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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 կար տո ֆի լի վե րամշակ
ման հո լան դա կան § Ֆարմ ֆրի տե ս¦ ըն կե րութ յան զար գաց ման ծրագ րե րի պա տաս խա նա տու Յոս 
դեն Բոե րին:   

Հան դիպ ման սկզբում ներ կա յաց նե լով ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղղ վա ծութ
յու նը` պա րոն Յոս դեն Բոե րը նա խա րա րին տե ղե կաց րել է, որ §Ֆ րանկ Մ յուլ լե ր¦ ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր, շվեյ ցա րա հայ խո շոր գոր ծա րար Վար դան Սր մա քե շի կող մից ի րա կա նաց վող Շի րա
կի զար գաց ման ծրագ րի շրջա նա կում քննարկ վել է մար զում կար տո ֆի լի վե րամ շակ ման ար տադ
րութ յան կազ մա կերպ ման հնա րա վո րութ յու նը: Մաս նա վո րա պես, նա խա տես վում է կազ մա կեր
պել կար տո ֆի լի ալ յու րի (ֆլեյ քի) ար տադ րութ յուն. այդ նպա տա կով կսպառ վի տա րե կան շուրջ 70 
հա զար տոն նա կար տո ֆիլ: Այս ծրագ րով հե տաքրքր ված է կար տո ֆի լի վե րամ շակ ման աշ խար հի 
հինգ խո շո րա գույն ըն կե րութ յուն նե րի թվում դաս վող հո լան դա կան § Ֆարմ ֆրի տե ս¦ ըն կե րութ յու
նը, ո րը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել հա մա ֆի նան սա վոր մամբ մաս նակ ցել Հա յաս տա նում 
վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի կա ռուց մա նը:   

¾ç 6

«Ֆարմ ֆրիտես» ընկերության ներկայացուցիչը մեր 
հանրապետությունում է

Ոռոգման համակարգի վերազինման ծրագիր

¾ç 4

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Զար գաց ման ֆրան
սիա կան գոր ծա կա լութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին Ա սիա յի վար չութ յան փոխտ նօ
րեն ԺանԿ լոդ Պի րը, Կով կա սի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի հար ցե րով տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա
կար գող ներ Ա լեք սանդ րա Վա սի լիա դը և Գաել Ա սա յա զը, Կով կա սի հար ցե րով բաժ նի մի ջազ գա յին 
կա մա վոր Ան տո ւան Լ յու րին:

Ող ջու նե լով հյու րե րին`  նա խա րա րը բարձր է գնա հա տել Զար գաց ման ֆրան սիա կան գոր ծա կա
լութ յան հետ ձևա վոր ված հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յու նա վետ փոր ձը և հույս հայտ նել,  որ եր կու բա
րե կամ երկր նե րի միջև գոր ծակ ցութ յու նը նոր թափ կստա նա:  §Գ յու ղատն տե սութ յու նը մեր երկ րում 
գե րա կա ուղ ղութ յուն է, վեր ջին տա րի նե րին դի նա միկ զար գա ցում է ա պա հո վում, և սա այն ո լորտն 
է, որ տեղ կա տար ված ներդ րում նե րը միան շա նակ ար դա րաց ված են: 2015 թվա կա նի տվյալ նե րով  
ո լո րո տում ար ձա նագ րել ենք 11,7 տո կոս աճ և նոր ծրագ րե րի, ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յան մի
ջո ցով հնա րա վո րութ յուն ու նենք զգա լիո րեն ա վե լաց նել ծա վալ նե րը¦, նշել է նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը: Այս հա մա տեքս տում կող մե րը եր կուս տեք կար ևո րել են Վե դու ջրամ բա րի կա ռուց ման 
և  ո ռոգ ման հա մա կար գի վե րա զին ման ծրա գի րը, ո րի վե րա բեր յալ ֆի նան սա վոր ման պայ մա նա
գի րը ստո րագր վել է նա խօ րեին: Ծ րագ րի շրջա նա կում նա խա րարն ա ռանձ նա կի կար ևո րել է արդ
յու նա վետ ջրօգ տա գործ ման հար ցը` հատ կա պես կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի կի րա ռու մը:  
 Հան դիպ ման ըն թաց քում ԶՖԳ Ա սիա յի վար չութ յան փոխտ նօ րեն ԺանԿ լոդ Պի րը պատ րաս տա կա
մութ յուն է հայտ նել քննար կել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում նոր ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

Ս. Կա րա պետ յա նը նշել է, որ մեր երկ րում այժմ նոր թափ է ստա նում գյու ղատն տե սա կան կոո
պե րա տիվ նե րի զար գա ցու մը, ո րի հա մար հիմք է ըն դուն վել ֆրան սիա կան մո դե լը: Նա խա րա րի 
խոս քով` ո լոր տի հիմ նա կան խնդի րը կապ ված է ար ժեշղ թա նե րի հզո րաց ման հետ, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կտա լու ծել ի րաց ման խնդիր նե րը:

Որ պես հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն` նա խա րա րը նշել է ցու ցադ
րա կան հա մա տեղ կոո պե րա տիվ գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը, ո րը կզբաղ վի ֆրան սիա կան պա նիր
նե րի ար տադ րութ յամբ, կարկ տա պաշտ պան ցան ցե րի և ցր տա հա րութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի նոր 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, մատ չե լի պայ ման նե րով գյուղ տեխ նի կա յի, մաս նա վո րա պես` կոմ բայն նե րի 
տրա մադ րու մը, գի նե գոր ծա կան կոո պե րա տի վի հիմ նու մը և  այլն:  Կող մե րը քննար կել են երկ կողմ 
հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցեր ևս:
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 Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յա նը թույ լատր վել է գնման ըն թա ցա կար գը հայ տա
րա րել չկա յա ցած և կազ մա կեր պել նոր գնման ըն թա ցա
կարգ:  

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ սահ մա նա կից երկր նե րում (Ի րա նի Իս
լա մա կան Հան րա պե տութ յուն, Թուր քիա յի Հան րա պե տութ
յուն) ար ձա նագր ված կեն դա նի նե րի դա բաղ հի վան դութ յան 
դեպ քե րը, տի րող ի րա վի ճա կը և շր ջա նառ վող դա բա ղի վի
րու սի տի պե րը, ինչ պես նաև, հիմք ըն դու նե լով Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան § Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան հա մա ռու սա կան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ¦ Դաշ նա յին պե տա կան 
բյու ջե տա յին հաս տա տութ յան կող մից, Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յու նում ար ձա նագր ված դա բաղ հի վան դութ յան 
տե սա կը հաս տա տե լու, և գե նե տի կա կան ուղղ վա ծութ յու նը 
(հա կած նա յին ազ գակ ցա կան կա պը) պար զե լու վե րա բեր
յալ ստաց ված գրութ յու նը՝ ՀՀում գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի դա բաղ հի վան դութ յան դեմ արդ յու նա վետ կան
խար գե լիչ պատ վաս տում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, 
անհ րա ժեշտ է 2016 թ. ըն թաց քում, §Գ յու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի պատ վաս տում¦ ծրագ րի շրջա նա կում, վե րոնշ
յալ հայ տա րար ված մրցույ թով նա խա տես ված հա մա պա
տաս խան տի պե րի հա կա դա բա ղա յին պատ վաս տան յու թի 
փո խա րեն, ձեռք բե րել մեկ այլ շի ճու կա բա նա կան տի պե րով 
ար տադր ված պատ վաս տան յութ: 

* * *
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ  

կա ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն՝ 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կոո պե րա ցիա յի զար գաց
ման հար ցե րի շուրջ: Քն նարկ վել են Հա յաս տա նում գյու ղա
ցիա կան կոո պե րա տիվ նե րի կա յաց մա նը և  ամ րապնդ մա նը, 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա գործ
մանն առնչ վող հար ցեր: Ար ծարծ վել են §Գ յու ղա ցիա կան կոո
պե րա տիվ նե րի մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի կի րարկ մա նը և  օ րեն քից 
բխող ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Անդ
րա դարձ է ե ղել նաև գյու ղատն տե սութ յան արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման և  ո լոր տի հե տա գա զար գաց ման հե ռան
կար նե րին, ներ կա յաց վել են մի շարք ա ռա ջար կութ յուն ներ:

 Վար չա պե տը, ամ փո փե լով քննար կու մը, նշել է, որ կա ռա
վա րութ յու նը պատ րաստ է ա ջակ ցել գյու ղա ցիա կան կոո պե
րա տիվ նե րի կա յաց մա նը և կար ևո րե լով այդ գոր ծըն թա ցում 
բո լոր շա հագր գիռ մաս նա կից նե րի ջան քե րի հա մա տե ղու
մը՝ ա ռա ջար կել է ներ կա յաց նել §Գ յու ղա ցիա կան կոո պե րա
տիվ նե րի մա սին¦ ՀՀ օ րեն քից բխող գործ նա կան քայ լե րի և 
ծ րագ րե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ: 

* * *
Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է ՀՀ հո ղօգ տա գոր ծող նե

րին 2016 թ. գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 
մատ չե լի գնե րով դի զե լա յին վա ռե լան յու թի ձեռք բեր ման 
նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը: Մարզ պե
տա րան նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝ դի
զե լա յին վա ռե լան յու թի նկատ մամբ 2016 թ. գյու ղատն տե
սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար պա հան ջար կը կազ մում 
6000000 լիտր, ո րը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին կտրա մադր վի 1 
լիտ րը` 280 դրա մով:  Գոր ծա դի րը հաս տա տել է նաև հո ղօգ
տա գոր ծող նե րին 2016 թ. գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րի հա մար մատ չե լի գնե րով ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և 
կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րի ձեռք բեր ման նպա տա
կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը: Մարզ պե տա րան
նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝ ըն թա ցիկ 
տար վա գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար պա
հան ջար կը կազ մում է 34594,3 տոն նա ա զո տա կան, 1079 
տոն նա ֆոս ֆո րա կան և 1574,55 տոն նա կա լիու մա կան պա
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Համագործակցությունը կշարունակվի 
զարգանալ և ընդլայնվել

ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ

Նախորդ տարվա 
աշխատանքների 

ամփոփում և
 2016 թ. ծրագրերի 

քննարկում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է  
Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի (IFAD)  պատ
վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին Մեր ձա վոր Ար ևել քի, Կենտ րո նա կան Ա սիա յի, 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի և Եվ րո պա յի բաժ նի տնօ րեն Խա լի դա Բու զա րը, ԳԶՄՀ 
Հա յաս տա նի ծրագ րե րի ղե կա վար Պատ րիկ Հեր լան տը և  այլք:

Պատ վի րա կութ յու նը Հա յաս տան է ժա մա նել Եր ևա նում §Են թա կա ռուց վածք
նե րի և գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յան ծրագ րի¦ մեկ նար կի կա
պակ ցութ յամբ: §Հա յաս տա նում իր եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
IFADն  ի րա կա նաց րել է մի շարք կար ևոր ծրագ րեր, ո րոնք շատ արդ յու նա վետ 
ըն թացք են ու նե ցել: Հա մոզ ված եմ, որ մեկ նար կող ծրա գի րը նույն պես հա ջող ըն
թացք կու նե նա և կն պաս տի մեր երկ րում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հե տա գա 
զար գաց մա նը¦,  ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Այ նու հետև նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է ո լոր տի ներ կա վի ճա կը, 
մատ նան շել ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն ու գե րա կա խնդիր նե րը: Այս հա մա տեքս
տում նա խա րա րը մաս նա վո րա պես, կար ևո րել է պտուղբան ջա րե ղե նի, մսի և 
կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե րի, սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի, 
չո րա նոց նե րի կա ռուց ման, ինչ պես նաև գյուղմ թեր քի շու կա յա հան ման հար ցե րը:

 Նա խա րա րը ընդգ ծել է նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման, 
ո ռոգ ման հա մա կար գում նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման, նոր ջրամ
բար նե րի կա ռուց ման, գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման անհ
րա ժեշ տութ յու նը:

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ հիմ նադ րա մը յու րա քանչ յուր ե րեք 
տա րին մեկ քննար կում է տար բեր պե տութ յուն նե րում ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րութ յու նը` պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Խա լի դա Բու զարն իր հեր թին 
ա ռա ջար կել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը մշա կել գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման նոր ծրագ րի նա խա գիծ, ո րը սահ ման ված կար գով կհաս
տատ վի ԳԶՄՀ Խորհր դի կող մից 2017 թվա կա նին: Տի կին Բու զա րը նաև հա վե լել 
է, որ նշված ծրագ րի մշակ մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով, Հա յաս տան կգոր ծուղ վի 
մաս նա գետ նե րի փոր ձա գի տա կան խումբ:

 Զ րույ ցի ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ
կա յաց նող մի շարք այլ հար ցեր ևս:   Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը հույս է հայտ նել, որ Հիմ նադ րա մի հետ հայ կա կան կող մի հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը կշա րու նա կի զար գա նալ և  ընդ լայն վել:   

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հրա վի րել 
էր աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ
յուն` 2016 թվա կա նին նա խա րա րութ
յան առջև դրված գե րա կա խնդիր նե րն 
ու  ա ռաջ նա հերթ ծրագ րե րը քննար կե
լու նպա տա կով:

 Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում 
էին նա խա րա րի տե ղա կալ նե րը, նա
խա րա րութ յան կա ռուց ված քա յին և  
ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե
րի, ինչ պես նաև նա խա րա րութ յան են
թա կա յութ յան մար մին նե րի և կազ մա
կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը:

§ Մենք նա խորդ տա րին ամ փո փե
ցինք բա վա կա նին լավ ցու ցա նիշ նե

Իրականացված ծրագրերի հաջող փորձ«Ֆարմ ֆրիտես» ընկերության ներկայացուցիչը 
մեր հանրապետությունում է

§ Կար տո ֆի լի վե րամ շակ մանն ուղղ ված ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը Հա յաս տա
նի հա մար շատ կար ևոր է: Մեր երկ րում տա րե կան ար տադր վում է շուրջ 750 հա
զար տոն նա կար տո ֆիլ. այս ա ռու մով մենք ինք նա բավ ենք. կա րո ղա նում ենք ոչ 
միայն ներ քին պա հան ջարկն ամ բող ջութ յամբ բա վա րա րել, այլև` ար տա հա նել: 
Կար տո ֆի լի վե րամ շակ ման կազ մա կեր պու մը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի հա ջո
ղութ յամբ լու ծել դրա պահ պան ման և հե տա գա օգ տա գործ ման խնդի րը¦,  ն շել է 
իր խոս քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  

 Ընդգ ծե լով, որ Հա յաս տա նի մար զե րի` հատ կա պես Շի րա կի և Գե ղար քու
նի քի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը չա փա զանց նպաս տա վոր են կար տո ֆի լի 
ար տադ րութ յան հա մար` նա խա րա րը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ մեր երկ րում 
կար տո ֆի լի ալ յու րի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը կլի նի ոչ միայն արդ յու
նա վետ, այլև կնպաս տի կար տո ֆի լի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը:   
Հան դիպ ման ըն թաց քում հյու րը տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա յում պատ րաստ վում 
է այ ցե լել Շի րա կի մարզ` տե ղում ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար պայ
ման նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:   Նա խա րարն իր կող մից պատ րաս տա կա
մութ յուն է հայտ նել հնա րա վո րինս ա ջակ ցել ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, 
այդ թվում` խորհր դատ վա կան  ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման,  նաև գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցում: 
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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի (IFAD)  Մեր ձա վոր Ար ևել քի, Կենտ րո նա կան Ա սիա յի, 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի և Եվ րո պա յի բաժ նի երկր նե րի տնօ րեն Խա լի դա Բու զա րին: 
 Վար չա պե տը բարձր է գնա հա տել IFADի հետ ծա վալ ված շուրջ 20ամ յա հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վել են Հա յաս տա նի գյու ղա կան 
տա րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց մանն ուղղ ված 7 խո շոր ծրա գրեր: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը կար ևո րել է հա մա տեղ ծրագ րե րի շա րու նա կա
կան ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք նպաս տում են գյու ղա կան տա րածք նե րում կա յուն 
գյու ղատն տե սութ յան ներդր մա նը, ին չը կար ևոր է բնա պահ պա նա կան և սո ցիալ
տն տե սա կան տե սանկ յու նից: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ող ջու նել է §Են թա կա ռուց
վածք նե րի և գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յուն¦ նոր հա մա տեղ ծրա
գի րը, ո րի պաշ տո նա կան մեկ նար կն արդեն տրվել է:

IFADի տա րա ծաշր ջա նա յին տնօ րե նը ևս  արդ յու նա վետ է գնա հա տել երկ
կողմ եր կա րամ յա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ շեշ տե լով, որ IFADի հա մար Հա յաս
տա նը ճա նա չե լի է որ պես նո րա րա րա կան և հա ջող ված ծրագ րե րի փորձ ու նե ցող 
եր կիր: Այս ա ռու մով Խա լի դա Բու զա րը գո հու նա կութ յուն է հայտ նել Հա յաս տա
նում Գ յու ղա կան Տա րածք նե րի Տն տե սա կան Զար գաց ման Հիմ նադ րա մի (FREDA) 
գոր ծու նեութ յան կա պակ ցութ յամբ և ն շել, որ մեր երկ րում ի րա կա նաց ված ծրագ
րե րի հա ջող փորձն օ րի նա կե լի և  օգ տա կար կլի նի IFADի մյուս գոր ծըն կեր երկր
նե րի հա մար: 

Զ րու ցա կից նե րը, անդ րա դառ նա լով հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա զար
գաց մա նը, քննար կել են հա մա տեղ հա ջորդ ծրագ րին վե րա բե րող ման րա մաս
ներ: Վար չա պե տը, մաս նա վո րա պես` կար ևո րել է դրա նում ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
գոր ծու նեութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ար տա ցո լու մը, ինչ պես նաև ծրագ
րում ՀՀ բո լոր մար զե րի ընդգր կու մը, ին չը ևս մեկ էա կան քայլ կլի նի Հա յաս տա նի 
տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման ուղ ղութ յամբ: Տի կին Բու զա րը ող ջու նել 
է վար չա պետ Աբ րա համ յա նի ա ռա ջար կութ յուն նե րը՝ վստա հեց նե լով, որ հա մա
տեղ հա ջորդ ծրա գի րը կմշակ վի ՀՀ կա ռա վա րութ յան գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րի 
և ՀՀ բո լոր մար զե րի ներգ րա վումն ա պա հո վե լու սկզբուն քի հի ման վրա:  Խա լի
դա Բու զա րը նշել է, որ IFADը կար ևո րում է Հա յաս տա նի հետ շա րու նա կա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և նոր ծրագ րե րի նա խա ձեռ նու մը: Հա վաս տիաց նե լով, 
որ կա ռա վա րութ յու նը հետ ևո ղա կան է ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն
նե րը կյան քի կո չե լու հար ցում՝ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ 
IFADի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կշա րու նա կի զար գա նալ ու ամ րապնդ վել: 
 

րով. 11 ամս վա արդ յունք նե րով ու նենք 
11,6 տո կոս աճ գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում, և  այժմ պետք է բո լոր ջան
քե րը մո բի լի զաց նենք ա ճի տեմ պե րը 
պահ պա նե լու, ո լոր տում առ կա ներ
քին նե րու ժը լիար ժեք օգ տա գոր ծե լու, 
թե րա ցում ներն ու խնդիր նե րը լու ծե լու 
ուղ ղութ յամբ¦, նշել է նա խա րար Կա
րա պետ յա նը:  

Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը 
հոր դո րել է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
խնա յո ղա կան ռե ժիմ նե րի կի րառ ման, 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի արդ յունա
վե տութ յան բարձ րաց ման, դրանց 
կա տա րո ղա կան նե րի նկատ մամբ մշ
տա դի տար կում նե րի անց կաց ման հար
ցե րին:

Ո լոր տում առ կա նե րուժն ա ռա վել 
արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու և տն
տե սա կան աճ ա պա հո վե լու ա ռու մով, 
նա խա րարն ընդգ ծել է նաև հան րա
պե տութ յու նում չմշակ վող հո ղե րի ծա
վալ նե րի կրճատ ման, ար տադ րութ յան 

ա վե լաց ման խնդիր նե րը` ա ռանձ նաց
նե լով բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա
բույ սե րի, հատ կա պես լո լի կի և կար
տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 
ա վե լաց ման կար ևո րութ յու նը: 

Այս ա ռու մով նա խա րա րը հանձ
նա րա րել է պա տաս խա նա տու նե րին` 
ա մե նօր յա աշ խա տանք ներ ի րա կա
նաց նել մարզ պե տա րան նե րի և գ յու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հետ` 
այս հար ցում շեշ տադ րե լով հատ կա
պես խորհր դատ վա կան հա մա կար գի 
ակ տիվ դե րա կա տա րու մը:

 Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև աշ
խա տանք նե րի ին տեն սի վա ցու մը բու
սա բու ծութ յան ո լոր տում նո րա րա րա
կան տեխ նո լո գիա նե րի, այդ թվում` 
կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի, 
հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդր
ման, ին տեն սիվ պտղա տու այ գի նե րի 
հիմն ման, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն
նե րի ա վե լաց ման գոր ծում:

Անդ րա դառ նա լով ա նաս նա պա

հութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վե լիք 
ծրագ րե րին` Սեր գո Կա րա պետ յանն 
ա ռանձ նաց րել է ար հես տա կան սերմ
նա վոր ման, տոհ մա յին ե րինջ նե րի 
ներկր ման, սպան դա նոց նե րի շա հա
գործ ման և § Հա մայնք նե րի գյու ղատն
տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար
ման և մր ցու նա կութ յան¦ (CARMAC 2) 
ծրագ րի ներ քո նա խա տես ված աշ խա
տանք նե րին առնչ վող մի շարք խնդիր
ներ: 

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում 
քննարկ վել են նաև ար տա հա նում նե րի 
ա վե լաց ման, կոո պե րա ցիա յի զար գաց
ման, մթե րում նե րի դի մաց վճա րում նե
րի կա տար ման, վե րամ շա կող նե րի և 
գ յու ղա ցի նե րի միջև պայ մա նագ րա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման և  
այլ հար ցեր: Պա տաս խա նա տու նե րին 
տրվել են ա ռան ձին հանձ նա րա րա
կան ներ և ցու ցում ներ` ի րենց հա մա
կարգ ման ներ քո գտնվող ո լորտ նե րի 
վե րա բեր յալ:
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 Մար դու ա ռող ջութ յու նը մե ծա պես կապ ված է 
շրջա պա տող մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րից ու ըն դուն
ված սննդի ո րա կից: Շր ջա պա տող մի ջա վայ րի աղ տո
տու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել զա նա զան 
գոր ծոն նե րով. դրան ցից են` ռա դիոակ տիվ աղ տո
տու մը, քի միա կան աղ տո տումը տար բեր նյու թե րով 
(ած խաթ թու գազ, ծծմբի ան հիդ րիդ, ծծմբաջ րա ծին, 
ա զո տի օք սիդ ներ, ֆտո րի և ք լո րի տար բեր քի միա
կան միա ցութ յու ներ, կան ցե ռո գեն նու թեր և  այլն), 
մթնո լոր տի աղ տո տում աե րո զոլ նե րով, փո շի նե րով, 
ծանր մե տաղ նե րի միա ցութ յուն նե րով և  այլ բազ մա
թիվ նյու թե րով, ո րոնք ի րենց զգա լի լու ման ու նեն 
մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի վատ թա րաց ման գոր
ծում: Սա կայն բո լո րից ա ռա վել մար դու ա ռող ջութ յան 
վրա ազ դող ա մենվ տան գա վոր գոր ծոն նե րը: սննդի և 
ջ րի մի ջո ցով մար դու օր գա նիզմ ներ մուծ վող թույ ներն 
ու վնա սա կար նյու թերն են:  Ս նուն դը օր գա նիզ մի հա
մար ծա ռա յում է է ներ գիա յի, կեն սա բա նա կան ակ տիվ 
նյու թե րի, տե ղե կատ վութ յան  աղբ յուր (քի միա կան 
ա ռու մով) և հումք՝ վերջինիս կա ռուց ման, բազ մաց
ման և պաշտ պա նութ յան հա մար: 

Մար դու օր գա նիզ մը շրջակա միջավայրի հետ 
մշտա պես գտնվում է նյու թա յին ու է ներ գե տիկ փո
խա նակ ման մեջ և դ րա շնոր հիվ այն ինք նա կա ռա
վար վող և  ինք նա կար գա վոր վող մի բարդ հա մա կարգ 
է: Ա հա այդ հա մա կար գում որ ևէ վնա սա կար նյու թի 
կամ գոր ծո նի մուտ քը հան գեց նում է այդ օր գա նիզ
մի կող մից ի րա կա նաց վող բազ մա թիվ բարդ ու ի րար 
լրաց նող ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես նե րի և քի միա կան 
ռեակ ցիա նե րի:  Այս բո լո րը կա տար վում է օր գա նիզ
մում ներդր ված գե նե տի կա կան ծրագ րի շնոր հիվ, որն 
էլ կան խո րո շել է դրա հնա րա վոր, պո տեն ցիալ  ձևա
փո խումն ու հար մար վո ղա կա նութ յու նը սպառ նա ցող 
վտան գի դեպ քում:  Հետ ևա բար, սննդա յին ավ տան
գութ յու նը մար դու հա մար ա մե նա կար ևոր նա խա
պա մանն է, որն ա պա հո վում է մար դու բնականոն 
կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, հար մար վո ղա կա նութ յու նը 
տար բեր բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին, աշ խա
տան քա յին հա ջող գոր ծու նեութ յունն ու ա ռողջ բազ
մա ցու մը: Ներ կա յումս գո յութ յուն ու նե ցող սննդա յին 
հսկա յա կան բազ մա զա նութ յան մեջ կա նաև նման 
հսկա յա կան վնա սա կար նյու թե րի ու հա վե լում նե րի 
առ կա յութ յուն, ո րը շատ հա ճախ հան գեց նում է օր
գա նիզ մի ժա մա նա կից շուտ ծե րաց մա նը, այս կամ 
այն օր գա նի ախ տա հար մա նը, աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յան մաս նա կի կամ լրիվ կորս տին և  որ 
ա մե նավ տան գա վորն է՝ նաև նոր մալ սերն դի գո յութ
յա նը: Սա պայ մա նա վոր ված է սննդի մեջ ներ մուծ վող 
բազ մա թիվ հա վե լում նե րով, քի միա կան ակ տիվ նյու
թե րով, ա խոր ժա բեր նյու թե րի լցո նում նե րով, սննդի 
ա րագ փչա ցու մը կան խող հա կա միկ րո բա յին նյու թե
րով և  այլն: Ա հա այս պատ ճա ռով, գիտ նա կան նե րի 
և սնն դի անվ տան գութ յան մաս նա գետ նե րի  կող մից 
ա ռա ջարկ վել և  ըն դուն վել են մի ջազ գա յին նոր մեր՝ 
սննդի ո րա կի և  անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ, ո րոնք 
ստա ցել են Ս տան դարտ ներ ան վա նու մը: Տվ յալ դեպ
քում սննդի ստան դար տաց ման աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նում է Ս տան դար տաց ման Մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան հա մա ժո ղո վը (ISO/TK 34), որն էլ 
մշա կում է այդ ստան դարտ նե րը (ներ կա յումս դրանց 
թիվը 540ից ա վե լի է): Դ րանց հիմ նա կան դերն է մշա
կել զա նա զան սննդամ թերք նե րի խմբե րի ա նա լի զի 
մե թոդ ներ՝ բա ցա հայ տե լու հա մար սննդամ թերք նե րի 

մեջ զա նա զան վնա սա կար նյու թե րի առ կա
յութ յու նը և դ րանց վնա սա կա րութ յան շե մը: 

 Սնն դի անվ տան գութ յան հար ցը 
մարդկությանը  հե տաքրք րել ու ան հանգս
տաց րել է դեռևս մի քա նի հա զա րամ յակ 
ա ռաջ, հիմ նա կա նում թա գա վոր նե րի ու 
պա լա տա կան մարդ կանց հա մար, սա կայն 
այն սահ մա նա փակ վում էր միայն ժա մա
նա կի ա մե նաու ժեղ թույ նե րի ու սում նա
սիր մամբ՝ թու նա վո րե լուց խու սա փե լու 
նպա տա կով:  Ներ կա յումս սննդի ար
տադ րութ յան գործընթացում որ պես հա վե
լում ներ, հա կա բիո տիկ ներ, ման րէաս պան 
նյու թեր և հա կա նե խիչ ներ կի րառ վում են 
մի ամ բողջ խումբ քի միա կան ու կեն սա
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ, ո րոնք քիչ 
թե շատ ազ դում են մարդ կանց ա ռող ջութ
յան վրա, հան գեց նում օր գա նիզ մի բարդ, 
ինք նա կա ռա վար վողինք նա կար գա վոր վող հա մա
կար գի որ ևէ հա մա կար գի փո փոխ մա նը, իսկ եր բեմն 
նաև՝ վնաս մա նը: Սնն դի մեջ ա վե լաց վող բո լոր նյու
թե րը ներ կա յաց վում են ինչ պես ար տադ րութ յունում 
ա վե լաց վող, այն պես էլ` ար տադ րութ յան պրո ցե սի 
սա նի տա րա հի գիե նիկ կա նոն նե րի չպահ պան ման 
հետ ևան քով, զա նա զան պատ ճառ նե րով լցվող տա
րա տե սակ վտան գա վոր նյու թե րի տես քով: Դ րանք բո
լո րը, ե թե փոր ձենք տա րան ջա տել ու տե սա կա վո րել, 
կա րե լի է բա ժա նել հետև յալ խմբե րի.

1. Զա նա զան թու նա վոր սննդատարրեր առ կա
յութ յուն (սնդիկ, կա պար, եր կաթ, կադ միում, ցինկ, 
ա նագ): Ս րանց մուտ քը հնա րա վոր է` ինչ պես հում
քի (հո ղից, թու նա քի մի կատ նե րից, մթնո լոր տա յին 
օ դից՝ սնդի կի գո լոր շի ներ), այն պես էլ պահ պան ման 
ըն թաց քում, ե թե պա հես տում կի րառ վում են թու նա
քի մի կատ ներ (հիմ նա կա նում՝ հա կա նե խիչ, հա կա
միկ րո բա յին) կամ սննդամ թեր քը պահ պան վում է ան
թույ լա րե լի տա րա նե րում:

2. Հա կա բիո տիկ ներ. դրանք կա րող են սննդի մեջ 
ընկ նել ինչ պես հում քից (հատ կա պես կեն դա նա կան 
ծագ ման հում քից, երբ կեն դա նի նե րին տա լիս են հա
կա բիո տիկ ներ՝ հի վան դութ յուն նե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար), այն պես էլ ա ռան ձին դեպ քե րում ներ մուծ
վում է վե րամ շակ վող սննդի մեջ՝ նեխ ման պրո ցես նե
րը կան խե լու նպա տա կով:

 3. Մի կո տոք սին ներ. ս րանք բոր բո սասն կե րի 
(հիմ նա կա նում Aspergillus, Fusarium և Pennicilum) 
գոր ծու նեութ յան արդ յունք են, ո րոնց գլխա վոր աղբ
յու րը  հողն է, այս տե ղից  մի տո տոք սին ներն անց նե
լով սննդի մեջ, հե տա գա յում մուտք են գոր ծում մար
դու օր գա նիզմ,  ա ռա ջաց նում են մի կո տոք սի կոզ ներ, 
որոնք ու նեն կան ցե րո գեն, նեյ րոտ րոպ, ա լեր գեն և  այլ 
վնա սա կար ազ դե ցութ յուն ներ: 

4. Ման րէ նե րը. ս րանք սննդի մեջ մուտք են գոր
ծում հո ղից կամ ար տադ րութ յան պրո ցե սում սա նի
տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի ոչ ճիշտ պահ պան ման 
հետ ևան քով:  Հիմ նա կան վտան գա վոր ման րէ նե րի 
թվին են պատ կա նում ա ղի քա յին ցու պի կը (Escherich
ia coli), սալ մո նել նե րը, ստա ֆի լա կո կե րը և ս պո րա ռա
ջաց նող աերոբ բակ տե րիա նե րը (Baccilus cereus):

5. Սնն դա յին հա վե լում ներ`
*քի միա կան կամ բնա կան, մա քուր վի ճա կում, որ

պես սնունդ չօգ տա գործ վող նյու թեր, ո րոնք ա վե լաց
վում են հում քին` որ պես լրա ցու ցիչ բա ղադ րա մաս և  

ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ազ դում են սննդի ո րա կա
կան բնու թագ րե րի վրա,

*բնա կան կամ սին թեզ ված նյու թեր, ո րոնք կան
խամ տած ված մտցվում են հում քի մեջ՝ դրա պահ
պան ման ժամ կե տը եր կա րաց նե լու հա մար,

*որ պես սնունդ չօգ տա գործ վող ու սննդի մեջ ա վե
լաց վող հա վե լում, ո րը եր բեմն ու նի սննդա յին ար ժեք:

6. Հոր մո նալ պատ րաս տուկ ներ: Այս վնա սա կար 
նյու թե րը սննդի մեջ մուտք են գոր ծում հիմ նա կա
նում կեն դա նա կան ծագ ման հում քից, ո րին ժա մա
նա կին կե րակ րում են հոր մո նալ կե րե րով՝ ա րագ քա
շաճ ա պա հո վե լու հա մար: Այս պատ րաս տուկ նե րի 
մեծ մասն օժտ ված է կան ցե րո գեն ա զդե ցութ յամբ, 
ո րոնք վաղ թե ուշ հան գեց նում են մար դու օր գա նիզ
մի  բնականոն կեն սա գոր ծու նեութ յան խաթարները: 

7. Գե նե տի կա կան փո փոխ ված օր գա նիզմ նե րի 
հում քի հի ման վրա ստաց ված սննդան յու թեր: Ո րոշ 
երկր նե րում այս տե սա կի սննդամ թերք նե րն ար գել
ված են կամ պար տա դիր մակնշ ման պետք է են թարկ
վեն:

Սնն դա յին հա վե լում նե րը, ե թե տե սա կա վո րե լու 
լի նենք, ըստ բնույ թի, լի նում են հա կաօք սի դանտ ներ, 
գույ նե րի պահ պան մա նը նպաս տող նյու թեր, ներ
կան յու թեր, կա յու նա ցու ցիչ ներ, քաղց րա ցու ցիչ ներ, 
թանձ րա ցու ցիչ ներ, խտա րար ներ, դոն դո ղա գո յա ցու
ցիչ ներ, է մուլ սա րար ներ, հա մի և հո տի ու ժե ղա րար
ներ, պա հա ծո յաց նող ներ (կոն սեր վանտ ներ) և  այլն: 

Ներ կա յումս սննդի արդ յու նա բե րութ յան մեջ 
կի րառ վում են բազ մա թիվ և բազ մա պի սի հա վե
լում ներ, հա կա նե խիչ ներ, ախ տա հա նիչ ներ և  այլն, 
ո րոնք այս կամ այն կերպ բա ցա սա բար են ազ դում 
ա ռող ջութ յան վրա: Դ րա հա մար, ա ռա վել վտան գա
վոր հա վե լում նե րը կամ գե նե տի կա կան փո փոխ ված 
սննդամ թերք նե րը մակնշ ված են պա հա ծո նե րի տու
փե րի վրա: Խոր հուրդ է տրվում ցան կա ցած պա հա
ծո յի կամ սննդամ թեր քի գնու մից ա ռաջ ծա նո թա նալ 
դրա տու փի վրա գրված տե ղե կութ յա նը՝ խու սա փե լու 
հա մար հե տա գա ա ռող ջա կան խնդիր նե րից: Խոս քը 
ա ռա ջին հեր թին ա լեր գիկ և շա քա րախ տով հի վանդ 
մարդ կանց մա սին է. վնա սա կար նյու թի նույ նիսկ 
չնչին քա նակ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել ան ցան կա լի 
հետևանք ներ:

Գե նիկ Մով սիս յան
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ՍՆՆԴԻ  ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԸ

Նախատեսվող 
աշխատանքները 

դրական 
ազդեցություն 

կունենան ոլորտում
 ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պե

տա րա նում Գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ
յամբ, §Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցութ յան գնա հատ ման և փոր
ձաքն նութ յան մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 
հա մա ձայն, կազ մա կերպ վել էր §Հա

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղի և 
գ յու ղատն տե սութ յան 20152025 թվա
կան նե րի կա յուն զար գաց ման ռազ մա
վա րութ յու նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան գյու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 
20152025 թվա կան նե րի կա յուն զար
գաց ման ռազ մա վա րութ յան կա տա
րումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի 
ցան կը հաս տա տե լու մա սին¦ հիմ նադ
րու թա յին փաս տաթղ թի նա խագ ծի  
հան րա յին քննար կում` շրջա կա մի ջա
վայ րի վրա ազ դե ցութ յան գնա հատ ման 
հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ: 

Քն նարկ մա նը մաս նակ ցում էին 
ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ
րա ման յա նը, փոխ մարզ պետ Դա վիթ 
Սամ սոն յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 

և բ նա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ
յուն նե րի և մարզ պե տա րա նի աշ խա
տա կազ մի ո լոր տը ներ կա յաց նող պա
տաս խա նա տու ներ, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ: 

ԳՆ գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման ծրագ րե րի վար չութ յան պետ 
Հ րաչ յա Ծպ նեց յա նը ներ կա յաց րել է 
ծրագ րա յին փաս տաթղ թի նա խագ
ծի հիմ նա կան դրույթ նե րը, խո սել նա
խա տես վող աշ խա տանք նե րի մա սին, 
ա պա պար զա բա նել հար ցադ րում նե րը 
և պա տաս խա նել հնչեց ված հար ցե րին: 
Հն չել են նաև ա ռա ջար կութ յուն ներ, 
ո րոնք, բա նա խո սի հա վաստ մամբ, 
տեղ կգտնեն հիմ նա կան փաս տաթղ

թում: Ա ռա ջար կութ յամբ հան դես 
ե կավ մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման
յա նը` նշե լով, որ գյու ղի և գ յու ղատն
տե սութ յան 20152025 թվա կան նե րի 
կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րութ
յան նա խագ ծում ան պայ ման պետք 
է հաշ վի առ նել մար զե րի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը և հատ կա պես մեծ 
ու շադ րութ յուն դարձ նել գյուղմ թեր քի 
ի րաց ման գոր ծըն թա ցին առնչ վող 
հար ցե րին: 

Ամ փո փե լով քննար կու մը` նա 
հույս է հայտ նել, որ ծրագ րի ի րա կա
նա ցու մը դրա կան ազ դե ցութ յուն կու
նե նա ո լոր տի զար գաց ման և շր ջա
կա մի ջա վայ րի վրա:

www.armavir.mtaes.am
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§ Հա յաս տա նի մանր կեն
դա նի նե րի ա նաս նա բույժ նե րի 
ա սո ցիա ցիա¦ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը ստեղծ վել 
է 2014 թվականին. նպա տա կը` 
Հա յաս տա նում ա նաս նա բույժ
նե րի ար հես տա վար ժութ յան 
մա կար դա կի  բարձ րա ցումն է: 

Ա սո ցիա ցիա յի նա խա
գահ Վա հան Խա չատր յա նը, 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ
րաստ ման նպա տա կով, բազ

միցս ե ղել է ար տերկ րում: 
§Ա նաս նա բու ժա կան գի տութ
յունն ա նընդ հատ զար գա նում 
է արտերկ րում, ուս տի Հա
յաս տա նը նույն պես պետք է 
կա րո ղա նա ըն թա նալ հա մա
քայլ¦, ա սում է ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գա հը: Ա նաս նա բույժ նե
րի ա սո ցիա ցիա ստեղ ծե լու գա
ղա փա րը մտահ ղա ցել է դեռևս 
2014 թ.ին` Վ րաս տա նում 
կա յա ցած գի տա ժո ղո վի ըն
թաց քում: Ի դեպ, այն կազ մա
կեր պել էր §Վ րաս տա նի մանր 
կեն դա նի նե րի ա նաս նա բույժ
նե րի ա սո ցիա ցիա¦ հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յու
նը, որն իր գոր ծու նե րութ յամբ 

զգա լիո րեն նպաս տում է 
Վ րաս տա նում ա նաս նա բու
ժութ յան զար գաց մա նը: Վա
հան Խա չատր յա նը նշում է, 
որ Հա յաս տա նում նման ա սո
ցիա ցիա յի ձևա վոր ման գոր
ծըն թա ցին ա ջակ ցել են վրաց 
գոր ծըն կեր նե րը: Ա սո ցիա ցիա
յի ձևա վո րու մից հե տո, փոր
ձի փո խա նակ ման նպա տա
կով, Հա յաս տան են հրա վի րել 
§ Ռու սաս տա նի ա նաս նա բույժ 

սրտա բան նե րի ա սո ցիա ցիա¦ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յան նա խա գահ Անդ րեյ 
Կա մո լո վին: Հա ջորդ գի տա ժո
ղով նե րը կա յա ցան նա խորդ 
տա րի, Հա յաս տա նում` կեն
դա նա կան կե րեր ներկ րող 
Ֆ րան սիա կան § Ռո յալ Կա նին¦ 
ըն կե րութ յան հա յաս տան յան 
ներ կա յա ցուց չութ յան ա ջակ
ցութ յամբ: Ն շենք, որ ա սո ցիա
ցիա յին ան դա մակ ցում են նաև 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի
տութ յամբ ու սա նող ներ, ով քեր 
նպա տա կամղ ված են հարս
տաց նել ի րենց գի տե լիք նե րը: 

2015 թ. ապ րի լից Հա յաս
տա նը դար ձել է նաև եվ րո պա

կան ա սո ցիա ցիա յի ան դամ: 
Ան ցած տա րե վեր ջին մաս նա
գի տա կան  վե րա պատ րաստ
ման նպա տա կով, Հա յաս
տա նից եր կու ա նաս նա բույժ 
է մեկ նել Լե հաս տան: Ն րանք 
ծա նո թա ցել են վի րա հա տութ
յուն նե րի աշ խար հում գո
յութ յուն ու նե ցող նո րա գույն 
ե ղա նակ նե րին, մաս նակ ցել 
փորձ նա կան աշ խա տանք նե
րին: Ծախ սե րի գե րակշ ռող 
մա սը հո գա ցել է լե հա կան 
կող մը: Վա հան Խա չատր յա
նի տե ղե կաց մամբ, ըն թա ցիկ 
տա րում  ևս  եր կու մաս նա գետ
ներ, Անգ լիա կան դպրո ցի հրա
վե րով, կմեկ նեն վե րա պատ
րաստ ման: Ն րանք, ել նե լով 
ի րենց նա խա սի րութ յուն նե րից, 
կծա նո թա նան ա նաս նա բու
ժութ յան ո լոր տի նո րութ յուն նե
րին: §Այս պի սով, փոր ձում ենք 
մո տե նալ մի ջազ գա յին չա փո
րո շիչ նե րին: Կար ևորն այն է, 
որ կա նպա տա կա կետ, ո րին 
ձգտում ենք հաս նել¦, իր խոս
քը եզ րա փա կում է ա սո ցիա
ցիա յի նա խա գա հը: 

Վեր ջին տա րի նե րին մանր 
կենդա նի նե րի ա նաս նա բու
ժութ յան ո լոր  տում նկա  տե լի են 
դրա կան տե ղա շար ժե րը, ո րին 
ան շուշտ իր գոր ծու  նեութ յամբ 
և  ար տա քին կա պե րի խո րաց
ման արդ յուն քում, նպաս տում է 
նաև §Հա յաս տա նի մանր կեն
դա նի նե րի ա նաս նա բույժ նե րի 
ա սո ցիա ցիա¦ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը: 

Նել լի Սա հակ յան

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
 ՀՈՒՇԱԳԻՐ
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 Վեր ջերս  Վա յոց ձո րի  
Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան մար զա յին կենտ րո նի 
տնօ րեն Ար մեն Ե սա յանն ըն
դու նել է §Ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ
յուն¦ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ Նա րի նե Կա րա պետ յա նին: 
Վեր ջինս ներ կա յաց րել է 2014 
թ ի սեպ տեմ բեր ամ սից մեկ
նար կած Շ վեյ ցա րիա յի Զար
գաց ման և Հա մա գոր ծակ ցութ
յան Գոր ծա կա լութ յան կող մից 
ֆի նան սա վոր վող և ՌԶԳ 
ՀԿի կող մից ի րա կա նաց վող 
§Ա նաս նա պա հութ յան զար գա
ցում Հա յաս տա նի հա րա վում¦ 
ծրագ րի նպա տա կը: Այն է` 
նպաս տել Վա յոց ձո րի և Ս յու
նի քի մար զե րի թի րա խա յին 
հա մայնք նե րում ա նաս նա պա
հութ յան ո լոր տի զար գաց մա
նը և բ նակ չութ յան ե կա մուտ
նե րի ա ճին: 

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, 
մար զի մի շարք հա մայնք նե
րում բաց վել են ա նաս նա բու
ժա կան դե ղատ ներ, ո րոնց 
նպա տա կը` ֆեր մեր նե րի 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղո րայ
քի ձեռք բեր ման հնա րա վո
րութ յան ընդ լայ նումն է: Նա
խա տես վում է նաև փետր վար 
ամ սից ա նաս նա պա հութ յան 
զար գաց ման վե րա բեր յալ 
մար զի 30 թի րա խա յին հա
մայնք նե րում ի րա կա նաց նել 
ֆեր մեր նե րի գի տե լիք նե րի 
բարձ րաց մանն ուղղ ված դա
սըն թաց ներ, իսկ մար տից` 
փոր ձա ցու ցադ րա կան մի ջո
ցա ռում ներ: Արդ յուն քում` շա
հագր գիռ ֆեր մեր նե րը ձեռք 

կբե րեն նոր գի տե լիք ներ կեն
դա նի նե րի կաթ նատ վութ յան 
և  ար տադ րո ղա կա նութ յան 
բարձ րաց ման, կե րա բա ժին նե
րի կազմ ման, նոր տեխ նո լո
գիա նե րի և սար քա վո րում նե րի, 
ինչ պես նաև` կա թի, մսի շու կա 
մուտք գոր ծե լու վե րա բեր յալ: 
ԳԱՄԿի տնօ րեն Ա. Ե սա յա նը 
հա վա նութ յան ար ժա նաց նե
լով վե րոնշ յալ ծրա գի րը` նշել 
է. §ԳԱՄԿը պատ րաս տա կամ 
է  հա մա գոր ծակ ցե լու հար
ցում, լիա հույս ենք, որ ծրագ
րի անց կաց ման արդ յուն քում 
կա վե լա նա ա նաս նագլ խա քա
նա կը, և ֆեր մեր ներն ա վե լի 
ի րա զեկ ված կլի նեն ա նաս նա
պա հութ յան ո լոր տին առնչ վող 
բո լոր հար ցե րին և նր բութ յուն
նե րին¦: 

Հան դիպ ման ա վար
տին ՌԶԳ ՀԿի և Վա յոց ձո րի 
ԳԱՄԿի միջև ստո րագր վեց 
եր կուս տեք հու շա գիր, որ տեղ 
նշվում է, որ ԳԱՄԿը Ծ րագ րի 
արդ յու նա վե տութ յունն ա պա
հո վե լու հա մար հաս տա տում է 
իր պատ րաս տա կա մութ յու նը` 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա
նակ նե րում ա պա հո վել ծրագ
րա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցու մը և լու սա բա
նու մը, ինչ պես նաև տե ղե կատ
վութ յան տա րա ծու մը Վա
յոց ձո րի մար զի ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րի շրջա նում: 
Տե ղե կաց նենք, որ §Ա նաս նա
պա հութ յան զար գա ցում Հա
յաս տա նի հա րա վում¦ ծրա գի
րը կըն թա նա մին չև 2020 թ.ի 
օ գոս տոս ա մի սը:

Վայոց ձորի ԳԱՄԿ

Ìð²¶Æð

 Տա վու շի  մար զի § Կի րանց հա
մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա
վո րում¦  սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի
վը, ո րը բաղ կա ցած է 45 ան դա մից, 
ձևա վոր վել է 2012 թ.ին և  ան մի ջա պես 
հա մալր վել է գյու ղատն տե սա կան անհ
րա ժեշտ տեխ նի կա յով: Ներ կա յումս ու
նեն  2 տրակ տոր` 4 գյուղ գոր ծիք նե րով, 
և խոտ հա վա քի սար քա վո րում ներ:

 Կոո պե րա տի վի բո լոր ան դամ ներն 
ա նաս նա տե րեր են, ով քեր խնա մում են 
նվա զա գույ նը` 13 կով: Ա նաս նա բու
ծութ յան ուղ ղութ յամբ մաս նա գի տա
ցած կոո պե րա տի վի գյու ղատնտ սա կան 
տեխ նի կան ամ բող ջութ յամբ տրա մադր
վում է ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յան 
և խո տի կու տակ ման գոր ծի հա մար: 
§Գ յու ղա ցիա կան փոքր տնտե սութ յուն
նե րի հա մար շատ դժվար է տեխ նի կա յի 
ձեռք բե րու մը, նույ նիսկ, վար ձա կա լու
մը, քա նի որ վեր ջին ներս չու նեն հա մա
պա տաս խան ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: 
Ն րանց ա ջակ ցե լու նպա տա կով, ընդգր
կե ցինք կոո պե րա տի վի կազ մում`  հնա
րա վո րինս թեթ ևաց նե լով վեր ջին նե րիս 
հոգ սե րը¦,  պատ մում է կոո պե րա տի
վի նա խա գահ Անդ րա նիկ Նա զար յա նը: 
Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րին տեխ նի
կա յով ծա ռա յութ յուն նե րը մա տուց վում 
են շու կա յա կա նից ցածր գնե րով: Նա
խա գա հի տե ղե կաց մամբ, հատ կա պես 
ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան են ար ժա

նաց վում կոո պե րա տի վում ընդգրկ ված 
սո ցիա լա պես ա նա պա հով ֆեր մեր նե րը: 
Ն րա կար ծի քով` կոո պե րա տի վի ստեղծ
ման արդ յուն քում, զգա լիո րեն ա վե լա ցել 
է ա նաս նագլ խա քա նա կը, ին չը պայ մա
նա վոր ված է նաև շու կա յում մսի և կա
թի ի րաց ման գնե րով: § Բարձր և կա յուն 
գնե րի պայ ման նե րում գյու ղում ա նաս
նագլ խա քա նակն էլ ա վե լի կա վե լա նա, 
քա նի որ կմե ծա նա նաև գյու ղա ցու շա
հագրգռ վա ծութ յու նը¦, եզ րա հան գում է 
Անդ րա նիկ Նա զար յա նը: Կոո պե րա տի
վի նա խա գա հի գնա հատ մամբ, փոքր 
տնտե սութ յուն նե րի միա վոր ման արդ
յուն քում, դրա կան տե ղա շար ժերն առ
կա են: Ձեռք բե րված տեխ նի կան հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ժա մա նա կին, 
օ պե րա տիվ կեր պով, կազ մա կեր պել 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը: 
Կար ևոր վում է նաև վա ռե լի քի և ժա մա
նա կի խնա յո ղութ յու նը: 

§Գյուղատնտեսական ռեսուրսների 
կառավարման և մրցունակության 
ծրագրի¦ մի ջոց նե րով  հե ռագ նա ա րո
տա վայ րե րում տե ղադր վել են եր կու 
խմոց ներ, ա ռա ջի կա յում գյու ղում շա
հա գործ ման կհանձն վի ևս մե կը: Հիմ
նա նո րոգ ման են են թարկ վել անմ խի
թար վի ճա կում գտնվող սա րա միջ յան 
ճա նա պարհ նե րը: Պրն. Նա զար յա նը 
կար ևո րում է նաև  ա ռա ջի կա ծրագ րե
րը, ո րոնց շրջա նա կում նա խա տես վում 

է հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում կա ռու ցել 
կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս: 
Հա մա տեղ աշ խա տան քի սկզբունք նե
րին ծա նո թաց նե լու հա մար գյու ղում 
կազ մա կերպ վել են նաև ու սու ցո ղա
կան դա սըն թաց ներ, ո րոնց արդ յուն քում 
հստա կեց վել են կոո պե րա տի վի մա սին 
մարդ կանց պատ կե րա ցում նե րը: §Գ յու
ղա ցի նե րը գոհ են արդ յուն քից, քա նի 
որ տա րեց տա րի տես նում են հա մա
տեղ աշ խա տան քի պտուղ նե րը: Ա վե լի 
քան 400 բնա կիչ ու նե ցող Կի րան ցի հա
մար կոո պե րա ցիան միայն բա րիք ներ 
է բե րել¦,  հա վե լում է կոո պե րա տի վի 
նա խա գա հը:  Ա նաս նագլ խա քա նա կի 
ա վե լաց մա նը զու գըն թաց, ա վե լի արդ
յու նա վետ են օգ տա գործ վում 1080 հա 

հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րը, ո րոնց բա
րե լավ ման ող ղութ յամբ ըն թա ցիկ տա
րում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ: Խ մոց նե
րի   տե ղադր ման արդ յուն քում, նկա տե
լիո րեն բարձ րա ցել է կեն դա նի նե րի մթե
րատ վութ յու նը: 

Գ յու ղա պետ Հ մա յակ Նա զար յա նը, ով 
նույն պես կոո պե րա տի վի ան դամ է, նշեց, 
որ կոո պե րա ցիան ան պայ ման կխթա նի 
երկ րում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
մա նը, ակն կա լիք ներն ու սպա սե լիք նե րը 
մեծ են: § Զար գաց ման ա ռա ջին քայ լերն 
ար դեն ար վել են, և  առ կա են դրա կան 
տե ղա շար ժեր: Հա մայն քը սահ մա նա մերձ 
է, և գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 
հո ղա տա րածք նե րի մի մա սը գտնվում 
են վտան գա վոր գո տում, ին չը խո չըն դո
տում է աշ խա տանք նե րի լիար ժեք կազ
մա կերպ մա նը: Սա կայն ձեռք բեր ված նոր 
տեխ նի կան հնա րա վո րութ յուն ընդձե ռեց 
հա մա տեղ կազ մա կեր պել գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րը¦,  պատ
մում է գյու ղա պե տը: Ն րա հաշ վարկ նե
րով, զգա լիո րեն ի ջել է նաև ար տադր վող 
գյուղմթեր քի ինք նար ժե քը, ա վե լա ցել են 
գյու ղա ցի նե րի ե կա մուտ նե րը: 

Ըն թա ցիկ տա րում կլուծ վի նաև 
գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րածք նե
րի ո ռոգ ման խնդի րը: Ու րա խա լի է նաև 
այն, որ սահ մա նա մերձ Կի րանց գյու ղում 
ար ձա նագր վել է բնակ չութ յան թվի աճ: 
§Գ յու ղա ցին շա հագրգռ ված է ա վե լի շատ 
աշ խա տել և  ա ռա վել բա րե կե ցիկ կյան քով 
ապ րել¦, հա վե լում է գյու ղա պե տը:

 Ն. Ս.

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ ԵՆ 
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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  Ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու
նե ցող հա ցի ար տադ րութ յու նը պա հան ջում է 
պե տա կան ա ջակ ցութ յուն՝ ա պա հո վե լու հա
ցի քա նա կը, գի նը, ինչ պես նաև` հա մա յին ու 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը: ՀՀ ում հա ցի 
ար տադ րութ յան շու կա յում «Ս ևա նի հա ցի գոր
ծա րա նը» ա ռա ջա տարն է, խո շոր հար կա տու
նե րից մե կը և  ու նի 76 տար վա պատ մութ յուն. 
1997 թ.ից գոր ծա րա նը փակ բաժ նե տի րա
կան ըն կե րութ յուն է: Բազ մա թիվ պարգև նե
րի ար ժա նա ցած «Ս ևա նի հա ցի գոր ծա րա նը» 
2015թ. Արմպ րո դէքս պո ցու ցա հան դե սում ար
ժա նա ցավ «Ոս կե մե դա լի»: Շուրջ 33 տա րուց 
ա վե լի է, որ գոր ծա րա նի լայ նա ծա վալ աշ խա
տանք ներն է ղե կա վա րում Ա շոտ Ա վե տիս յա
նը, ով վե րա պատ րաստ վել է Մոսկ վա յում և 
ձեռք է բե րել հա ցաթխ ման աշ խա տանք նե րի 
բարձ րա կագ ո րա կա վո րում: Ծն վել է Ս ևա
նի շրջա նի Լ ճա շեն գյու ղում, ա վար տել է Եր
ևա նի Պե տա կան Հա մալ սա րա նը, ան ցել է 
աշ խա տան քի Գա զի պե տա կան կո մի տեում՝ 
ին ժե ներ, ա պա գլխա վոր ին ժե ներ: 1984 թ.
ից աշ խա տում է Ս ևա նի հա ցի գոր ծա րա նի 
փոխտ նօ րեն, այ նու հետև՝ տնօ րեն: Ըն կե
րութ յան աշ խա տանք նե րին՝ ձեռք բեր ված 
հա ջո ղութ յուն նե րի, նո րա մու ծութ յուն նե րի, 
լա վա շի ար տադ րութ յունն աշ խար հի բազ մա
թիվ երկր նե րում տա րած ման գոր ծըն թաց նե
րի ի րա կա նաց ման մա սին է պատ մում  Ա շոտ 
Ա վե տիս յա նը:

Պա րոն Ա վե տիս յան, ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք 
ընդ լայ նել Ս ևա նի հա ցի գոր ծա րա նի գոր ծու
նեութ յու նը:

 Նախ կի նում՝ ԽՍՀՄի տա րի նե րին, գոր ծա
րա նը սպա սար կում էր միայն Ս ևան քա ղա քի ու 
հա րա կից գյու ղե րի բնա կիչ նե րին: Սե փա կա
նաշ նոր հու մից հե տո, միտք հղա ցավ ընդ լայ նել 
հա ցա մա տա կա րա րու մը հա րա կից քա ղաք նե
րում՝ Գա վա ռում, Հ րազ դա նում, գյու ղե րում, իսկ 
ա մե նա մեծ ար տադ րութ յունն այ սօր՝ Եր ևա նում 
է, որ տեղ ու նենք շուրջ 18 ար տադ րա մա սեր: Բո
լոր ար տադ րա մա սե րի 335 աշ խա տա կից նե րը, 
ո րոնց մեջ կան բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ, 
բնակ չութ յանն ա պա հո վում են թարմ ու հա մեղ 
հա ցե րի լայն տե սա կա նիով:

Հա ցի ու հա ցա բուլ կե ղե նի քա նի՞ տե սա կա
նի ներ են ար տադր վում:

Այ ս օր երին շու կա յի պա հան ջար կը մեծ է, 
ո րով հետև մեր ազ գը, մյուս ազ գե րի հետ հա մե
մա տած, ա վե լի շատ է հաց սպա ռում. ար տադ
րում ենք շուրջ 60 հա ցա տե սակ ներ, այդ թվում` 
նաև հայ կա կան լա վաշ: Թթխ մորն ար տադր
վում է խմե լա յին ե ղա նա կով: Տե սա կա նի նե րը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում զար գա նում են, այ սօր 
ա մե նա մեծ ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում 
ենք լա վա շի վրա, կա րե լի է ա սել, ար դեն իսկ 
հա մաշ խար հա յին հաց է: Աշ խար հի բո լոր ազ
գե րը հե տաքրքր ված են մեր լա վա շով;

Լա վա շի ար տադ րութ յու նը զար գաց նե լու 
հա մար ի՞նչ աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց
վում:

Մեր հնա րա վո րութ յուն նե րով ստեղ ծել ենք 
լա վա շի հոս քագ ծե րի ար տադ րութ յուն, որն էլ 
նաև վա ճա ռում ենք տար բեր երկր նե րում: Ս ևան 
քա ղա քում գտնվող հոս քագ ծե րի ար տադ րա
մասն ար դեն հա մալր ված է բարձ րո րակ մաս
նա գետ նե րով: Այդ հոս քագ ծե րով կա րո ղա նում 
ենք ժո ղովր դի պա հան ջարկն ի րա կա նաց նել 
բարձր մա կար դա կով: Վառ ա պա ցույցն է մեր 
լա վա շի վա ճառ քի կե տե րում կու տակ ված հեր
թե րը: Հա մա գոր ծակ ցում ենք §Եր ևան Սի թի¦ 
առևտ րա յին կենտ րո նի հետ: Մեր հոս քագ ծերն 
աշ խա տում են այն տեղ, և պա հան ջարկն օ րե
ցօր շա տա նում է: Լա վա շի ար տադ րութ յան 3 
հոս քագ ծեր ար դեն գոր ծում են Կիև քա ղա քում, 
վա ճա ռել ենք նաև Մոսկ վա յին, Բուլ ղա րիա յին, 
Նիժ նի Նով գո րո դին, մի քա նի օ րից էլ կու ղար
կենք նաև հե ռա վոր Կամ չատ կա: Կի ևում գոր
ծող լա վա շի մեկ ար տադ րա մա սը մեր մաս
նաճ յուղն է, շու տով մաս նաճ յու ղեր կու նե նանք  
նաև Մոսկ վա յում: Ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
ցույց են տվել, որ այն տեղ շա հու թա բե րութ յունն 
ա վե լի բարձր է: Զ գա լով պա հան ջար կի առ կա
յութ յու նը` ա ռա ջի կա յում աշ խար հի տար բեր 

երկր նե րում կազ մա կեր պե լու ենք լա վա շի ար
տադ րութ յուն: Որ պես հոս քագ ծե րի նա խա ձեռ
նող` ա վե լի լավ կկազ մա կեր պենք լա վա շի ար
տադ րութ յու նը:

 Հա յաս տա նում, ցո րե նի, հա ցի գնե րն ա վե
լի ցա՞ծր են՝ հա մե մա տած ցո րեն ար տադ րող 
այլ երկր նե րում վա ճառ վող հա ցի գնե րից:

 Կա տար վել են ու սում նա սի րութ յուն ներ, 
մեր երկ րում գնե րը 30ից 40 տո կո սով ցածր 
են: ՌԴում, Ղա զախս տա նում, Ուկ րաի նա յում, 
վեր ջերս նաև` Լե հաս տա նում, հա ցի գնե րը 30
40, նույ նիսկ 50 տո կո սով ա վե լի են, քան` մեր 
հան րա պե տութ յու նում առ կա հա ցի գնե րը: 
Մոսկ վա յում հա ցի ար տադ րութ յու նում աշ խա
տող բան վո րի աշ խա տա վար ձը 30 000 ռուբ լի է 
(300000դր.), մեր աշ խա տա վար ձե րը ցածր են, 
դա է պատ ճա ռը, որ մեր հան րա պե տութ յու նում 
հա ցի գի նը՝ 1կգը 350380 դրամ է: 

Ա ռաջ նա յին ինչ պի՞ սի խնդիր կա հա ցի ար
տադ րութ յան հետ կապ ված:

 Հան րա պե տութ յան հա ցի ար տադ րութ յան 
շու կա յում այ սօր կան խնդիր ներ, մրցակ ցութ
յու նը շատ մեծ է, ո րը խան գա րում է ժո ղովր դի 
սո ցիա լա կան վի ճա կին: Կոնկ րետ ՀՀում հա ցի 
ար տադ րութ յու նը հիմ նա կա նում կազ մա կերպ
վում է փոքր ծա վալ նե րով: Շուրջ 1000ից ա վե լի 
հաց ար տադ րող կազ մա կեր պութ յուն ներ կան, 
ո րոնք չու նեն խո շոր, հզոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը: /Օ րի նակ, ե թե 
Եր ևա նում այ սօր 10 հատ Ս ևա նի հա ցի գոր ծա
րա նի նման գոր ծա րան լի ներ, ա պա հա ցի գի նը 
կնվա զեր ա մե նա քի չը 25%ով/: Ա մե նա ցա վոտ 
կող մը հե տա դարձ հացն է, որ կոտրում է հա
ցի գոր ծա րա նի մեջ քը, դա մեծ գու մա րա յին կո
րուստ է: Հա ցի ար տադ րած քա նա կի շուրջ 1015 
%ը վե րա դարձ հաց է լի նում, իսկ դա բնա կա
նա բար չի թույ լատր վում վա ճա ռել բնակ չութ յա
նը: Այն մեծ ափ սո սան քով վա ճառ վում է, որ պես 
ա նաս նա կեր` մատ չե լի գնով: Հա ցը բա րիք է, 
որի վրա  մեծ աշ խա տանք է կա տար վում մինչև 
հաս նում է սպա ռո ղին, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
օ րա կան ու նե նում ենք 400500 կգ  հե տա դարձ 

հաց: Ու նենք սու խա րի նե րի ար տադ րութ յուն.
որոշ քա նա կութ յուն չի վա ճառ վում. այ սինքն 
հե տա դարձ հա ցի 90 %ը վա ճառ վում է որ պես 
ա նաս նա կեր:

Ցան կա լի է, որ երկ րի տնտե սա կան վի ճակն 
ա վե լի զար գա նա, որ պես զի ոչ միայն հաց ար
տադ րող նե րը, այլ նաև ոլորտների ար տադ րող
նե րը կա րո ղա նան ի րենց վի ճա կը բա րե լա վել. 
արդ յուն քում կշա հի նաև բնակ չութ յու նը: 

ՄԱՆՎԵԼ  ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ՝ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ան գամ Գեր մա նիա յում, որ տեղ գոր ծում է գյու ղատն տե
սութ յան մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ
ման աշ խար հում ա մե նա ճա նաչ ված հա մա կար գե րից մե կը, 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ ո րոշ օ ղակ նե րում կադ րե րի պա կաս 
է զգաց վում: Ինչ պես ցույց են տա լիս VDL գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում մաս նա գետ նե րի միութ յան հար ցում ե րը, մո տա կա 10 
տա րում 10 %ով ա ճե լու է ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի 
բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի և ղե կա վար նե րի պա հան ջար կը:

Գ յու ղատն տե սութ յու նը երկ րում մշտա պես պա հանջ ված 25 
մաս նա գի տութ յուն նե րի ցան կում է (չնա յած` վեր ջին տե ղե րում): 
Բայց նկատ վում է հե տաքր քիր  օ րի նա չա փութ յուն. չնա յած վեր
ջին 15 տա րում ագ րա րա յին բու հե րի ու սա նող նե րի թի վը կրկնա
պատկ վել է, (մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տան քի ըն դուն ված նե րի 
թի վը վեր ջին 5 տա րում նվա զել է 11%ով): Պատ ճա ռը քա ղաք նե րի 
գնա լով ա վե լի գրա վիչ լի նելն է ե րի տա սարդ նե րի հա մար և գ յու
ղատն տե սութ յու նում աշ խա տող նե րի ա վե լի ցածր աշ խա տա վար
ձե րը այլ բնա գա վառ նե րի հա մե մա տութ յամբ (ըն դա մե նը 1011 եվ
րո/ժա մում): Այլ պատ ճառ նե րից կա րե լի է նշել հանգստ յան և տոն 
օ րե րի, ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում, աշ խա տան քա յին լի նե լը և  
երկ րա գոր ծութ յան մեջ լար ված աշ խա տան քը ցան քի, նաև բեր քա
հա վա քի ժա մա նակ:

Քա նի որ բնա գա վա ռի ձեռ նար կութ յուն նե րը չեն պատ րաստ
վում ի րենց պա հանջ նե րի շեմն ի ջեց նել, փորձ է ար վում ընդ հա
նուր ու ժե րով կադ րե րի ներգ րավ ման նոր ռազ մա վա րութ յուն մշա
կել. դրանց մե ծա մաս նութ յու նը օգ տա գոր ծում է ար տադ րա կան 
պրակ տի կան, բու հի հետ կա պե րի ամ րա ցու մը, ոչ լրիվ դրույ քով 
աշ խա տան քը, ա վար տե լուց հե տո` մաս նա գի տութ յան վե րա պատ
րաստ ման ծրագ րե րը: Կան ձեռ նար կութ յուն ներ, ո րոնք սկսել են 
աշ խա տանք տա նել բարձր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հետ: 
Կան խո շոր ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք հիմն ում են սե փա կան մաս
նա գի տաց ված ա կա դե միա ներ. օ րի նակ` KWSն  իր հա մար սե լեկ
ցիո ներ ներ է պատ րաս տում:

Հաս կա նա լի է, որ գյու ղատն տե սութ յան հա մար կադրե րի 
պատ րաստ ման խնդի րը բո լոր երկր ներն են կար ևո րում և  ըստ 
ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րի ու ազ գա յին մտա ծե լա կեր պի և  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի` փոր ձում են դրանք լու ծել: Այս ա ռու
մով հե տաքր քիր է, օ րի նակ, դի տար կել ի րա վի ճա կը ՌԴում:

«Ռոստ րուդ» գոր ծա կա լութ յան տվյալ նե րով` 2015 թվա կա նին 
ա մե նա պա հանջ վա ծը երկ րում ե ղել են ին ժե ներ նե րը, շի նա րար նե
րը և գ յու ղատն տե սութ յան մի շարք մաս նա գետ նե ր: Գործ նա կա նո
րեն բո լոր վար չա կան տա րածք նե րում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի մաս նա գետ նե րի բազ մա թիվ թա փուր տե ղեր կան, հատ կա պես 
Սանկտ Պե տեր բուր գում և Լե նինգ րա դի մար զում: Նա խորդ տար
վա պա հանջն այս տա րի ա ճել է 12 %ով. հատ կա պես անհ րա ժեշտ 
են ագ րո նոմն եր, ա նաս նա բույժ ներ, ա նաս նա բույծ ներ: Թա փուր 
են մնում գլխա վոր ին ժե ներ նե րի, հեր թա փո խի պե տե րի, տեխ նո
լոգ նե րի, ո րա կի մաս նա գե տի պաշ տոն նե րը: Զ բա ղեց րած չէ նաև 
հար ևան մար զե րում գյու ղատն տե սութ յան և  ան տառտն տե սութ յան 
մաս նա գետ նե րի հաս տիք նե րի  քա ռորդ մա սը:

Հիմն ա կան պատ ճառն այն է, որ ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե
րը չեն ու զում գյուղ գնալ` ցածր աշ խա տա վար ձի, սե զո նա յին ան
հա վա սար ծան րա բեռն վա ծութ յան, ինֆ րա կա ռույց նե րի բա ցա կա
յութ յան պատ ճա ռով: Մար զե րում ար դեն սկսել են հա տուկ վե րա
բեր մունք դրսևո րել ե րի տա սարդ կադ րե րի նկատ մամբ` ա ռա ջին 
3 տար վա ըն թաց քում աշ խա տա վար ձի մինչև 50 %ի չա փով հա
վե լավ ճար տրա մադ րե լով: Ե թե պայ մա նա գի րը կնքվում է 5 տա
րով, բա ցի ա մե նամս յա հա վե լավ ճա րից տրվում է նաև միան վագ 
օգ նութ յուն` 150 հա զար ռուբ լի, օ ժան դա կում են տուն գնե լիս կամ 
կա ռու ցե լիս, սո ցիալկեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման հա
մար: Եվ սայլը տե ղից, կար ծես, կա մացկա մաց շարժ վում է:

Վ.Հ.
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   Պեռլիտ                                           Տորֆ                                             Բիոհումուս, խարամ ....

Պոլիէթիլենային թաղանթապատ 
ջերմոց

Պոլիկարբոնատային 
ծածկույթով ջերմատուն

 Սերմերի    ծլեցում  

գծե րով, 57սմ միջ շար քա յին 
տա րա ծութ յամբ  և 11,5 սմ խո
րութ յամբ: 

Ցան քից ա ռաջ սեր մե րը նա
խօ րոք անհ րա ժեշտ է վա րա կա
զերծ վել և  հարս տաց նել միկ րո
տար րե րով: 

Չ նա յած ա ղա յին լու ծույ
թում սեր մերն ինչոր չա փով 
վա րա կա զերծ վում են, այ նու

հան դերձ, լիար ժեք վա րա կա
զերծ ման հա մար դրանք թան
զի ֆի մեջ կապ ված 20 րո պե 
ընկղմ վում են կա լիու մի պեր
ման գա նա տի 1%ոց լու ծույ թի 
մեջ: 

Այ նու հետև, եր կա րատև 
լվա ցու մից հե տո, փռվում են և 

չո րաց վում: 
Գո յութ յուն ու նեն նաև սեր

մե րի նա խա ցան քա յին այլ մշա
կում ներ, ո րոնք բարձ րաց նում 
են ծլու նա կութ յու նը, ցրտա դի
մաց կու նութ յու նը և պտ ղա բե
րութ յու նը, ա րա գաց նում բույ
սե րի զար գաց ման ը նաց քը: 
Դ րան ցից ա մե նա կար ևոր ներն 
են` սեր մե րի սա ռե ցու մը, տա
քա ցու մը և փո փո խա կան ջեր
մաս տի ճան նե րի ազ դե ցութ
յամբ կո փու մը: 

Սեր մե րի սա ռե ցումն ի րա
կա նաց վում է հետև յալ կերպ` 
նախ սեր մե րը պետք է 1012 
ժամ պա հել 18200ի ջրում, այ
նու հետև 24 ժամ պա հել 020 Cի 
տակ: Այս ե ղա նա կի կի րառ ման 
դեպ քում բարձ րա նում է ցրտա
դի մաց կու նութ յու նը և  ա րա գա
նում պտղա բե րութ յու նը:

Սեր մե րի տա քա ցու մը 
նպաս տում է դդմազ գի մշա կա
բույ սե րի, այդ թվում նաև վա
րուն գի ի գա կան ծա ղիկ նե րի 
շա տաց մա նը, բեր քատ վութ յան 
բարձ րաց մա նը և վա ղա ժամ 
հա սու նաց մա նը: Այդ նպա տա
կով սեր մե րը 3 ժամ պետք է 
պա հել 50550ի տակ, ո րից հե
տո ցա նել: 

Փո փո խա կան ջեր մաս տի
ճա նի ազ դե ցութ յամբ, սեր մե
րի կո փումն ի րա կա նաց վում է 
հետև յալ կերպ` սեր մե րը տոպ
րա կով 34 ժամ պետք է պա հել 
թրջո ցում, այ նու հետև քա մել 
և փ ռե լով կտո րի վրա` 12 ժամ 
պա հել սեն յա կա յին ջեր մաս տի
ճա նում /18200/: Ո րից հե տո ևս 
12 ժամ սեր մե րը հարկ է պա հել 
0ից մինչև 20ում: 

Ն ման հա ջոր դա կա նութ

 Ո րակ յալ սա ծիլ նե րի 
ա ճե ցու մը` բարձր և  ապ րան քա
յին բեր քի ստաց ման կար ևոր 
նա խա պայ մանն է: Ա րա րատ
յան դաշ տի պայ ման նե րում 
բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ
սե րի սա ծիլ ներ կա րե լի է ա ճեց
նել ջեր մա տա նը, տա քաց վող և  
ար ևա յին ջեր մատ նե րում, բաց 
գրուն տի սա ծի լա նոց նե րում, 

իսկ նա խա լեռ նա յին և լեռ նա յին 
շրջան նե րում` միայն տա քաց
վող պայ ման նե րում: 

Որ պես սուբստ րատ` կա
րե լի է օգ տա գոր ծել տոր ֆի, 
փտած գո մաղ բի, ճմա հո ղի, 
բու սա հո ղի, կեն սա հու մու սի, 
ա վա զի, խա րա մի և պեռ լի տի 
տար բեր հա մակ ցութ յուն ներ: 
Կար ևոր է, որ այն լի նի փխրուն, 

ջրա և  օ դա թա փան ցիկ, պա
րու նա կի բա վա րար սննդա
տար րեր:

Տա րած ված սուբստ րատ
ներն են` տոր ֆի, ճմա հո ղի 
և կեն սա հու մու սի` 1 :1: 0,5 ;  
տոր ֆի, բու սա հո ղի և ճ մա հո
ղի` 3:1:1,  տոր ֆի, ճմա հո ղի և 
պեռ լի տի` 5:1:0,5,  տոր ֆի, գո
մաղ բի և  ա վա զի կամ խա րա մի` 
3:1:0,5,  ճմա հո ղի, գո մաղ բի, 
տոր ֆի և  ա վա զի` 2:2:2:1,  ճմա
հո ղի և տոր ֆի կամ գո մաղ բի` 
1:3 խառ նուրդ նե րը:

 Մեկ դույլ պատ րաս տի 
սուբստ րա տին կա րե լի է ա վե
լաց նել 2025 գ  ա մո նիա կա
յին սե լիտ րա, 1520 գ սու պեր
ֆոս ֆատ, 510 գ կա լիու մի 
սուլ ֆատ և 1 բա ժակ մո խիր: 
Սուբստ րա տի ակ տիվ թթվութ
յու նը` pHը պետք է լի նի 6,57,0:

Կտ րա կա նա պես ար գել
վում է սուբստ րատ նե րում օգ
տա գոր ծել ար դեն մշա կութ յան 
տակ դրված հող, քա նի որ մե
ծա նում է հի վան դութ յուն նե րի 
հա րու ցիչ նե րով և վ նա սա տու
նե րով վա րակ ման հա վա նա կա
նութ յու նը: Այ նու հան դերձ, ե թե 
օգ տա գործ վում է նման հող, 
ա պա խոր հուրդ է տրվում այն 
աշ նա նը ախ տա հա նել և բա
րակ շեր տով են թար կել ցրտա
հար ման:  

 Սա ծիլ նե րի ա ճեց ման հա
մար նպա տա կա հար մար է նաև 
օգ տա գոր ծել մաս նա գի տաց
ված խա նութ նե րում այդ նպա
տա կով վա ճառ վող սուբստ
րատ նե րը: 

 Սա ծիլ ներ կա րե լի է ա ճեց
նել դա րա կա շա րե րի /ստե լաժ

նե րի/ վրա, փայ տե և պ լաստ մա
սե արկղ նե րում, բա ժակ նե րում, 
տոր ֆա յին և տոր ֆա հո ղա յին 
թա ղար նե րում, պլաստ մա սե 
խո ռո չիկ նե րում, ջեր մոց նե րում 
և բաց սա ծի լա նոց նե րում:

Աշ խա տե լու հար մա րա վե
տութ յան տե սակ նե րից /ցանք, 
նոս րա ցում, փխրե ցում, ջրում, 
պա րա րա տա ցում և  այլն/ պո

լիէ թի լե նա յին ծած կույ թով ջեր
մոց նե րի եր կա րութ յու նը չպետք 
է գե րա զան ցի 3, լայ նութ յու նը` 1 
մետ րը, իսկ բարձ րութ յու նը` 50
60 սմ ը: Պո լի կար բո նա տա յին 
և  ա պա կե ծած կույթ նե րի դեպ
քում, ջեր մո ցի եր կա րութ յու նը 
կա րող է հաս նել 5 մետ րի:

Եր կու մետ րա նոց ջեր մոց 
պատ րաս տե լու հա մար հարկ 
կլի նի օգ տա գոր ծել 3, իսկ ե րեք 
մետ րա նո ցի հա մար` 4 եր կա թե 
կա մար, ո րոնց ծայ րե րը պետք 
է մտցնել հո ղի մեջ`  2030 սմ 
խո րութ յամբ: Կա մար նե րը տե
ղադր վում են ջեր մո ցի սկզբում 
և վեր ջում, այ նու հետև` յու րա
քանչ յուր մետ րը մեկ: Որ քան 
հաստ լի նի պո լիէ թի լե նա յին 
թա ղան թը, այն քան տաք կլի նի 
ջեր մո ցը: 

 Վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րից խու սա փե լու, ինչ պես 
նաև սննդա տար րե րով հա
րուստ հող ու նե նա լու հա մար 
խոր հուրդ է տրվում ա մեն տա
րի հե ռաց նել ջեր մո ցի հո ղի 
վե րին 1015սմ շեր տը, տե ղը 
լրաց նե լով նոր հո ղա խառ նուր
դով: Ծայ րա հեղ դեպ քում հարկ 
կլի նի ջեր մո ցը թար մաց նել նոր 
բու սա հո ղով կամ տոր ֆով և  
ախ տա հա նել: 

 Ա պա կե շրջա նակ նե
րի տակ սա ծիլ նե րի ա ճեց ման 
դեպ քում, հո ղը պետք է ջեր

մո ցում լցնել այն պես, որ հո ղի 
և  ա պա կու միջև լի նի 1517սմ  
ա զատ տա րա ծութ յուն: Ա վե լի 
մեծ տա րա ծութ յան դեպ քում 
բույ սե րը կձգտեն դե պի լույ սը, 
ո րի արդ յուն քում կստաց վեն 
ձգված սա ծիլ ներ:

 Ցան քը պետք է կա տա
րել լայ նա կի շար քե րով: Լո լի կի 
սեր մե րի ցան քի հա մար խոր
հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել 
մա տա վոր, քա ռա կու սաբ նա
յին դա ջեր /5x5 սմ/: Սերմ նա
փո սի կի խո րութ յու նը պետք 
է լի նի 1,52,0 սմ: Տաք դե ղի և 
բադ րի ջա նի հա մար նպա տա
կա հար մար է գծա վոր դա ջե րի 
օգ տա գոր ծու մը, ո րի դեպ քում 
սեր մե րը ցան վում են զու գա հեռ 
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 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
 Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի և  ի նո վա ցիոն ծրագ րե
րի կենտ րո նը շա րու նա կում է հա մալ սա րա նի զար գաց մանն 
ուղղ ված ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: 2015 թվա կա նի դեկ
տեմ բե րին ՏՏ և ԻԾ կենտ րո նը, ռեկ տո րա տի ա ջակ ցութ յամբ 
,շա հել է ո լոր տի հա մար շրջա դար ձա յին դրա մաշ նոր հա յին 
ծրա գիր:

§ Գի նե գոր ծա կան կրթութ յան գի տաար տադ րա կան բա
ղադ րի չի զար գա ցում¦ ծրագ րի հիմ նա կան նպա տակն է` 
ստեղ ծել գի նե գոր ծա կան կրթութ յան հա մար նյու թա տեխ նի
կա կան բա զա, միա վո րել մեկ միաս նա կան հա մա կար գի մեջ 
հա մալ սա րա նին պատ կա նող տար բեր ստո րա բա ժա նում նե
րի գի տա կան և ն յու թա կան ռե սուրս նե րը՝ ա պա հո վե լով ՀՀ
ում մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող §Խ մոր ման ար տադ րութ յուն
նե րի տեխ նո լո գիա և  գի նե գոր ծութ յուն¦ մաս նա գի տութ յամբ 
բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող շրջա նա վարտ նե րի թո ղար կու
մը և  գի տաար տադ րա կան ո լոր տում նո րա րա րություն նե րի 
խթա նու մը:

 Գի նե գոր ծութ յու նը  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան զար գաց
ման գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից է, և ճ յու ղի հա մար անհ րա
ժեշտ կադ րե րի ա պա հո վումն ի րա կա նաց նում է միայն ՀԱԱՀը` 

միա վո րե լով ՀԱԱՀի կազ մում գտնվող խա ղո ղապտ ղա գի նե
գոր ծութ յան և Հ.  Պետ րոս յա նի ան վան հո ղա գի տութ յան, ագ
րո քի միա յի և  մե լիո րա ցիա յի եր կու գի տա կան կենտ րոն նե րի, 
 Բա լա հո վի տի և Ոս կե հա տի ու սում նա փորձ նա կան տնտե
սութ յուն նե րի գի տաշ խա տող նե րի նե րու ժը և  հում քա յին բա
զան:  Ծրագ րի շրջա նակ նե րում հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի 
պատ րաս տել մրցու նակ կադ րեր, ի րա կա նաց նել նո րա մու
ծա կան գի տա կան ծրագ րեր, կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցել ո լոր տի փոքր և  մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի և  այլ 
հաս տա տութ յուն նե րի հա մար:

 Հի շեց նենք, որ 2013 թ. սեպ տեմ բե րի 5ին, ՆՄՀի 
շրջա նակ նե րում, §Կր թա կան ծրագ րե րի¦ ԾԻԳի և ՀԱԱՀ 
հիմ նադ րա մի միջև դրա մաշ նոր հա յին պայ մա նագ րով 
ստեղծ վել է ԱՀՈԻԱԿը՝ ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի կրթութ
յան և  խորհր դատ վութ յան, ու սում նա փորձ նա կան և 
 գի տաար տադ րա կան բա զա յի զար գաց ման նպա տակ նե րով: 

2015 թ.ի հու լի սին ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ ա վարտ վել է, 
և ս տաց ված փոր ձը, որ պես հա ջո ղութ յան գրա վա կան, նպաս
տել է ի րա կա նաց նել հա ջորդ կար ևոր նա խա ձեռ նութ յու նը:  
§ Գի նե գոր ծա կան կրթութ յան գի տաար տադ րա կան բա ղադ
րի չի զար գա ցում¦ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ու  Հա մաշ խար հա յին բան կի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող §Կր թութ յան բա րե
լա վում¦ վար կա յին ծրագ րի  Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ
ցա յին հիմ նադ րա մի ա ռա ջին շրջա փու լի շրջա նակ նե րում: 
 Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին հիմ նադ րա մը բարձ րա
գույն կրթութ յան ո լոր տում նո րա րա րութ յուն նե րը խթա նող 
մե խա նիզմ է, ո րի մի ջո ցով ՀՀ բու հե րին, մրցակ ցա յին հի
մունք նե րով, տրա մադր վում են դրա մաշ նորհ ներ նո րա րա րա
կան ու զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման և  բու հե րի 
կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց ման նպա տա կով:

 Չորս փու լից կազմ ված ծրա գի րը մեկ նար կել է 2015 թ.ի 
դեկ տեմ բե րին և  կա վարտ վի 2017 թ.ին:

www.amau.am
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սածիլի աճեցումը տորֆաբուսահողային խոռոչիկներում

յամբ սեր մե րի կո փու մը տևում 
է 1012 օր, ո րի ամ բողջ ժա
մա նա կա հատ վա ծում սեր մե րը 
պետք է միշտ խո նավ լի նեն, 
իսկ դրանց ծկթե լը ցան քի հա
մար պատ րաստ լի նե լու նշան 
է: Այս մի ջո ցա ռու մը նպաս տում 
է բույ սե րի վաղ պտղա կալ մա
նը, ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րի նկատ մամբ դի մաց կու
նութ յան բարձ րաց մա նը, բեր քի 
ա վե լաց մա նը:

Ինչ վե րա բեր վում է սեր մե
րի ծլեց մա նը, ա պա այն հիմ
նա կա նում կի րառ վում է խո շոր 
սեր մե րի հա մար (ձմե րուկ, սեխ, 
վա րունգ, լո բի, դդում, դդմիկ, 
բա միա և  այլն): Ծ լեց ման նպա
տա կով սեր մե րը պետք է 46 
ժամ թրջել ջրի մեջ, ո րից հե
տո հաստ շեր տով փռել խո նավ 
քա թա նի կամ թա ղի քի վրա և 
ծած կե լով խո նավ շո րով` պա
հել 20250ի տակ: Սկզբ նա կան 
շրջա նում սեր մե րը օր վա մեջ 
պետք է խառ նել 23 ան գամ և 
հետ ևել, որ կտոր նե րը միշտ 
լի նեն խո նավ: Երբ սեր մե րը 
սկսում են ծկթել, ա վե լի լավ 
է դա դա րեց նել խառ նե լը, որ
պես զի չվնաս վեն ծի լե րը: Երբ 
ծկթում է սեր մե րի 1/3ը, անհ
րա ժեշտ է ցանք կա տա րել: 

Սեր մե րի ցան
քի ժամ կե տը ո րո շե լու 
հա մար ան հար ժեշտ է 
հաշ վի առ նել սա ծիլ նե
րի տնկման ժամ կե տը 
(երբ ան ցել է ցրտա հա
րութ յան վտան գը և հո
ղում ջեր մաս տի ճա նը 
բարձր է 120ից), ծլե լու 
և սա ծիլ նե րի օպ տի
մալ հա սա կի հաս նե լու 
հա մար պա հանջ վող ժա մա
նա կա հատ ված նե րը, ինչ պես 
նաև տնկու մից ա ռաջ բույ սե րի 
կոփ ման օ րե րի թի վը: Օ րի նակ` 
ճիշտ ռե ժի մի դեպ քում, լո լի
կի սեր մե րի ծլու մը տե ղի է ու
նե նում 78 օր վա ըն թաց քում, 
սա ծիլ ներն օպ տի մալ հա սա
կի են հաս նում 5055 օր անց, 
տնկու մից ա ռաջ պա հանջ վող 
կոփ ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
710 օր: Այ սիքն, մի ջին հաշ վով, 
լո լի կի սեր մե րի ցան քը պետք է 
կա տա րել սա ծիլ նե րի տնկու մից 
6065 օր ա ռաջ: 

Ն շենք նաև, որ տաք դե ղի 
սեր մե րի ծլման հա մար պա
հանջ վում է 1214  օր և 5055 
օր, վա րուն գի հա մար` 35 և 
2527, կա ղամ բի հա մար` 56 
և 5055, դդու մի և դդ մի կի հա
մար` 45 և 2527 օր: Տա րա նե
րում ցանք կա տա րե լուց ա ռաջ 
դրանք պետք է հո սող ջրով լավ 
լվա նալ և վա րա կա զեր ծել կա
լիու մի պեր ման գա նա տի մուգ 
վար դա գույն լու ծույ թով: Խո շոր 
տա րա նե րը պար տա դիր պետք 
է ու նե նան դրե նաժ, ո րի հա մար 
հա տա կին փռում են        0,51,5 
մմ ոց խա րամ: Ինչ պես տա րա
նե րի սուբստ րատ նե րը, այն պես 
էլ ջեր մո ցի հո ղա խառ նուր դը 
ցան քից 12 օր ա ռաջ հարկ է 
ջրել կա լիու մի պեր ման գա նա
տի վար դա գույն լու ծույ թով:

Ցան քից հե տո սեր մե րը 
ծածկ վում են մա ղած տոր ֆով 
կամ հո ղով, այ նու հետև ցող
վում գոլ  /25300/ ջրով և փակ
վում պո լիէ թի լե նա յին թա ղան
թով` մինչև ա ռա ջին ծի լե րի 
դուրս գա լը: Մինչև սեր մե րի 
ծլե լը, մի ջա վայ րում պետք է 
պահ պա նել 22240 տա քութ յուն: 
Ա ռա ջին իսկ ծի լե րի եր ևան գա
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լուց հե տո, պետք է հե ռաց նել 
պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թը 
և մինչև իս կա կան տերև նե րի 
ա ռա ջա ցու մը ջեր մաս տի ճա նը 
շուր ջօր յա պա հել 15160ի սահ
ման նե րում: Ա ռա ջին իս կա կան 
տերև նե րի ձևա վո րու մից մինչև 
սա ծիլ նե րի օպ տի մալ հա սա
կի հաս նե լը, շրջա պա տի ջեր
մաս տի ճա նը ցե րե կը պետք է 
պա հել 22240 –ի, իսկ գի շե րը` 
12140ի պայ ման նե րում: Այս 
դեպ քում բույ սե րը չեն ձգվում և 
ձ ևա վո րում են լավ ար մա տա
յին հա մա կարգ: Այդ ըն թաց քում 
աս տի ճա նա բար կա տա րում են 
օ դա փո խա նա կութ յուն և բույ
սե րին ըն տե լաց նում ար ևա յին 
ճա ռա գայթ մա նը: 

Շատ կար ևոր է մի ջա վայ
րում պահ պա նել օպ տի մալ 
լու սա վո րութ յուն: Ո րակ յալ 
սա ծիլ նե րի ստաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է, որ բույ սե րը 
օ րը 1214 ժամ գտնվեն 12000
15000 լյուքս լու սա վոր վա ծութ
յան պայ ման նե րում: Բ նա կան 
է, որ ձմռա նն ու  վաղ գար
նանը,  ա ռանց ար հես տա կան 
լու սա վոր վա ծութ յան անհ նար 
է ա պա հո վել այդ պայ ման նե
րը: Այդ նպա տա կով կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նատ րիու մա կան 

կամ մե տա ղա հա լո գե նա յին 
լամ պեր:

Խա ռը ցան քի դեպ քում (ո րը 
խոր հուրդ չի տրվում) նոս րա
ցու մը պետք է կա տա րել իս կա
կան տերև նե րի ձևա վոր ման 
սկզբում` հե ռաց նե լով թույլ, 
ա նո րակ, ինչ պես նաև խիստ 
խան գա րող բույ սե րը, թող նե լով 
բույ սըբույ սից 56 սմ հե ռա վո
րութ յան վրա: Քա նի որ նա խա
լեռ նա յին և լեռ նա յին շրջան նե
րում ջեր մոց նե րում սա ծիլ ներն 
ա վե լի եր կար են մնում և պա
հան ջում են սնման հա մե մատ 
մեծ մա կե րես, ուս տի այդ գո
տի նե րի ջեր մոց նե րում միջ բու
սա յին հե ռա վո րութ յու նը պետք 
է լի նի 810 սմ:

Նոս րա ցու մը կա տար վում 
է գդա լով կամ փայ տե թիա կով 
այն պես, որ սա ծի լը դուրս գա 
հո ղի հետ միա սին: Ա ռողջ սա
ծիլ նե րը կա րե լի է վե րատն կել 
մեկ այլ ջեր մո ցում, արկղ նե րում 
կամ ա վե լի նպա տա կա հար մար 
է 10x10x10 սմ ոց բա ժակ նե
րում: Տե ղում մնա ցած սա ծիլ
նե րի շուր ջը պետք է լցնել տոր
ֆահո ղա յին խառ նուրդ և ջ րել 
կա լիու մի պեր ման գա նա տի գոլ 
լու ծույ թով: 

Ո րոշ բույ սեր (վա րունգ, 
դդում, դդմիկ, սեխ, ձմե րուկ, 
լո բի և  այլն) վատ են տա նում 
ար մատ նե րի վնա սու մը, այդ 
իսկ պատ ճա ռով դրանց սեր
մերն ան մի ջա պես ցան վում են 
գրուն տում կամ բա ժակ նե րում` 
փո սի կի մեջ գցե լով 12 սերմ:

Սա ծիլ նե րի ա ռա ջին սնու
ցու մը կա տար վում է նոս րա ցու
մից 710 օր անց: Լո լի կի, տաք
դե ղի և բադ րի ջա նի սա ծիլ նե րը 
սնուց վում են` 10 լիտր ջրում 
լու ծե լով 5 գ  ա մո նիա կա յին 

սե լիտ րա, 15 գ կա լիու մի սուլ
ֆատ և 40 գ սու պեր ֆոս ֆատ: 
Կա ղամ բի հա մար այդ նյու թե րի 
հա րա բե րակ ցութ յու նը պետք է 
լի նի 20:10:3040 գ: Մաս նա գի
տաց ված խա նութ նե րում վա
ճառ վում են հա տով սա ծիլ նե րի 
սնուց ման հա մար լուծ վող պա
րար տան յու թեր, ո րոնք ի րենց 
բա ղադ րութ յու նում, բա ցի ա զո
տից, ֆոս ֆո րից և կա լիու մից, 
ու նեն նաև անհ րա ժեշտ միկ րո
տար րեր: 

Սա ծիլ նե րի երկ րորդ և  եր
րորդ սնու ցում նե րը կա տար
վում են 10 օր ընդ մի ջու մով` 
աս տի ճա նա բար ա վե լաց նե լով 
նոր մա նե րը:

Շատ կար ևոր է սա ծիլ նե
րի խնամ քին հետ ևե լը. պետք 
է ժա մա նա կին օ դա փո խել մի
ջա վայ րը, բույ սե րը ջրել, սնու
ցել, փխրեց նել և կա տա րել 
նա խազ գու շա կան սրսկում ներ` 
հի վան դութ յուն նե րի զար գա
ցու մը կան խար գե լե լու հա մար: 
Սա ծիլ նե րը 23 ան գամ պետք է 
սրսկել պրե վի կու րի 0,15%ոց, 
իսկ տնկե լուց ա ռաջ` ռի դո մի
լի 0,2%ոց լու ծույթ նե րով: Վի
րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել ման հա մար շատ 
արդ յու նա վետ է սա ծիլ նե րի 

կրկնա կի ցո ղու մը (10
15 օր ընդ մի ջու մով)
կաթ նա յո դա յին խտա
ծո յով: Այդ նպա տա
կով 9 մաս ջրին պետք 
է ա վե լաց նել 1 մաս 
յու ղա զերծ կաթ և 1մլ 
դե ղատ նա յին յո դի լու
ծույթ: 

Կար ևոր է նաև 
վնա սա տու նե րի ժա

մա նա կին հայտ նա բե րու մը և 
պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կեր պու մը:

Սա ծիլ նե րը պետք է ջրել 
ա ռա վոտ յան, գոլ ջրով (25300): 
Շատ արդ յու նա վետ է բույ սե րի 
պար բե րա բար ջրու մը կա լիու մի 
պեր ման գա նա տի վար դա գույն 
լու ծույ թով:

Խո ռո չիկ նե րում ա ճեց նե լիս 
սա ծիլ նե րը վե րատնկ վում են 
ա ռա ջին իս կա կան տերև նե րի 
ձևա վոր ման սկզբում` 10x10x10 
սմ ոց բա ժակ նե րի մեջ:

Խոր հուրդ է տրվում մշտա
կան տեղ տե ղա փո խե լուց 
ա ռաջ սա ծիլ նե րը կո փել` աս
տի ճա նա բար հար մա րեց նե լով 
նոր պայ ման նե րին: Տե ղա փո
խե լուց 1012 օր ա ռաջ պետք 
է սահ մա նա փա կել բույ սե րի 
ջրու մը, իսկ մի քա նի օր ա ռաջ` 
լրիվ դա դա րեց նել: Այդ ըն թաց
քում հարկ կլի նի ու ժե ղաց նել 
օ դա փո խա նա կութ յու նը և  եր
կա րաց նել ար ևա հար ման տևո
ղութ յու նը: 

Խոր հուրդ է տրվում սա ծիլ
նե րի տնկու մը կա տա րել ոչ ար
ևա յին ե ղա նա կին:

Ճիշտ ա ճեց ված և  ո րակ յալ 
սա ծիլ նե րը պետք է ու նե նան 
մուգ կա նաչ գույ նի 57 հատ 
լավ ձևա վոր ված տերև` նստած 
1520 սմ  եր կա րութ յամբ, 0,4
0,5 սմ հաս տութ յամբ, կարճ 
միջ հան գույց ներ ու նե ցող ցո
ղու նի վրա:

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

Գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառում.

ուժեղ գյուղատնտեսությունը 
կառուցվում է ուժեղ թվերի վրա

2014թ. հոկ տեմ բե րին Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ 
ի րա կա նաց վեց Գ յու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ վա ռում 
(ԳՀՀ): Այն հա մա պե տա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում է, ո րի ժա
մա նակ գյուղմ թերք ար տադ րող ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա
կան ան ձան ցից հա վաք վում են հա մընդգր կուն կա ռուց ված քա
յին տե ղե կութ յուն ներ գյու ղատն տե սութ յան վե րա բեր յալ: ԳՀՀն 
Հա յաս տա նում անց կաց վե լու է 10 տա րին մեկ ան գամ: Իսկ 
ա ռա ջին ԳՀՀն ներ կա յումս վերջ նա կան տվյալ նե րի ամ փոփ
ման և դ րանց հրա պա րակ ման նա խա պատ րաստ ման փու լում է:

2015թ. նո յեմ բե րի 27ին կազ մա կերպ ված աշ խա տա ժո ղո
վի ժա մա նակ Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յունն (ԱՎԾ) 
ա ռա ջին ան գամ տվյալ նե րի օգ տա տե րե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րին ներ կա յաց րեց ԳՀՀ շրջա նա կում տվյալ նե րի մշակ ման և 
հ րա պա րակ ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թա ցիկ ի րա վի ճա կը, ինչ պես նաև հրա պա րա կեց ո րոշ նախ նա

կան տվյալ ներ: Հիմն ա կան օգ տա տե րե րը կամ, ինչ պես վի ճա
կա գիր ներն են ա սում, սպա ռող նե րը ներ կա յաց վել էին բարձր 
մա կար դա կով՝ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան վար
չութ յուն նե րի պե տե րը՝ նա խա րա րի տե ղա կալ Գառ նիկ Պետ րոս
յա նի գլխա վո րութ յամբ, ԱՎԾ մար զա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րը, 
ՄԱԿի ՊԳԿն, Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նը, 
ՄԱԿի Զար գաց ման ծրա գի րը, Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա
կութ յու նը, ԵՄ Թ վի նինգ նա խա գի ծը, ԱՄՆ ՄԶԳն, ՀԲն, Դա
նիա յի վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յու նը, ՔԱՐԴը, Ագ րո բիզ նե
սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
(ICARE): ԳՀՀ կար ևո րութ յան և հիմն ա կան խնդիր նե րի մա սին 
ԱՎԾ նա խա գահ Ս տե փան Մ նա ցա կան յա նի զե կույ ցին հետ ևե
ցին տվյալ նե րի մշակ ման ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կին, ցու ցա նիշ նե
րի ձևա չա փին, տվյալ նե րի ո րա կի վե րահսկ ման ծրագ րա կազ
մե րին և տվ յալ նե րի հրա պա րակ ման և տա րած ման ե ղա նակ
նե րին նվիր ված՝ ԱՎԾ պա տաս խա նա տու նե րի և մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րի զե կույց նե րը: 

ԳՀՀ վերջ նա կան տվյալ նե րը նա խա տես ված է հրա պա րա
կել 2016թ. վեր ջին: Աշ խա տա ժո ղո վի ժա մա նակ հրա պա րակ
վե ցին միայն ո րոշ նախ նա կան տվյալ ներ ա նաս նագլ խա քա
նա կի վե րա բեր յալ: Հ րա պա րակ ված տվյալ ներն էլ բա վա կան 
են եզ րա կաց նե լու հա մար, որ հա յաս տան յան ա ռա ջին ԳՀՀն 
միան շա նա կո րեն ա պա հո վե լու է ան նա խա դեպ հա մա կող մա նի 
և  ա ռա վել օբ յեկ տիվ տվյալ ներ՝ ա վե լի քան 405,5 հազ տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի շրջա նում անց կաց ված հաշ վառ ման հի ման 
վրա: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԳՀՀ նա խա պատ րաստ ման, անց
կաց ման և հետ հաշ վա յին ստու գումն ե րի աշ խա տանք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ նոր հե ռան կար ներ են բաց վում գյու ղատն տե սա
կան հա մա տա րած հաշ վառ ման տվյալ նե րի թիվ մեկ սպա ռո
ղի՝ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և ԱՎԾի հե տա գա 
փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար. ու ժեղ գյու ղատն տե սութ յու նը կա
ռուց վում է ու ժեղ թվե րի վրա: Ա ռա ջի կա յում ակն կալ վում են նա
խա րա րութ յան կար ծի քը և  ա ռա ջար կութ յուն նե րը, մաս նա վո րա
պես, ել քա յին աղ յու սակ նե րի ձևա չա փի և կա ռուց ված քի հնա
րա վոր բա րե լավ ման հար ցում: 

Աշ խա տա ժո ղո վը վկա յեց, որ միան գա մայն ի րա տե սա կան 
են մի ջազ գա յին դո նոր նե րի, տե ղա կան և մի ջազ գա յին այլ գոր
ծըն կեր նե րի և գ յու ղատն տե սա կան լայն հան րութ յան ակն կա լիք
նե րը ԳՀՀից: Պարզ է` ԳՀՀ վերջ նա կան արդ յունք նե րը լի նե լու 
են ա վե լի  ար ժա նա հա վատ, քան գյու ղատն տե սա կան վի ճա
կագ րութ յու նը կա րո ղա ցել է ա պա հո վել մինչ այ սօր:

ԱՀԿՄԿ հիմն ադ րա մը, որ պես գյու ղատն տե սա կան վի ճա
կագ րութ յան տվյալ նե րի ակ տիվ սպա ռող, ու րա խութ յամբ գոր
ծակ ցում է ԱՎԾի և վեր ջի նիս ԳՀՀ վար չութ յան հետ, ինչ պես 
նաև կազ մա կեր պա կան բնույ թի ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րում 
ԱՄՆ գյուղդ պար տա մեն տի Գ յու ղատն տե սա կան վի ճա կագ րութ
յան ազ գա յին ծա ռա յութ յան փոր ձա գետ, հա յաս տան յան ԳՀՀի 
ե րախ տա վոր Մայքլ Ս տայ նե րին: 

Սոս Ա վե տիս յան
ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմ ադ րա մի հան րա յին կա պե րի մաս նա գետ
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Թարգ մա նութ յու նը`  Լի լիթ Գաս պար յա նի

ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐ

 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:

ԵՐԿՆՔԻ ԾԱՂԻԿ՝ ՈՒԴՈՒՄԲԱՐԱ
Ու դում բա րա ան վա նու մը ծա
գում է սանսկ րի տա կան բա ռից 
և ն շա նա կում է «ծա ղիկ երկն
քից»: Լե գեն դի հա մա ձայն` այն 
մեծ ի մաս տու նի կամ լու սա վոր
չի գա լուստն է նա խան շում: Այս 
ա նու շա հոտ փոք րիկ ծա ղի կը 
շատ բա րակ և միև նույն ժա մա
նակ ա մուր ցո ղուն ու նի:

Ա ռա ջին ան գամ ու դում բա
րան, որ պես երկ նա յին ծա ղիկ 
տե սել է մի պա պիկ, ով ապ րել 
է Շան հայ քա ղա քում: Պա պիկն 
ու նե ցել է շատ պող պա տե խո
ղո վակ ներ, ո րոնք ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ մաք րում էր: Մի ան գամ մաք
րե լիս, պա պի կի ձեռ քը դիպ չում է ինչոր 
փա փուկ մի հատ վա ծի: Ծե րու նին, ձեռք 
տա լով, տես նում է ցողուններ` ծայրերին 
սպի տակ բա րակ ծա ղիկ ներ, (38 հա
տիկ) է: Դ րանք ա վե լի բա րակ էին, քան 
մար դու մա զե րը: Յու րա քանչ յուր ծա ղի
կի տրա մա գի ծը 1մմ: Հետ ևե լով ծա ղիկ
նե րին՝ տե սել է, որ դրանք բաց վում են 
ա ռա վոտ նե րը և փակ վում են ե րե կո յան: 
Այն ա ճել է խո ղո վա կի մեջ ա ռանց ջրի 
ու ա ռանց հո ղի: Ծա ղիկ նե րի ի հայտ 
գա լու հետ մեկ տեղ, ծե րու նուն սկսում 
են ու ղեկ ցել հա ջո ղութ յունն ու եր ջան
կութ յու նը: Հազ վագ յուտ բույ սը սկզբում 
ան վա նել են մա մուռ, ո րով հետև աշ
խար հում դեռևս չի ե ղել ոչ մի ծա ղիկ 
կամ բույս, որ ա ճի ա ռանց ջրի ու հո ղի.  
հե տա գա յում պարզ է դար ձել, որ այն ու
դում բա րան է: 

Բուդ դա յա կան լե գեն դի հա մա ձայն` 
ու դում բա րա ծա ղի կը ծաղ կում է 3000 
տա րին մեկ ան գամ: Վեր ջին ան գամ 
այն ծաղ կել է Բուդ դա յի ծնն դից ա ռաջ, 
իսկ վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
նրա ծաղ կե լուն հետ ևում են ողջ աշ
խար հում: Այն ծաղ կել է 2015 թ. դեկ
տեմ բե րին: Ծաղկումից հետո այն շատ 
եր կար ժա մա նակ չի թոշ նում, նույնիսկ   
թե քե լուց հե տո անմիջապես ուղղ վում 
է: 2000 թ. հոկ տեմ բեր ամ սին Սեու լի 
բուդ դա յա կան տա ճա րի աշ խա տա կից
նե րը մի տա րօ րի նակ եր ևույ թի ա կա նա
տես ե ղան: Բուդ դա յի ոս կե զօծ ար ձա
նի ճա կա տի հատ վա ծում 21 սպի տակ 

մանր ծա ղիկ ներ էին ա ճել, ո րոն ցից 
յու րա քանչ յու րը 1 սմ, եր կա րութ յամբ: 
Տե ղե կա նա լով այս մա սին` ա վե լի քան 
7 հա զար բնա կիչ այ ցե լեց տա ճար, այդ 
հրաշ քին ա կա նա տես լի նե լու նպա տա
կով: Իսկ դա հաս կա նա լի է, քա նի որ ու
դում բա րան ոչ հա ճախ է ծաղ կում: 

2010 թ .ին չի նա կան ԶԼՄնե րը 
հայտ նե ցին ծաղ կի հայտն վե լու մա սին` 
ան վա նե լով այն երկ նա յին: Իսկ դա բա
վա կան ան սո վոր է չի նա կան ԶԼՄնե րի 
հա մար, քա նի որ չի նա կան կո մու նիս
տա կան ռե ժի մը պաշ տո նա պես հա
վա տա րիմ է ա թեիզ մի տե սութ յա նը և 
հա զիվ թե հա վա տար Եր կիր մեծ հոգ
ևոր ա ռաջ նոր դի գալս տին: Այդ թե մա
յի վե րա բեր յալ պե տա կան ԶԼՄնե րում 
բո լոր հոդ ված ներն  հրա պա րա կու մից 
հե տո ամ բող ջո վին վերացվեցին, սա
կայն դրանք հասց րել էին տա րած վել 
հա մա ցան ցում: Բուդ դա յա կան լե գեն դի 
հա մա ձայն` ու դում բա րան ազ դա րա
րում է Սուրբ ար քա յի գա լուս տը, ո րը 
պտտում է ա նի վը: Նա կըն դու նի ցան
կա ցած կրո նա կան պատ կա նե լութ յան 
մար դու` գթասր տութ յամբ փրկութ յուն 
ա ռա ջար կե լով բո լո րին: Ու դում բա րա 
ծա ղի կը գերբ նա կան ու ժե րի ծնունդ է 
խորհր դան շում, այն երկ նա յին ծա ղիկ է 
և գո յութ յուն չու նի երկ րա յին կյան քում: 
Իսկ երբ Ոս կե ա նի վով թա գա վո րը ժա
մա նի մարդ կա յին աշ խարհ, նրա մեծ 
ա ռա քի նութ յան և  օրհ նութ յան շնոր հիվ, 
ուր դում բա րա ծա ղի կը կրկին կծաղկի:

Ձմ ռա նը մարդ կա յին օր գա նիզմն ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լի է դառնում: Բա
վա կան քա նա կութ յամբ թարմ մրգե րի և բան ջա րե ղե նի բա ցա կա յութ յան արդ յուն
քում, դի մադ րո ղա կա նութ յու նն ընկնում է, և մարդը դժվա րա նում է պայ քա րել վի
րուս նե րի դեմ: Ի ու րա խութ յուն մեզ, շու կա նե րում և խա նութ նե րում վա ճա ռվում 
են այն պի սի վի տա մի նի պա շար ներ, ո րոնք չեն ա ճում մեր երկ րում՝ ման դա րին, 
նա րինջ, կի վի, խուր մա: 

Պետք չէ մո ռա նալ նաև հայ րե նի մրգի՝ խնձո րի մա սին, ո րը հա րուստ է А, С, В1, 
В2, В6, Р, Е վի տա մին նե րով: Մր գե րի թվում էլ կան ա ռա ջա տար ներ, ո րոնք տար վա 
այս ժա մա նա կա հատ վա ծում հա գե ցած են կեն սա բա նո րեն ակ տիվ տար րե րով: 

Օ րի նակ`  ման դա րի նը, ո րը ըն դուն ված է Նոր տար վա առիթով  ու տել մեծ քա
նա կութ յամբ, պա րու նա կում է պեկ տին ներ, եր կաթ, ա ղեր և  կալ ցիում, ինչ պես 
նաև В, С և Р  խմբի վի տա մին ներ: Այդ  մրգի բույ րը դրա կան է ազ դում մեր տրա
մադ րութ յան վրա, նվա զեց նում է նյար դա յին լար վա ծութ յու նը և  ա զա տում  անք
նութ յու նից: Ե թե ման դա րի նի կեղև նե րի բույ րը տա րած վի ննջա սեն յա կում, ա պա 
ա վե լի ա րագ և  ա վե լի ա մուր կքնեք: Բա ցի այդ, ման դա րի նը կա րող է բու ժել հա զը 
և հի վանդ  կո կոր դը, քա նի որ այն հայտ նի է իր հա կա բակ տե րիալ հատ կութ յուն նե

րով: Այս միրգն օգ տա կար է սրտխփո ցի և  ար յան բարձր ճնշման դեպ քում:
 Կիտ րո նը, թթվութ յան հետ մեկ տեղ, շատ օգ տա կար է: Այն բարձ րաց նում է դի

մադ րո ղա կա նութ յու նը և կար գա վո րում է մար սո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը: Կիտ րո
նի հյու թի օգ նութ յամբ դուք կկա րո ղա նաք օր գա նիզ մից դուրս բե րել տոք սի նե րը: 
Հի պեր տո նիկ հի վան դութ յան սկզբնա կան   շրջա նում շատ օգ տա կար է այս մրգի 
փա փուկ զանգ վա ծը: Իսկ գրի պի և մր սա ծութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած այլ 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լիչ բուժ ման հա մար շատ օգ տա կար է այ տի վրա 
դրված մի կտոր կիտ րո նը:

 Նա րին ջը պա րու նա կում է կալ ցիում, կա րո տին, կա լիում, ֆոս ֆոր և մի շարք 
վի տա մին ներ, ո րոնց պա կա սը մենք զգում ենք ձմռա նը: Ն րա հո տը հանգս տաց
նում է: Դ րա հա մար նշված մրգով բու ժում են վա խը, նևրո զը, գլխա ցա վե րը և  
ան հանգս տութ յու նը: Այս միր գը հիա նա լի կեր պով օր գա նիզ մից դուրս է բե րում 
տոք սին նե րը, ինչ պես նաև վե րաց նում է ալ կո հո լա յին թու նա վոր ման հետ ևանք
նե րը: Ե թե ջեր մութ յու նը բարձր է, ա պա նարն ջի ե փու կի օգ տա գոր ծու մը կա րող 
է այն ի ջեց նել: Այդ ե փու կի պատ րաստ ման հա մար հար կա վոր է  մի քա նի կտոր 
մրգի վրա լցնել ե ռա ցած ջուր և թող նել մի ո րոշ ժա մա նակ թրմվի:

Ե թե դուք նա խընտ րում եք օգ տա գոր ծել յու ղոտ սնունդ, ա պա նրա յու րաց ման 
հա մար կա րե լի է ու տել մի քա նի կտոր նա րիջ:

Թու րին ջը հա րուստ է վի տա մին Сով: Այն իր բա ղադ րութ յան մեջ պա րու նա
կում է մի նյութ, ո րը հա մար վում է բա րե կազ մութ յան վի տա մին: Այս միր գը կա րող 
է շատ օգ տա կար լի նել այն մարդ կանց հա մար, ով քեր կի րա ռում են զա նա զան 
դիե տա ներ: Այն բարձ րաց նում է օր գա նիզ մի ընդ հա նուր տո նու սը, հա ղոր դում է 
ուժ և ն վա զեց նում է ար յան մեջ շա քա րի մա կար դա կը:


