգ տա գոր ծել տոր ֆի 
խառ նուրդ ներ: Ծաղ կա մա
նի հա տա կին անհ րա ժեշտ 
է շա րել փոք րիկ քա րեր, ո րը 
կպահ պա նի ար մատ նե րը 
փտե լուց:

 Ֆենշու ի ուս մուն քի հա մա ձայն՝ 
թանձ րա տեր ևու կը պետք է տնկել կար
միր գույն ու նե ցող ծաղ կա մա նում և պա
հել սեն յա կի հա րա վար ևել յան անկ յու
նում։ Սա դրա մա կան թա լիս ման նե րից 
մեկն է։ Չի նա կան կայս րե րի պա լատ
նե րում այս բույ սը հատ կա պես գնա
հա տել են հարս տութ յուն պարգ ևե լու և 
դ րա մի է ներ գե տի կան պա հե լու կա րո

ղութ յան պատ ճա ռով։ Իսկ ե թե տաս
նամ յա թանձ րա տեր ևու կը նաև ծաղ կում 
է, ա պա պատ րաս տե՛ք հնչուն մե տա
ղադ րամ ե րի հա մար նա խա տես ված մի 
մեծ պարկ։ Թեև, անհ րա ժեշտ է նշել, որ 
վար դա գույն ծա ղիկ նե րը հազ վա դեպ են 
հայտն վում։ Ա սում են, որ ե թե թանձ րա
տեր ևու կով ծաղ կա մա նը դնեք նարն ջի 

ծա ռի և ծաղ կող քրի զան թե մի թփի կող
քին, ա պա Ձեր ֆի նան սա կան վի ճա կը 
կբա րե լավ վի յու րա քանչ յուր րո պեն մեկ։ 
Հա մար վում է, որ այս բույ սը նպաս տում 
է լավ տրա մադ րութ յա նը և ծա ռան ման 
ցո ղու նի ու կլո րա վուն տերև նե րի շնոր
հիվ օժտ ված է դրա կան է ներ գե տի կա
յով։ 

Ինչ պես նշում է բույ սե րի բիո դաշ
տե րի գեր մա նա ցի հե տա զո տող Ե վա 
Կա տա րի նա Հոֆֆ մա նը, թանձ րա տեր
ևու կի տերև նե րի շուր ջը՝ որ պես թի
թեռ նիկ նե րի ու րախ խումբ, պա րում են 
է ներ գիա յի փոք րիկ պա րու րագ ծիկ ներ՝ 
այս բույ սը տան մթնո լոր տին հա ղոր
դում է հանգս տութ յուն, կա յու նութ յուն և 
խա ղա ղութ յուն, քա նի որ պատ կա նում 
է հիմ ա կան, այ սինքն` հաս տա տուն 
հա մաս տե ղութ յուն հա մար վող նշա նին` 
Այծեղջ յու րին։ Թանձ րա տեր ևու կը մար
դու մոտ մշա կում և զար գաց նում է աշ
խա տա սի րութ յուն և հա մա ռութ յուն, բա
րե րար կեր պով ազ դում մարմ ի մա սե րի 
և  օր գան նե րի, ոսկ րամ կա նա յին հա մա
կար գի և մաշ կի վրա:

Օգ տա կար հատ կութ յուն նե րը`
Շուր թե րին դուրս ե կած հեր պե սի 

դեպ քում, փո ղա ծա ռի տերև նե րից քա
մած մի քա նի կա թիլ հյու թը յու րա քանչ
յուր 30 րո պեն մեկ պետք է քսել ախ
տա հար ված հատ վա ծին կամ էլ հյու թով 
տո գոր ված բամ բա կի խծու ծը կպչուն 

բժշկա կան ժա պա վե նով ֆիք սել 
խնդրա հա րույց հատ վա ծում: Ան
գի նայի դեպքում՝ փո ղա ծա ռի 10 
տերև նե րի հյու թը քա մել ու խառ
նել 200 գ ջ րի հետ և դ րա նով կո
կոր դը ո ղո ղել՝ օ րա կան 25 ան
գամ:

 Ստա մոք սի և տաս ներ կու
մատն յա ա ղի քի խո ցա յին հի
վան դութ յուն նե րի դեպ քում, 
ա ռա վոտ յան ու տե լուց 1 ժամ 
ա ռաջ պետք է 2 տերև լավ ծա
մե լով ու տել:

Ար վածք ների, վնաս վածք
ների, վեր քերի, կտրվածք ների  
ժամանակ տեր ևից պատ րաստ
ված շի լան դնել վնաս ված հատ
ված նե րին ու թան զի ֆով ամ րա
կա պել, չո րա նա լուն պես՝ 23 ժա
մից, այն փո խել: Այս օգ տա կար 

հատ կութ յուն նե րով տար վել շատ պետք 
չէ: Բանն այն է, որ փո ղա ծա ռի տերև նե
րը մեծ քա նա կութ յամբ մկնդեղ են պա
րու նա կում, դրա հա մար, հատ կա պես 
ներ քին ըն դուն ման դեպ քե րում, այդ բույ
սի հիմ քով պատ րաստ ված դե ղա մի ջոց
նե րը չի կա րե լի չա րա շա հել:

Խնամքը
Ե թե ծա ռի տերև նե րը հան կար ծա կի 

թա փվում են, ու րեմ՝ ջրե լիս ջու րը ե ղել է 
շատ սա ռը, կամ  ծա ռը քիչ է ջրվել:

Ամ ռա նը, հո ղի շատ խո նավ լի նե լու 
պատ ճա ռով, տերև նե րը սկսում են թո
ռո մել և գու նատ վել: Իսկ ե թե բույ սը քիչ 
է ջրվում, տերև նե րը կնճռոտ վում են և 
կորց նում են իրենց փայ լը:

Տ գեղ եր կար ցո ղուն կա րող է ստաց
վել՝ լույ սի պա կա սի կամ շատ ջրե լու 
պատ ճա ռով: Որ պես զի եր ջան կութ յան 
ծա ռը չթեք վի, հար կա վոր է պար բե րա
բար պտտել ծաղ կա մա նը: Այս բույսն ու
նի ծա ռի տեսք՝ ներք ևի տերև ներն աս
տի ճա նա բար  թափ վում են, ա ռա ջա նում 
է բաց ցո ղուն, իսկ տերև ներն ա ճում են 
վեր ևից:


