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¾ç 6 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ի րա նա կան § Մի րաբ¦ 
ըն կե րութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո րում էր ըն կե րութ յան հիմ նա դիր տնօ րեն Մոր թե զա 
Թա վա ջո հը: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի տնտե սա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գահ Վար դան Այ վազ յա նը: 

 Հան դիպ ման սկզբում հյու րե րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել են ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը, ո րի 
հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յու նը տար բեր տրա մա չա փե րի փա կան նե րի ար տադ րութ յունն է, ո րոնք օգ
տա գործ վում են նաև գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում: Պա րոն Թա վա ջո հը տե ղե կաց րել է, որ 
գոր ծու նեութ յան 35 տար վա ըն թաց քում § Մի րաբ¦ ըն կե րութ յունն ու նե ցել է զգա լի հա ջո ղութ յուն
ներ, Գեր մա նիա յում գոր ծում է մաս նաճ յուղ, աշ խար հի 14 երկր նե րում ու նեն ներ կա յա ցուց չութ յուն
ներ և ներ կա յումս  իրենց ար տադ րան քը մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում: Ընդգ ծե լով, որ ըն կե րութ
յան նա խորդ տար վա ար տադ րան քի մեծ մասն ուղղ վել է Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
ո ռոգ ման հա մա կար գե րի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա
յաս տա նում քայ լեր են ձեռ նարկ վում ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գին անց նե լու ուղ ղութ յամբ` 
պա րոն Թա վա ջո հը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ի րենց ար տադ րան քը կա րող է հե տաքրք րել նաև 
հայ կա կան շու կա յին: Այս կա պակ ցութ յամբ նա ցան կութ յուն է հայտ նել Հա յաս տա նում ևս կազ մա
կեր պել փա կան նե րի ար տադ րութ յուն: §Ն ման ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը մեր երկ րում շատ 
կար ևոր է, իսկ նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յա նը, կար ծում եմ, որ մեր եր կի րը կա րող է հար մար հար թակ հան դի սա նալ ըն կե րութ յան 
ար տադ րան քը դե պի ԵՏՄ շու կա ար տա հա նե լու հա մար¦,  նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա
նը: Տե ղե կաց նե լով, որ վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղծ վել 
ար տա սահ ման յան ներդ րում նե րի և  երկ րում նոր բիզ նես սկսե լու հա մար` նա խա րա րը պատ րաս
տա կա մութ յուն է հայտ նել ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ի րա նա կան կող մին ՀՀում փա կան նե րի ար
տադ րութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծում:

 Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րարն ա ռա ջար կել է հյու րե րին հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րել 
հայ կա կան շու կան և  ո ռոգ ման հա մա կար գում առ կա խնդիր նե րը` հե տա գա յում ար տադ րութ յունն 
ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 

¾ç 7

Արտադրության կազմակերպում

Կաթնատու անասնապահության զարգացման 
ռազմավարություն

¾ç 4

Ä 2

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

Ո ռոգ ման ո լոր տի կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
և կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման, ինչ պես 
նաև §Ար փա-Ս ևան¦  N2 թու նե լում նոր ի հայտ ե կած ա ռան ձին 
վթա րա յին հատ ված նե րի հիմ նա նո րոգ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
նա խագ ծա նա խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի կազմ ման աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման և ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով, 
կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում: 

Անդ րա դառ նա լով ո րոշ մա նը՝ վար չա պետն ընդգ ծել է, որ 
§Ար փաՍ ևան¦ թու նե լի հետ կապ ված, կա լուրջ ա նե լիք, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն կտա Ս ևա նա լիճ  տե ղա փո խե լ ա վե լի շատ 
քա նա կութ յամբ ջուր: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նշել է, որ 
այդ հար ցը քննարկ վել է ՀՀ Նա խա գա հի հետ, և հանձ նա րա րել է 
պա տաս խա նա տու նե րին   հնա րա վո րինս ա րագ ի րա կա նաց նել 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

* * *
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է ֆրան սիա կան 

§Վեո լիա¦ ըն կե րութ յան Կենտ րո նա կան և Ար ևել յան Եվ րո պա յի 
տա րա ծաշր ջա նի փոխ նա խա գահ Մա լի կա Գեն դու րիին: 

Զ րու ցա կից նե րը քննար կել են ՀՀում §Վեո լիա¦ի հիմ նադ
րած §Եր ևան Ջուր¦ ջրա մա տա կա րար կազ մա կեր պութ յան գոր
ծու նեութ յա նը, մաս նա վո րա պես, Եր ևա նի և շր ջա կա մի շարք 
գյու ղե րի ջրա մա տա կա րար ման ու ջրա հե ռաց ման աշ խա տանք
նե րին առնչ վող հար ցեր: 

 Վար չա պետ Աբ րա համ յանն արդ յու նա վետ է գնա հա տել 
§Վեո լիա¦ի գոր ծու նեութ յու նը և կար ևո րել նման խո շոր ըն կե
րութ յան ներ կա յաց վա ծութ յու նը մեր երկ րում: Իր հեր թին, Մա
լի կա Գեն դու րին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յա նը` սերտ փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար և ներ
կա յաց րել ման րա մաս ներ §Վեո լիա¦ի ա ռա ջի կա ծրագ րե րի 
վե րա բեր յալ: Հան դիպ մա նը զրու ցա կից ներն անդ րա դար ձել են 
նաև հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բե րող հար ցե րի:

* * *
 Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել Հա յաս տա նի գոր ծա րար 

մի ջա վայ րի բա րե լավ ման 2016թ. մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րին: 
Կա ռա վա րութ յան 2015թ. գոր ծու նեութ յան մի ջո ցա ռում նե րի 
ծրագ րով ընդգծ վել է գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, ո րի հա մար պետք է ի րա կա նաց նել ա րագ բա-
րե փո խում ներ: 

Ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը պետք է զգա լիո րեն 
բարձ րաց նեն Հա յաս տա նի գլո բալ մրցու նա կութ յու նը և  արդ յուն
քում բա րե լա վեն Հա յաս տա նի դիր քը Հա մաշ խար հա յին բան կի 
§Գոր ծա րա րութ յամբ զբաղ վե լը¦ դա սա կարգ ման մեջ:

Ծ րագ րով նա խա տես ված են մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք կնպաս տեն բիզ նես սկսե լու և զար գաց նե լու հա մար պա
հանջ վող վար չա րա րա կան ըն թա ցա կար գե րի պար զեց մա նը, 
ՓՄՁնե րի ա ճին, ար տա քին առևտ րի խթան մա նը, հար կա յին 
և մաք սա յին հա վա սա րակշռ ված քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա
նաց մա նը և  այլն:

* * *
Փետր վա րի 15-ի դրութ յամբ, Հայաստանի Հանրա պետու-

թյունից, ընդ հա նուր առ մամբ,  ար տա հան վել է 7575 տոն նա 
թարմ պտուղ-բան ջա րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծի 4139 տոն նա յի դի մաց: Այդ թվում արտահանվել 
է 2429 տոննա պտուղ և խաղող`  նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատված 2090 տոննայի դիմաց և 5146 տոննա 
բանջարեղեն և կարտոֆիլ`  նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծի 2049 տոննայի դիմաց:

Գ յու ղատն տեութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ սօր ըն դու նել է շվե դա կան հայտ-
նի §Դե Լա վալ¦ ըն կե րութ յան Անդր կով կա սի և Մոլ դո վա յի տա րած քա յին տնօ րեն Օ լեգ Պավ լո վի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը` Հա յաս տա նում կաթ նա տու ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
հնգամ յա ռազ մա վա րութ յան մշակ ման հար ցը քննար կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ներ կա էր 
նաև §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ Սար-
դար յա նը:

§Դե Լա վալ¦ ըն կե րութ յու նը հա մաշ խար հա յին շու կա յում կա թի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա
կան լու ծում ներ ա ռա ջար կող ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յուն է և  տա րա ծաշր ջա նում  ու նի նմա
նա տիպ ռազ մա վա րութ յուն նե րի մշակ ման հա րուստ փորձ: 

§Ա նաս նա պա հութ յու նը մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից 
մեկն է: Այս ո լոր տում ա ռանձ նա պես կար ևոր է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կաթ նատ վութ
յան բարձ րա ցու մը, և  ես հա մոզ ված եմ, որ մշակ վող ռազ մա վա րութ յու նը էա պես կնպաս տի կա թի 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը¦,  ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը:
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Նարեկում խնդիրները 
լուծում են ստանում

Կոտայքի ԳԱՄԿ-ի 2016 թ. գործունեության կարևոր 
միջոցառումները

Կաթնատու անասնապահության զարգացման ռազմավարություն
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 Ռազ մա վա րութ յու նը նպա տակ 
ու նի մի շարք ա ռանց քա յին բա րե լա
վում ներ ար ձա նագ րել, մաս նա վո րա
պես՝ կրկնա պատ կել կո վե րի կաթ
նատ վութ յու նը և ն պաս տել կա թի 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ
մա նը:  Ռազ մա վա րութ յան մշակ ման 
ըն թաց քում կու սում նա սիր վեն ո լոր
տում առ կա ի րա վի ճա կը, են թա կա
ռուց վածք նե րը, և վեր կհան վեն զար
գաց մա նը էա պես խո չըն դո տող կամ 
խթա նող գոր ծոն նե րը:

Հն գամ յա ռազ մա վա րութ յան մշա
կու մը նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
ՔԱՐԴ §Ագ րո Սեր վիս¦ ՓԲԸի հետ հա
մա տեղ, մինչև 2016 թվա կա նի ապ րիլ
մա յիս ա միս նե րը:

Պատ վի րա կութ յան ան դամ, ըն կե
րութ յան գլխա մա սի Գ լո բալ ծրագ րե րի 
նա խագծ ման բաժ նի կա թի փոր ձա
գետ Ս տե ֆան Բերգս տանդն իր հեր
թին տե ղե կաց րել է, որ ըն կե րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ մշակ ված զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յուն ներն ու ծրագ րերն 
այ սօր հա ջո ղութ յամբ կի րառ վում են մի 
շարք երկր նե րում:

Ընդգ ծե լով, որ ռազ մա վա րութ
յան մշակ ման և հե տա գա յում հա ջող 
ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել Հա յաս տա նի ա նաս
նա պա հութ յան ո լոր տի ողջ ա ռանձ նա
հատ կութ յուն ներն ու ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րը` Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
միա ժա մա նակ պատ րաս տա կա մութ
յուն է հայտ նել ա ռա վե լա գույնս ա ջակ
ցել ռազ մա վա րութ յան մշակ մա նը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը կար ևո րում է 
գյու ղատն տե սութ յան պե տա կան ա ջակ-
ցութ յու նը: Գ յու ղատն տե սութ յու նը հա-
մար վում է Հա յաս տա նի տնտե սութ յան 
ա ռանց քա յին ո լորտ՝ հաշ վի առ նե լով ար-
տա հա նու մից ստաց վող ե կա մուտ նե րի ընդ-
լայն վող հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև ո լոր տի ա ռանց քա յին դե րը երկ րի պա-
րե նա յին ա պա հո վութ յան գոր ծում: Գ յու-
ղատն տե սութ յունը, ար տադ րո ղա կա նութ-
յան բարձ րաց ման, ա ռա ջա վոր փոր ձի և 
գի տե լի քի կի րառ ման մի ջո ցով, կար ևոր դեր 
է խա ղում գյու ղա կան վայ րե րում բնակ չութ-
յան կեն սա կան պայ ման նե րի բա րե լավ ման 
գոր ծում:  

 Կո տայ քի մար զի 
գ յո ւ  ղատն տե  սո ւթ 
յան ո լոր տի զար
գաց ման հիմ նա կան 
նպա տա կը` մար զում 
գ յո ւ  ղատն տե  սո ւթ 
յան գոր ծու նեութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ 
են թա կա ռուց վածք
նե րի ձևա վոր ման ու 
կա տա րե լա գործ ման 
մի ջո ցով ա վե լաց նել 
բու սա բու ծա կան և  
ա նաս նա բու  ծա կան 
մթերք նե րի ծա վալ նե
րը, բարձ րաց նել ար
տադ րութ յան արդ յու
նա վե տութ յու նը, լու ծել 
ի րաց ման հիմ նախն դիր նե րը, ո րի արդ յուն
քում կա վե լա նան գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի ի րա կան ե կա մուտ նե րը, որն 
էլ իր հեր թին կնպաս տի աղ քա տութ յան 
նվա զեց մա նը:

 Վե րոնշ յալ նպա տակ նե րին հաս նե
լու հա մար, Կո տայ քի ԳԱՄԿը 2016 թ. իր 
գոր ծու նեութ յան ծրագ րի մեջ նե րա ռել է 
հետև յալ փոխ կա պակց ված ուղ ղութ յուն
նե րը` գյու ղատն տե սա կան խորհր դատ վա
կան ծա ռա յութ յուն, ագ րո մար կե տքին գա
յին գոր ծու նեութ յուն, ագ րա րա յին ո լոր տի 
տե ղե կատ վութ յան տա րա ծում, գի տա կան 
նո րութ յուն նե րի ներդ րում և սե զո նա յին 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վում` նոր ծրագ րի 
մի ջո ցով: Այս ուղ ղութ յամբ, ինչ պես ա մեն 
տա րի, 2016 թ. ևս ԳԱՄԿը  են թադ րում է 
հետև յալ կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րի ի րա
կա նա ցու մը` կազ մա կեր պել սե մի նար ներ, 
դաշ տա յին օ րեր, փոր ձա ցու ցադ րա կան աշ
խա տանք ներ: Սե մի նար նե րի կազ մա կերպ
ման ըն թաց քում հաշ վի են առն վե լու տվյալ 

հա մայն քի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն 
վա րող նե րի թի վը, գյու ղատն տե սութ յան 
վար ման ուղ ղութ յուն նե րը, ա ռաջ նա հերթ 
կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման սե մի նար
նե րի արդ յունք նե րը, հա մայն քա յին հիմ
նախն դիր նե րը, ինչ պես նաև գյու ղա ցի նե
րի կող մից բարձ րաց ված հար ցե րը: Բա ցի 
սե մի նար նե րից, ի րա կա նաց վե լու են նաև 
դաշ տա յին օ րեր և փոր ձա ցու ցադ րա կան 
աշ խա տանք ներ` հա ջող ված մե թոդ նե րի և 
նո րա րա րութ յուն նե րի հի ման վրա: Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ դաշ տա յին պայ ման նե
րում անց կաց ված դաշ տա յին օ րե րը կամ 
խորհր դատ վա կան մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք 
ու ղեկց վում են գործ նա կան ցու ցադ րում նե

րով, ֆեր մեր նե րի կող մից ա ռա վել ող ջու նե
լի են ու արդ յու նա վետ:

2016 թ. Կո տայ քի ԳԱՄԿի կարևոր գոր
ծա ռույթ նե րից է լի նե լու նաև ագ րա րա յին 
ո լոր տի տե ղա կատ վութ յան տա րա ծու մը, 
ո րը կա տար վե լու է խորհր դատ վա կան և 
լ րատ վա կան թեր թիկ նե րի, ԳԱՄԿի ֆեյս
բուք յան է ջի, կայ քի, § Խոր հուրդ Ա գա րա կա
տի րո ջը¦ խորհր դատ վա կան տե ղե կագ րե րի 
մի ջո ցով: Վեր ջի նիս է ջե րում բարձ րաց վե լու 
են մար զա յին կտրված քով կար ևո րա գույն 
հիմ նախն դիր նե րը, ԳԱՄԿի մաս նա գետ
նե րի խորհր դատ վա կան նյու թե րի շնոր հիվ 
մաս նա գի տա կան բա ցատ րութ յուն ներ են 
տրվե լու ԳՏ վա րող նե րին ան հանգս տաց
նող ա ռաջ նա հերթ հար ցե րին: Հե ռուս տաըն
կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով թո ղարկ վե լու են 
մար զա յին ան ցու դար ձի, գյու ղատն տե սա
կան նո րա րա րութ յուն նե րի, ե ղա նա կա յին 
փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հե ռուս
տա հա ղոր դում ներ:

Նա րի նե Անդ րեաս յան

Վեր ջերս Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան-
քա յին այ ցով  Նա րեկ հա մայն քում էր։ Մարզ պե տին ու ղեկ ցել են մարզ-
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի քա ղա քա շի նութ յան վար չութ յան, ֆի-
նան սա կան և սո ցիալ-տնտե սա կան վար չութ յան, գյու ղատն տե սութ յան 
և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պե տե րը: 

Աշ խա տան քա յին այ ցի սկզբում Ա րա րա տի մարզ պե տը հան դի պել է 
Նա րեկ հա մայն քի բնա կիչ նե րի հետ։ Նարեկցիները, ծա վալ ված ան մի
ջա կան զրույ ցի ըն թաց քում, մարզ պե տին են ներ կա յաց րել ի րենց հու
զուղ հար ցե րը, դի մել հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան, կրթա կան ու այլ 
խնդիր նե րի հետ կապ ված հար ցե րով, ինչ պես նաև շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նել մար զի ղե կա վա րին` նա խորդ տար վա ըն թաց քում հա մայն

քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի ու դրա կան տե ղա շար ժե րի հա մար։
2015թ. գար նա նը տե ղա ցած կար կտի վնաս նե րից տու ժած Նա րեկ 

հա մայն քում ար դեն իսկ տե ղա կայ վել է  եր կու հա կա կարկ տա յին կա
յան, 2 մլն սուն վեն ցիա է հատ կաց վել հա մայն քի §Ար ևիկ¦ ման կա պար
տե զին, ո րի շնոր հիվ ձեռք է բեր վել գույք, ա ռա ջի կա պլա նա յին աշ խա
տանք նե րի մեջ է դպրո ցի վե րա նո րոգ ման ու դպրոց տա նող գլխա վոր 
ճա նա պար հի հար ցը, ո րի հա մար և Ռու բիկ Աբ րա համ յանն այ նու հետև 
այ ցե լել է Նա րեկ հա մայն քի միջ նա կարգ դպրոց։ Մար զի ղե կա վարն 
ան ձամբ է ծա նո թա ցել է շեն քա յին պայ ման նե րին, ե ղել դպրո ցի բո լոր 
մաս նա հատ ված նե րում, զրու ցել ինչ պես ա շա կերտ նե րի, այն պես էլ` ու
սուց չա կան կո լեկ տի վի հետ: 

§Կար ևո րե լով կրթութ յան և  մաս նա վո րա պես, դպրո ցի դե րը ա ռողջ 
ու խե լա ցի սե րունդ ու նե նա լու գոր ծում՝ ես հոր դո րում եմ ա մե նայն պա
տաս խա նատ վութ յամբ մո տե նալ ձեզ վստահ ված պա տա խա նա տու 
գոր ծին ու դպրոց մտնել ա մե նայն սի րով¦, ա սել է Ռու բիկ Աբ րա համ յա
նը ու սուց չա կան կո լեկ տի վի հետ զրույ ցի ժա մա նակ։ 

 Նա րե կի միջ նա կարգ դպրո ցի տնօ րե նը, զե կու ցե լով սուր շնչա ռա
կան հի վան դութ յուն նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա կի մա սին, ա սել է, որ 
ի րա վի ճա կը վե րահս կե լի է և  որ ա շա կերտ նե րի հա ճա խե լիութ յան հետ 
կապ ված խնդիր ներ չկան։

Այ ցի ըն թաց քում շրջե լով դպրո ցում՝ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը մարզ
պե տա րա նի հա մա պա տաս խան կա ռուց վածք նե րի ղե կա վար նե րին 
հանձ նա րա րել է ա ռա ջի կա ծրագ րա յին աշ խա տանք նե րի մեջ նե րա ռել 
կեն սա կան հա մար վող դպրո ցի տա նի քի, սան հան գույց նե րի ու սպորտ
դահ լի ճի վե րա նո րոգ ման հար ցը և հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա
հատ վա ծում այն հասց նել ա վար տին։ 
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2016 թ. փետր վա րի 2-ին և 4-ին « Կա նաչ ա րա-
հետ» ՀԿ-ն և Կով կա սի բնա պահ պա նա կան ՀԿ-նե րի 
ցան ցը (CENN) կազ մա կեր պել էին «Կ լի մա յա կա յուն 
գյու ղատն տե սութ յան մո տեց ման և գոր ծե լա կեր պե-
րի» վերաբերյալ թե մա յով սե մի նար` «Ն պաս տե լով 
կլի մա յի հա մար անվ աս խե լա ցի գյու ղատն տե սութ-
յան կի րառ մա նը Վ րաս տա նում և Հա յաս տա նում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է Եվ րա միութ յան կող
մից ֆի նան սա վոր վող Կ լի մա Ար ևելք` Ա ջակ ցութ յուն 
կլի մա յի փո փո խութ յան մեղմ ման և հար մար վո ղա կա
նութ յան ծրագ րին ՌԴում և Եվ րո պա կան հար ևա նութ
յան քա ղա քա կա նութ յան ծրագ րի ար ևել յան երկր նե րին 
ծրագ րի փոր ձա գի տա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յան 
շրջա նակ նե րում: Սե մի նա րը վա րում էր Հո լան դիա յից 
ժա մա նած փոր ձա գե տը` Ջել մեր Բու իյ սը: 

Սե մի նա րի ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին և քն
նարկ վե ցին հետև յալ թե մա նե րը` կլի մա յի փո փո խութ
յան ընդ հա նուր գա ղա փա րը, կլի մա յի փո փո խութ յու նը 
Հա յաս տա նում, կլի մա յի փո փո խութ յան հիմ ա կան 
ռիս կե րը` կապ ված Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի հետ, կլի մա յի փո փո խութ յան պո տեն ցիալ ա ռա
վե լութ յուն նե րը, կար ևոր մշա կա բույ սե րի հետ կապ ված 

և հե ռան կար նե րը, լա վա գույն գոր ծե լա
կեր պե րը ֆեր մե րա յին տնտե սութ յան մա
կար դա կում, լա վա գույն մի ջո ցա ռում ե րը 
տա րա ծաշր ջա նա յին կամ քա ղա քա կա
նութ յան մա կար դա կում: 

Փոր ձա գե տը նաև ներ կա յաց րեց Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Գ յու ղի և 
գ յու ղատն տե սութ յան 20102020 թվա կան
նե րի Կա յուն Զար գաց ման Ռազ մա վա
րութ յան իր վեր լու ծութ յու նը, ինչ պես նաև 
կլի մա յա կա յուն գյու ղատն տե սութ յան գոր
ծո ղութ յուն նե րի պլա նա վո րու մը:

Սե մի նա րին մաս նակ ցում էին ՀՀ պե
տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան և մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ` ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յու նից, ՀԱԱՀ, ՄԱԶԾ, 
ՄԱԶԾ ENPARD ծրագ րի, Ավստ րիա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նից, «Ագ
րո բիզ նե սի և Գ յու ղի Զար գաց ման Կենտ
րոն Հիմ ադ րամ»ից, Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նա յին 
բնա պահ պա նա կան կենտ րո նից, ՄԱԶԾ Կ լի մա յի փո
փո խութ յան ծրագ րի, «Է կոգ լոբ» ՍՊԸից, ԳԱՄԿե րից, 

« Վորլդ Վիժն Հա յաս տան»ից, «Ագ րո բիզ նե սի հե տա
զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րոն»  
հիմ ադ րա մից և  այլն:
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ՆՈՐ  ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
«Ս յու նիք  Զար գա ցում» ՀԿ-ն 

հիմ ադր վել է 1995թ.-ին: Իր գոր ծու-
նեութ յան 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
այն հասց րել է դառ նալ ա մե նաակ տիվ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րից մե կը Հա յաս տա նում և հա մա-
գոր ծակ ցել տե ղա կան ու մի ջազ գա յին 
բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ:  Ներ կա յումս կազ մա կեր պութ-
յունն ու նի կա նո նա կարգ ված գոր ծու-
նեութ յուն հետև յալ բնա գա վառ նե րում` 
Հա մայն քա յին Զար գա ցում, Գ յու ղատն-
տե սութ յուն, Ե րի տա սար դա կան ծրագ-
րեր, Կր թա կան, Հան րա յին Կա պեր և 
Շու կա յա վա րութ յուն, Տու րիզ մի Զար-
գա ցում: 

Ինչ պես նշեց ՀԿի  Հա մայն քա յին և  
ե րի տա սար դա կան ծրագ րե րի ղե կա վար 
Նաի րա Հա րութ յուն յա նը,  զար գաց ման 
ծրագ րե րի շրջա նա կում, 2006 թ. սկսած, 
ՀԿն հա մա գոր ծակ ցում է շվե յցա րա կան 
HEKS/EPER կազ մա կեր պութ յան հետ, 
ո րոնց ա ջակ ցութ յամբ մար զի 7 հա
մայնք նե րում սկսել են ո ռոգ ման ջրագ ծե
րի  անց կաց ման ծրագ րեր: 2011 թ. նույն 
շա հա ռու  7 գյու ղերն ընտր վել են  որ պես  
հա մայն քա յին  զար գաց ման ծրագ րի 
շա հա ռու ներ, որ տեղ այ գե գոր ծութ յու նը 
հա մար վում է  որ պես հե ռան կա րա յին  
ո լորտ, քա նի որ բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րը  թույլ են տա լիս այս ուղ ղութ
յու նը զար գաց նե լու հա մար: Ծ րա գի րը 
բաղ կա ցած է մի քա նի բա ղադ րիչ ներց: 
Ա ռա ջի նը՝ տնկա րա նի կոմ պո նենտն է. 
խորհր դա յին կար գե րի փլու զու մից հե տո 
մար զում  տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն
նե րը  դա դա րել են որ ևէ գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լել: Մար զում այդ գոր ծով զբաղ վել 
ցան կա ցող նե րը տնկա րան ներ ձեռք էին 
բե րում այլ մար զե րից` Ա րա րատ, Ա րա
գա ծոտն, Ար մա վիր` նպա տակ ու նե նա
լով, որ 5 տա րի հե տո կստա նան ցան
կա լի արդ յունք (պատ րաս տի տնկի ներ և 
ծա ռեր):  Այս ծրագ րին օգ նութ յան ձեռք 
են մեկ նել Գե տափ հա մայն քի 5 ֆեր մեր
ներ (խմբի ան դամ ե րից 2ը կա նայք 
են), ովքեր ցանկություն են հայտնել 
հիմ ե լու տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն
ներ և մար զի ֆեր մեր նե րին ա ռա ջար կել 
ո րակ յալ տնկի ներ:

Հա ջոր դը տեխ նի կա յի պար կի նա
խա ձեռ նութ յունն է:  Մար զում առ կա 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան բա վա
կա նին հին էր. քննարկ վել է այն նո րով 
փո խա րի նե լու հար ցը: Դարձ յալ խմբի 

ցույ ցի ա ռա վե լութ յուն նե րը:
Ծ րագ րի շրջա նա կում  ՀԿն հա մա

գոր ծակ ցում է նի դեռ լան դա կան PUM 
կազ մա կեր պութ յան հետ, որը զբաղ վում 
է ծրագ րի աշ խա տա կազ մի կա րո ղութ
յուն նե րի զար գաց մամբ` ներ կա յաց նե լով 

և կի րա ռե լով եվ րո պա կան 
փոր ձը: Ն րանց օ ժան դա
կութ յամբ ձեռք ենք բե րել ին
տեն սիվ պատ վաս տա կալ ներ  
ու տնկի ներ և մար զում հիմ
նել ա ռա ջին փոր ձա ցու ցադ
րա կան ցած րաճ այ գին, իսկ 
այ գուն կից հիմ ել են նաև 
տնկա րան և  ցան կութ յան 
դեպ քում կա րող են ձեռք բե
րել տնկի ներ: 

«Ս յու նիք»  ՀԿն սեր
տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է  
«ՇԵՆ» ՀԿի հետ,  հա մա տեղ 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց
նում Գե ղար քու նի քի  մար
զում: Եր կու մար զի  ֆեր մեր

նե րը բիզ նես հա րա բե րութ յուն նե րում 
հա մա գոր ծակ ցում են, « Շեն»ի հետ 
հա մա տեղ, տար բեր քննար կում եր, 
սե մի նար ներ են  կազ մա կեր պում ինչ
պես մար զում, այն պես էլ Վար դե նի սի 
տա րա ծաշր ջա նում: Ֆի նան սա վո րում 
ի րա կա նաց վում է  HEKS/EPER կազ մա
կեր պութ յան կող մից, հա մա գոր ծակ ցում 
են նաև գեր մա նա կան մի շարք ՀԿնե
րի հետ, ո րոնց օ ժան դա կութ յամբ ի րա
կա նաց նում են սո ցիա լա կան զար գաց
ման ծրագ րեր,  ծրագ րի շրջա նակ նե
րում հիմ ել են կրթա կան կենտ րոն ներ 
(դպրո ցա հա սակ նե րի և փոք րե րի հա
մար), ար հես տա գոր ծա կան խմբակ ներ` 
կա նանց հա մար, ինչ պես նաև ժա ման
ցա յին խմբակ ներ: Հա մա գոր ծակ ցութ
յունն ի րա կա նաց վում է նաև  դես պա
նատ նե րի հետ:

Ն. Հա րութ յուն յա նի խոս քով՝ «Ս յու
նիք Զար գա ցում» ՀԿն Վա յոց ձո րի մեղ
վա բու ծութ յամբ հե տաքրքր ված բնա
կիչ նե րի հա մար կազ մա կեր պել է նաև 
մեղ վա բու ծութ յան անվ ճար խմբակ: 
Խմ բա կի նպա տակն է` մաս նա կից նե րին 
գի տե լիք հա ղոր դել մեղ վա բու ծութ յան 
ինչ պես ա վան դա կան, այն պես էլ նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի, մեղ վաըն տա նիք նե
րի բազ մաց ման և  ար տադ րան քի ո րա
կի բարձ րաց ման, մեղ րի ար տադ րութ
յան ա ռան ձին փու լե րի` մեղ րա բեր քի, 
մեղ րա մո մի մթեր ման ու վե րամ շակ ման, 

5 ան դամ եր են ընտր վել, ո րոնց հա
մար  ծրագ րի մի ջոց նե րով հատ կաց վել 
են տրակ տոր ներ` ի րենց կցոր դիչ նե րով: 
Տեխ նի կա յի  պար կի ան դամ երն այժմ 
ծա ռա յութ յուն են մա տու ցում աշ խա
տան քի կա րիք ու նե ցող ֆեր մեր նե րին:

Ծ րագ րի հա ջորդ բա ղադ րիչը, ըստ 
Ն. Հա րութ յուն յա նի, շու կա յի հա սա նե
լիութ յան կոմ պո նենտն  է, ՀԿն  փոր
ձում  է հան դի պում եր ի րա կա նաց նել 
շու կա յի հիմ ա կան կազ մա կեր պիչ նե րի 
հետ, գնորդ ներ ձեռք բե րել, ֆեր մեր նե
րի և ն րանց միջև կապ ստեղ ծել, ի վեր
ջո նրանց միջև միջ նորդ հան դի սա նալ: 
ՀԿն հա մա գոր ծակ ցում  է  նաև մար
զում գոր ծող միակ դե ղան յու թեր և բու
ժան յու թեր վա ճա ռող փոքր  կենտ րո նի 
հետ, փոր ձում են  զար գաց նել վերջինիս 
կա րո ղութ յուն նե րը, որ կա րո ղա նա մար
զի  ֆեր մեր նե րին հա մա պա տաս խան 
խորհր դատ վութ յուն մա տու ցել  օր գա
նա կան պա րար տան յու թե րի, բու ժան յու
թե րի ճիշտ  կի րառ ման վե րա բեր յալ: 

 Հա ջորդ կար ևոր բա ղադ րի չը կա
րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման կոմ պո
նենտն է. այ սինքն` ֆեր մեր նե րի համար 
տե սա կան և գործ նա կան սե մի նար
ների, աշ խա տան քա յին  հան դի պում
ների, քննար կում երի, ֆիլ մե րի դի տում
ների կազմակերպելն է: Յու րա քանչ յուր 
շա հա ռու հա մայնք նե րից  ընտր վել են 
ա ռա ջա վոր  ֆեր մեր ներ, ով քեր ու նեն 
նոր հիմ ած ե րի տա սարդ այ գի, այդ այ
գում ՀԿի մաս նա գետ նե րը  տրա մադ
րում են խոր հուրդ ներ թե տնկման տեխ
նո լո գիայի, թե բու ժան յու թե րի ճիշտ 
կի րա ռութ յան վերաբերյալ, է տի կազ մա
կերպ ման, ո ռոգ ման  ճիշտ ժա մա նա կա

ինչ պես նաև մե ղու նե րի հի վան դութ յուն
նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի 
կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ: Կկազ
մա կերպ վեն տե սա կան և գործ նա կան 
դա սըն թաց ներ, ֆիլ մե րի դի տում եր և 
քն նար կում եր, փոր ձի փո խա նակ ման 
այ ցեր ինչ պես տե ղի հա ջո ղակ մեղ վա
պահ նե րի, այն պես էլ` Վ րաս տա նի մեղ
վա պահ նե րի հետ:

Նա խորդ տար վա հոկ տեմ բե րին 
«Ս յու նիք Զար գա ցում» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը հյու րըն կա լել էր 
մոլ դո վա ցի մի քա նի խա ղո ղա գործ նե
րի, այ գե գործ նե րի և հա տապ տուղ նե րի 
մշա կութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րի: 
Ն պա տա կը` Ս յու նիք ՀԿի կող մից այս 

ո լոր տում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րին 
ծա նո թա նալն էր, ինչ պես նաև տե ղի 
ֆեր մեր նե րին այ ցե լելն ու փոր ձի փո խա
նա կում էր:

Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, ՀԿն հ յու րըն կա լել է նաև 
շվե ցա րա կան HEKS/EPER կազ մա կեր
պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այ ցի 
նպա տա կը՝ մո նի տո րին գի ի րա կա
նա ցում է շա հա ռու հա մայնք նե րում, 
հան դի պում ֆեր մեր նե րի հետ, տե ղում 
ծա նո թանալը նրանց տնտե սութ յուն նե
րի հետ: Հան դի պում եր են  տե ղի ու
նե ցել Ռինդ, Ար փի, Ա ղավ ա ձոր և Գե
տափ հա մայնք նե րի ֆեր մեր նե րի հետ, 
քննարկ վել են մթե րում ե րի ըն թացքն 
ու  ձեռք բե րում ե րը: Հ յու րերն այ ցե լել 
են նաև Ս յու նիք ՀԿի փոր ձա ցու ցադ րա
կան այ գի և ծա նո թա ցել ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րին:

Լիա նա Շախ նա զար յան
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Գ յու ղի կնոջ հոգ սե րը, կյան քի և 
կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը, աշ խա
տան քի ա պա հով վա ծութ յան հար ցը, 
նրանց ծրագ րե րի և մ տա հա ղա ցում ե
րի ի րա կա նաց ման խնդիր նե րը միշտ էլ 
ե ղել են «Գ յու ղի կին» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Վե
րա Գ րի գոր յա նի մտա հո գութ յան հիմ
նա կան ուղ ղութ յուն նե րը: Կին գոր ծա
րա րի Ա րա գա ծոտ նի մար զի Օ շա կան 
գյու ղում հիմ ադ րած սկզբում` « Թա
մար տա տիկ», այժմ էլ` «Գ յու ղի տա
տիկ» ՍՊԸը, ի րեն շուր ջը հա մախմ
բե լով գյու ղաբ նակ կա նանց, փոր ձում 
է փոքրինչ թեթ ևաց նել նրանց հոգ սե
րը, ա ջակ ցել խնդիր նե րի լուծ մա նը: 

 Վե րա Գ րի գոր յա նը «Գ յու ղի կին» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահն է` սկսած 2002 թ.ից: Միա
ժա մա նակ ան դա մակ ցում է նաև Հա յաս
տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիա յին: Ար ժա նա ցել է «Գ յու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի կին հե րո սի» կոչ մա նը: 
Գոր ծի բե րու մով հա ճախ է այ ցե լում ոչ 
միայն Ա րա գա ծոտ նի, այլև այլ մար զե րի 
հա մայնք ներ, ծա նո թա նում գյու ղի կա
նանց հոգ սե րին ու խնդիր նե րին, փոր
ձում  ա ջակ ցել նրանց: « Հա մայնք նե րում 
ապ րող կա նանց խնդիր ներն ա մե նու րեք 
գրե թե նույնն են: Ն րանց հոգ սե րը պետք 
է թեթ ևաց նել: Իսկ դրա հա մար հա մընդ
հա նուր ծրագ րեր պետք է ի րա կա նաց
նել, նրանց հա մար գոր ծա րա րութ յուն 
ծա վա լե լու հնա րա վո րութ յուն ընդձե ռել: 
Պետք է ոգ ևո րել կա նանց», ա սում է 
տի կին Վե րան: Հա մայնք նե րում ակ
տիվ կա նայք կա րո ղա նում են միա նալ ոչ 
ֆոր մալ խմբե րին և նույ նիսկ մաս նա կից 
լի նել ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րին: Այդ
պես ե ղավ նաև Օ շա կա նում: Ե րեք տա
րի ա ռաջ, կա նանց նա խա ձեռ նութ յամբ, 
ստեղծ վեց Օ շա կա նի սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը, ո րը «Գ յու ղի կին» ՍՊԸ
ին է մա տա կա րա րում իր ար տադ րած 
միր գը, հա տապ տուղ նե րը և բան ջա րե
ղե նը, որ տեղ դրանք վե րամ շակ վում են: 
Ըն կե րութ յու նը մաս նա գի տա ցել է չրե րի 
և հայ կա կան ա վան դա կան քաղց րա վե
նիք նե րի ար տադ րութ յու նում: Այ գե տա
րածք նե րում հիմ ա կա նում ար տադ
րում են ծի րան, սա լոր, խա ղող, ըն կույզ 

և  այլն: Նա խա տե սում են ՌԴ ա ռա քել 
ոչ միայն վե րամ շակ ված և սա ռեց ված, 
այլև` թարմ հա տապ տուղ ներ ու մրգեր, 
ո րոնց պա հան ջար կը նույն պես մեծ է 
ռու սա կան շու կա յում: Ի դեպ, «Օ շա կան 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ» ամ բող
ջութ յամբ ան ցել է ո ռոգ ման կա թի լա յին 
հա մա կար գին: Քայ լեր են ար վում նաև 

օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ: Այդ նպա տա կով 
ո րոշ հո ղա տա րածք ներ տրա մադր վել 
են օր գա նիկ հա տապ տուղ նե րի ար տադ
րութ յա նը: Հիմ ել են նաև պտղա տու 
նոր այ գի ներ: « Բո լոր գոր ծե րը հասց նում 
եմ քիչ քնե լով և վաղ արթ նա նա լով: Դժ
վար է, սա կայն  քեզ հան գիստ ես զգում, 
երբ կա րո ղա նում ես օգ նել մարդ կանց», 
ա սում է Վե րա Գ րի գոր յա նը: Ի դեպ, կին 
գոր ծա րա րը իր խնամ քի տակ է վերց րել 
Գա վա ռի ման կատ նից 18 տա րին լրա
ցած մի աղջ կա և Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Հ նա բերդ գյու ղի սո ցիա լա պես ա նա
պա հով մի ըն տա նի քի դպրո ցա հա սակ 
տղա յի: Տի կին Վե րան հո գում է նրանց 
ապ րե լա կեր պի, կրթութ յան ա պա հո
վագ րման, ինչ պես նաև մաս նա գի տա
կան կողմ ո րոշ ման հար ցե րը: Գոր ծա
րար ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցում Վե րա Գ րի գոր յա նը կարևո րում 
է ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի առ կա
յութ յունն ու ցածր տո կո սադ րույք նե րով 
վար կե րի տրա մադ րու մը: 

Նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի

 Տա վու շի մար զի 605 բնա կիչ ու նե-
ցող Ներ քին Ծաղ կա վան գյու ղի բնակ-
չութ յան հիմ նա կան զբաղ մունքն ա նաս-
նա պա հութ յունն ու հո ղա գոր ծութ յունն 
է: 2012թ.-ին ձևա վոր վեց § Ներ քին 
Ծաղ կա վան 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, կոո պե րա տի-
վի ան դամ նե րի վկա յութ յամբ, էա պես 
փո խեց գյու ղա ցու կյան քը: Նախ կի նում 
նրանց մտա հո գող շատ խնդիր ներ վա-
ղուց ար դեն մո ռաց վել են:  

Գու րամ Գաս պար յանն աշ խա տում 
է գյու ղա պե տա րա նում, ու նի գյու ղա
ցիա կան փոքր տնտե սութ յուն: Ան դա
մակ ցե լով կոո պե րա տի վին` նա խա տե
սել է հզո րաց նել այն, քա նի որ առ կա 
են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը: 
§ Կոո պե րա տի վը դրա կան շատ փո փո
խութ յուն ներ բե րեց գյուղ: 90ա կան 
թվա կան նե րից հե տո գյու ղատն տե սա
կան տեխ նի կան չէր նո րացվել, ին չի 
հետ ևան քով տու ժում էին բեր քա հա վա
քի աշ խա տանք նե րը: Տեխ նի կան վար
ձա կա լութ յամբ բե րում էինք հար ևան 
մար զե րից: Այդ պատ ճա ռով բեր քա
հա վա քի աշ խա տանք նե րը կա տա րում 
էինք ժամ կե տից ուշ, ին չի  հետ ևան քով 
բեր քի կո րուստ նե րը մեծ էին լի նում: 
Կոո պե րա տի վի շնոր հիվ, տեխ նի կա յով 
ա պա հով վա ծութ յան հար ցը լուծ վել է, 
ո րի արդ յուն քում, թե հո ղի մշա կութ
յան, և թե  ցան քի հետ կապ ված շատ 
խնդիր ներ ար դեն ո րո շա կի լու ծում են 
գտել: Նախ կին թե րա հա վա տութ յունն 
ար դեն չկա: Այժմ մար զի լա վա գույն և 
կա յա ցած կոո պե րա տիվ նե րից մե կը 
մերն է¦, վստա հա բար ա սում է Գու րամ 
Գաս պար յա նը: 

§Գ յու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ի րա կա նաց
վել է §Ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար ման 
և  ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման¦ 
ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում մեկ 
խմոց տե ղադր վել է  գյու ղում, չոր սը` 
հե ռագ նա 600 հա ա րո տա վայ րե րում: 
§Այն ա մե նաարդ յու նա վետ և  օգ տա
կար ծրագ րե րից մեկն է, որն ի րա կա
նաց վում է գյու ղում: Ծ րագ րի մի ջոց նե
րով ձեռք բեր ված  գյու ղատն տե սա կան 

հա մա պա տաս խան սար քա
վո րում նե րով տեխ նի կա յի 
շնոր հիվ, ժա մա նա կին են կա
տար վում ա նաս նա կե րի կու
տակ ման աշ խա տանք նե րը, 
բա ցի այդ, բա րե լավ վել է կե
րի ո րա կը: Բա րե կարգ վել են 
նաև ա րո տա վայ րեր տա նող 
ճա նա պարհ նե րը¦,  նշում է 
գյու ղա պետ Նաի րի Ա թա բեկ
յա նը: 

Կեն դա նի նե րի կաթ նատ
վութ յան և մ թե րատ վութ յան 
բարձ րաց ման  արդ յուն քում` 

գյու ղա ցին ա վե լաց նում է ա նաս նագլ
խա քա նա կը: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րի թի վը նախ կին 290ից հա սել 
է 320ի: §Գ յու ղա ցին շա հագրգռ ված 
է ա վե լաց վել ա նաս նագլ խա քա նա կը, 
սա կայն պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ 
պետք է լուծ վի կա թի և մ սի ի րաց ման 
խնդի րը, բաց վեն մթեր ման կե տեր¦, իր 
մտա հո գութ յունն է կի սում  կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Գ ևորգ Գաս պար յա
նը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, ձեռք բեր ված 
տեխ նի կա յի շնոր հիվ, 2030 %ով ի ջել 
են ծա ռա յութ յուն նե րի գնե րը: Արդ յուն
քում` աշ նա նա ցա նը նախ կին 5 հաից 
հա սել է 50ի, իսկ ա ռա ջի կա յում, գյու
ղին կոմ բայն տրա մադ րե լու դեպ քում, 
այն կա վե լա նա ևս 100 հաով: 

Կոո պե րա տիվն իր խնամ քի տակ 
ու նի 300 գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի, ո րից միայն 100ը` կոո պե րա տի
վի նա խա գա հինն է: Գ ևորգ Գալստ յա նը 
փոր ձում է օ րի նակ ծա ռա յել  ու րիշ նե
րին` շա րու նա կա բար ա վե լաց նե լով 
ա նաս նագլ խա քա նա կը: Եվ այդ ա մե նը` 
վստա հութ յան, հա վա տի ու նվիր վա
ծութ յան արդ յուն քում:
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Վերջերս կազմակերպության համանուն 
զեկույ ցում հրապարակած նշվում է, որ 2007-
2011 թվականների գնային կտրուկ փոփոխու-
թյուններից հետո, հատկապես հացահատիկի 
և բուսական յուղերի հետ կապված, մտնում ենք 
մի փուլ, որը բնութագրվում է կայունությամբ և 
ցածր գներով:

Դրա պատճառները` բացի դոլարի կայունացում 
ու նավթի գների անկումը, պարենի պահուստների 
մակարդակի բարձրացում է և այդ 3ից որևէ մեկը 
մոտ ժամանակներում դուրս չի գալու կայունության 
տիրույթից: Միակ գործոնը, որ կկարողանա 
անդրադառնալ կայացած կայունության վրա, 
անբարենպաստ եղանակային պայմաններն են:

ՊԳԿ պարենային գների ինդեքսը, որ 
հաշվարկվում է 5 ապրանքային խմբերի գների 
միջին արժեքով, նախորդ տարվա օգոստոսին 

հասավ իր 6ամյա մինիմումին: Այդ ապրանքներից 
ամենակայունը  բրնձի գներն են, որի վրա որևէ 
կերպ չեն ազդում հացահատիկի գները, իսկ 
ամենաանկայունը շաքարինն է, որը 1990 թվականից 
սկսած, 12 անգամ հասցրել է կորցնել և վերադարձնել 

իր գնի կեսից ավելին: Մսի և կաթի գները, որպես 
շուտ փչացող ապրանքների, ենթակա են ընդհանուր 
տենդենցների ազդեցությանը, որը, սակայն, որոշ 
ուշացումերով է դրսևորվում:

Հացահատիկային մշակաբույսերի գները` մի 

քանի տարի անընդմեջ բարձր բերքերի հետևանքով և 
կուտակվող պահուստների պատճառով, շարունակում 
են անկում ապրել: Արտադրության կանխատեսումը 
ենթադրում է նվազում մինչև 2534 միլիարդ տոննա, 
որի հիմական պատճառը, հավանաբար, ԱՄՆ
ում եգիպտացորենի արտադրության նվազում 
է, ինչպես նաև 2012 թվականի հուլիսից մինչև օրս 
գների  կրկնակի անկումը:

Անշուշտ, պարենի գների անկումը դրական 
գործոն է պարենային անվտանգության համար 
և արդարացի այն ընտանիքների համար, որոնք 
իրենց բյուջեի մեծ մասը ծախսում են մթերք ձեռք 
բերելու համար: Սակայն միևնույն ժամանակ պետք 
է հիշել, որ կանխատեսումերով տարին փակվելու 
է աշխարհի կտրվածքով ներկրված մթերքի 1,09 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլար ցուցանիշով, որը նվազագույնն 
է վերջին 5 տարվա կտրվածքով: 

Նման իրավիճակում, որպեսզի ֆերմերների 
եկամուտը գնալով ավելի չնվազի, անհրաժեշտ է 
խթանել գյուղատնտեսության մեջ ներդրումերը` և 
հատկապես գյուղատնտեսական ծառայությունների 
մասով` վար  կերի, ճանապարհների, սառնարանային 
և պահես տային հզորությունների զարգացման 
առումով:        

Վ Հ
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 Բույ սե րին թույ լատ րե լի քա նա կութ յամբ անհ
րա ժեշտ սննդան յու թե րով ա պա հո վե լու հա մար, 
կեն սա հու մու սի հիմ քի վրա ստաց վել է կոն ցենտ
րիկ « Բիո վան» ան վամբ ջրա յին պատ րաս տու կը: 
Այն օր գա նա կան, է կո լո գիա պես մա քուր, բիո
լո գիա պես բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ  պա
րար տան յութ է, որն իր մեջ պա րու նա կում է մեծ 
քա նա կութ յամբ միկ րո տար րեր, ինչ պես նաև 
բարձ րո րակ  կեն սա հու մու սին բնո րոշ բո լոր բա
ղադ րա մա սե րը` ֆուլ վոթ թու ներ (ջրում լուծ վող 
է լեկտ րո լիդ ներ), գու մատ ներ, ա մի նաթ թու ներ 
(աս պի րին, գլյու տա մին, վա լին, մե տիո նին, լի զին 
և  այլն), վի տա մին ներ, բնա կան ֆիտ ոհոր մոն ներ, 
մակ րո (NKP) և միկ րո տար րեր (եր կաթ, պղինձ, 
կալ ցիում, ցինկ, ման գան, մագ նե զիում), հո ղա յին 
միկ րոօր գա նիզմ ե րի սպոր ներ, ման րէաս պան և 
սն կաս պան նյու թեր, բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման 
խթա նիչ ներ:

Ար տաար մա տա յին սնուց ման ժա մա նակ 
բույ սե րը տեր ևա յին զանգ վա ծի մի ջո ցով ի րաց
նում են այս բո լոր նյու թե րը, ին չի շնոր հիվ բարձ
րա նում է նրանց դի մադ րո ղա կա նութ յու նը և կեն
սու նա կութ յու նը: Սա պայ մա նա վոր ված է պատ
րաս տու կի բարձր բիոֆ լո րա յով, կեն սա հու մու սից 
փո խանց ված հա րուստ միկ րոօր գա նիզմ ե րով 
(կեն սա հու մու սի 1 սմ3ի մեջ պա րու նակ վում են 
100 մլրդ միկ րոօր գա նիզմ եր, ո րոնց քա նա կութ
յու նը ևս հա զա րա պա տիկ ա վե լա նում է` շնոր հիվ 
այս տեխ նո լո գիա յի):

 Միկ րոօր գա նիզմ երը, ի րենց կեն սա գոր ծու
նեութ յան ըն թաց քում, ար տադ րում են հա կա բիո
տիկ ներ, ֆի տո հոր մոն ներ, բակ տե րիաս պան և 
սն կաս պան միա ցութ յուն ներ: Այս բո լոր նյու թե րը 
ոչն չաց նում են վա սա կար, հի վան դա ծին հո ղա
յին միկ րոֆ լո րան: Ն րանք ա ռող ջաց նում են հո ղը, 
ակ տիվ կեր պով պայ քա րում բույ սե րի մի շարք հի
վան դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի դեմ, նպաս
տում բույ սե րի ա ճին ու զար գաց մա նը, բարձ
րաց նում բեր քատ վութ յու նը: Արդ յուն քում` բարձր 
կեն սու նա կութ յուն ու նե ցող բույ սե րի պտուղ նե
րը դառ նում են ա վե լի խո շոր, վի տա մին նե րով, 
սննդա րար նյու թե րով, ած խաջ րա ծին նե րով հա
րուստ, ապ րան քա յին և  ո րա կա կան բարձր հատ
կա նիշ նե րով:  Հայտ նի է նաև, որ ցան կա ցած աղ
քատ, ո րա կա կան ցածր ցու ցա նիշ նե րով հող իր 
մեջ պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ սննդա
րար տար րեր, սա կայն դրանք հո ղում հան դես են 
գա լիս կա պակց ված, չլուծ վող ձևով, և բույ սե րը 
չեն կա րո ղա նում օգտ վել դրան ցից: 

Նշ ված լու ծույ թը, թա փան ցե լով բույ սի ար մա
տա յին հա մա կարգ, գոր ծի է անց նում և տար րա
լու ծում ան հա սա նե լի հա մար վող հան քա յին տար
րե րը և ս տեղ ծում բույ սե րի սնման հնա րա վո րութ
յուն:

 Պատ րաս տու կով մշակ ված բույ սերն օժտ
վում են հետև յալ հատ կութ յուն նե րով`

 ƥ բարձ րա նում է սեր մե րի ծլու նա կութ յու նը և ծլ
ման է ներ գիան,

 ƥ կտրոն նե րի ար մա տար ձա կու մը դառ նում է 
ա վե լի ա րագ,

 ƥ խթան վում է բույ սե րի ար մա տա կա լու մը, ա ճը և  
ա րագ զար գա ցու մը,

 ƥ մե ծա նում է բույ սե րի ֆո տո սին թե զը,
 ƥ բարձ րա նում է բույ սե րի դի մադ րո ղա կա նութ

յու նը և կեն սու նա կութ յու նը,
 ƥ փոք րա նում է մթերք նե րի մեջ նիտ րատ նե րի, 

ծանր մե տաղ նե րի, ռա դիո նուկ լիդ նե րի պա րու նա
կութ յու նը,

 ƥ պտուղ նե րի և բան ջա րե ղե նի մեջ մե ծա նում է 
շա քա րի, սպի տա կուց նե րի, վի տա մին նե րի պա րու
նա կութ յու նը,

 ƥ բա րե լավ վում է ապ րան քա յին տես քը և  ո րա
կա կան հատ կա նիշ նե րը,

 ƥ բարձ րա նում է բեր քատ վութ յու նը,
 ƥ բեր քի հա սու նաց ման ըն թացքն ա րա գա նում է 

1015 օ րով,
 ƥ լու ծույ թով սնուց ված բեր քը լի նում է է կո լո գիա

պես և բիո լո գիա պես մա քուր:
Պատ րաս տու կով կա րե լի է կա տա րել ինչ

պես ար տաար մա տա յին, այն պես էլ` ար մա տա յին 
սնու ցում: Պատ րաս տու կը հա մա տե ղե լի է բուժ
ման մյուս բո լոր պատ րաս տուկ նե րի հետ:

Բույ սե րի ար տաար մա տա յին սնու ցու մը   
Ար տաար մա տա յին (տեր ևա յին) սնուց ման ժա մա
նակ, ի տար բե րութ յուն ար մա տա յին սնուց ման, 
բույ սերն ա րագ են վե րա կանգն վում և դառ նում 
կեն սու նակ, քա նի որ այս դեպ քում սննդա րար 
նյու թե րը և լու ծույ թում գտնվող մյուս բո լոր բա

ղադ րա մա սե րը բույ սի կող մից յու րաց վում են 
ա վե լի ա րագ և լիար ժեք:

 Սրսկ ման աշ խա տանք նե րը պետք է կա
տար վեն ե րե կո յան` ար ևա մու տից հե տո կամ վաղ 
ա ռա վոտ յան` ար ևա ծա գից ա ռաջ, հա կա ռակ 
դեպ քում` բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը կընկ
նի` միկ րոօր գա նիզմ ե րի վաս վե լու հետ ևան քով: 
Սրս կում ե րը պետք է կա տար վեն ցո ղի բա ցա կա
յութ յան դեպ քում` ման րա հա տի կայ նութ յուն ա պա
հո վող սրսկի չի մի ջո ցով: Ե թե սրսկու մից հե տո, 
դեռ 5 ժամ չան ցած` անձրև է ե կել, ա պա սրսկում
նե րը պետք է կրկնել:

Պատ րաս տու կի լու ծույ թով ար տաար մա տա
յին սնու ցու մը նպա տա կա հար մար է բո լոր բույ
սե րի հա մար: Վա րուն գի, լո լի կի, պղպե ղի, սմբու
կի, դդմի կի սեր մե րի նա խա ցան քա յին մշա կու մը 
կա տար վոմ է պատ րաս տու կի 1:5 հա րա բե րակ
ցութ յամբ ջրա յին լու ծույ թով` 1820 0C ջեր մաս տի
ճաում` 24 ժամ տևո ղութ յամբ: Դ րա նից հե տո չո
րաց վում է  ստվե րի տակ` սեն յա կա յին ջեր մաս տի
ճա նում: Մ շակ ված սեր մերն անհ րա ժեշտ է ցա նել 
24 ժամ վա ըն թաց քում: Կար տո ֆի լի պա լար նե րը 
ցան քից ա ռաջ թրջում են պատ րաս տու կի 1:5 հա
րա բե րակ ցութ յամբ լու ծույ թում` 8 ժամ տևո ղութ
յամբ: Կար տո ֆի լի մեծ քա նա կութ յան դեպ քում 
պա լար ներն անհ րա ժեշտ է փռել հարթ, ստվե րոտ 
մա կե րե սի վրա և սրս կի չի մի ջո ցով թրջել, այ նու
հետև` շրջել և նո րից թրջել: Սա կա րե լի է կրկնել 
23 ան գամ, ո րից հե տո պա լար նե րը հա վա քում են 
և ծած կում պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թով` 24 ժամ 

տևո ղութ յամբ: Մ շակ ված չո րա ցած պա լար նե րը 
սեր մում են 5 օր վա ըն թաց քում:

Շուտ ար մա տա կալ ման և  ար մա տար ձակ ման 
հա մար` կտրոն նե րը, պտղա տու նե րի, խա ղո ղի վա
զի, հա տապ տուղ նե րի տնկի նե րը տնկե լուց ա ռաջ` 
24 ժամ տևո ղութ յամբ, անհ րա ժեշտ է դնել պատ
րաս տու կի` 1:5 հա րա բե րակ ցութ յամբ լու ծույ թում:

Ա ռա ջին ար տաար մա տա յին սնու ցու մը
Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի հա

մար կա տար վում է 45 իս կա կան տերև փու լում` 
պատ րաս տու կի 1:5 հա րա բե րակ ցութ յամբ լու
ծույ թով: 

Պտ ղա տու նե րի, թփա յին ծա ռա տե սակ նե րի, 
խա ղո ղի վա զի դեպ քում կա տար վում է ծաղ կե լուց 
հե տո` 1:10 հա րա բե րակ ցութ յամբ:

Երկ րորդ ար տաար մա տա յին սնու ցու մը
Լո լի կի, վա րուն գի, սմբու կի, տաք դե ղի, կար

տո ֆի լի դեպ քում սնուցումը կա տա րվում է ծաղ կե
լուց ա ռաջ, կա ղամ բի դեպ քում` գլուխ նե րի ձևա
վոր ման փու լում, գա զա րի և ճակն դե ղի դեպ քում` 
ար մա տապ տուղ նե րի ձևա վոր ման փու լում` պատ
րաս տու կի 1:5 հա րա բե րակ ցութ յամբ:

Պտ ղա տու նե րի, թփա յին պտղա տե սա կե րի, 
խա ղո ղի վա զի դեպ քում կա տար վում է պատ րաս
տու կի  1:10 հա րա բե րակ ցութ յամբ: Հի վան դութ
յուն նե րի դեպ քում կա րե լի է ա վե լի հա ճա խա կի 
կա տա րել նաև վաղ գար նա նը` կեղ ևի վրա 1:5 հա
րա բե րակ ցութ յամբ:

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի սեր մե րի 
մշա կու մը կա տա րում են պատ րաս տու կի 1:5 հա
րա բե րակ ցութ յամբ լու ծույ թով: Մ շա կու մը կա րե լի 
է կա տա րել ախ տա հա նիչ նե րից որ ևէ մե կի հետ 
զու գակց ված:

 Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում կա տար վում է 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 2 ար տաար
մա տա յին սնու ցում` պատ րաս տու կի 1:10 հա րա
բե րակ ցութ յամբ լու ծույ թով, թփա կալ ման և հաս
կա կալ ման փու լե րում:

Ար տակ Խա լաթ յան
Վա նիկ Ս տե փան յան

Կո տայ քի ԳԱՄԿ
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ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ 
ԿԱՐԵԼԻ Է ԲԻՈՎԱՌԵԼԻՔ ՍՏԱՆԱԼ

ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի մոտ 
տե ղի ու նե ցած խորհր դակ ցութ յա նը քննարկ վել են մար զում 
բու սա կան մնա ցորդ նե րից բիո վա ռե լիք ստա նա լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րը:

 Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին § Բար վա¦ ի նո վա
ցիոն հե տա զո տա կան կենտ րո նի տնօ րեն, § Բիո զանգ վա ծա յին 
է ներ գիա¦ նա խագ ծի հե ղի նակ Ա րամ Վար դան յա նը, մարզ պե
տա րա նի աշ խա տա կազ մի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և 
հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի հար ցերվ վար չութ
յան պետ Ար սեն Ղու կաս յա նը, գյու ղատն տե սութ յան և բ նա
պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Ար թուր Այ վազ յա նը և մեծ 
թվով հա մայն քա պե տեր:

Ներ կա յաց նե լով բու սա կան մնա ցորդ նե րից բիո վա ռե լիք 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րը` մարզ պե տը նշել է, որ բու
սա կան ծագ ման ցան կա ցած բիո զանգ ված, այդ թվում` ե ղեգ, 
տերև, խոտ, մշա կա բույ սե րի բու սա կան մնա ցորդ ներ, ծա ռե րի 
ճյու ղեր, մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յուն, փոքրինչ չո րաց նե
լուց հե տո և հա տուկ բրե կե տա վոր ման սար քի մի ջո ցով սեղմ
վե լու արդ յուն քում, դառ նում է փայ տից ա վե լի մեծ խտութ յուն 
ու նե ցող վա ռե լան յութ, ո րի այր ման ժա մա նակ ան ջատ վող ջեր
մութ յու նը հա վա սար է քա րա ծխին, է կո լո գիա պես ա վե լի մա
քուր է և  այ րու մից հե տո մնա ցորդ նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
որ պես պա րար տան յութ:

 Մարզ պետն ա ռա ջար կել է հա մայն քա պե տե րին` բու սա կան 
թա փոն նե րից պինդ վա ռե լի քա յին պե լետ նե րի ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ ման րա մաս նե րը 
հա սա նե լի դարձ նել գյու ղա ցի նե րի շրջա նում, նաև կազ մա
կեր պել բու սա կան մնա ցորդ նե րի խմբա վոր ման և մ շա կութ յան 
հանձ նե լու գոր ծըն թա ցը, ո րը գյու ղա ցուն կբե րի հա վել յալ ֆի
նան սա կան մի ջոց ներ և հ նա րա վո րութ յուն կտա հո գա լու ըն թա

ցիկ խնդիր նե րը:
§ Բար վա¦ ի նո վա ցիոն հե տա զո տա կան կենտ րո նի տնօ րեն, 

§ Բիո զանգ վա ծա յին է ներ գիա¦ նա խագ ծի հե ղի նակ Ա րամ Վար
դան յանն ա սել է, որ բիո զանգ վա ծից ստաց վող է կո լո գիա պես 
մա քուր գա զը կա րող է ան հա մե մատ մատ չե լի գնե րով հո գալ 
բո լոր է ներ գե տիկ կա րիք ները: Ըստ նրա` 1 կգ պե լե տի այր ման 
արդ յուն քում ստաց վում է 5 ԿՎտ/ժ ջեր մա յին է ներ գիա, ո րը 
23 ան գամ մատ չե լի է է ներ գիա յի այլ աղբ յուր նե րից: Նա տե
ղե կաց րել է, որ ըն կե րութ յան կող մից ստեղծ վել են բիո հում քի 
մշակ ման անհ րա ժեշտ սար քա վո րում նե րը, ո րոնք հա սա նե լի են 
բո լոր ցան կա ցող նե րին` տե ղում ար տադ րութ յուն կազ մա կեր
պե լու հա մար: Ա րամ Վար դան յա նը նշել է, որ ըն կե րութ յու նը, 
հա մա պա տաս խան գու մա րով, պատ րաստ է գյու ղա ցուց գնե
լու ան սահ մա նա փակ քա նա կութ յամբ բու սա կան մնա ցորդ ներ` 
վա ռե լի քա յին պե լետ նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով: Հա մայն քա պե տերն էլ, ի րենց հեր թին, պատ րաս
տա կա մութ յուն են հայտ նել ա ջակ ցե լու և մաս նակ ցութ յուն ու
նե նա լու նա խագ ծի ի րա գործ մա նը:
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   Գառների կերակրումը

Լեռ նա յին և նա խա լեռ նա յին գո տի
նե րում ոչ խա րա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
տնտե սութ յուն նե րի հա մար ոչ խար նե
րի ծնի նա խընտ րե լի ժամ կե տը փետր
վարմարտ ա միս ներն են: Ա ռա վել վաղ 

ծնի դեպ քում, ո րոշ չա փով ա վե լա նում 
է կե րի ծախ սը, ապ րան քա յին կա թը քիչ 
է ստաց վում, սա կայն, դրա փո խա րեն, 
գառ ներն ա րո տի են դուրս գա լիս ա վե
լի մեծ կեն դա նի զանգ վա ծով, լավ են 
ա ճում և մ սի հա մար կա րող են ի րաց վել 
ա վե լի վաղ շրջա նում: 

Ուշ ծնի դեպ քում /մարտ ապ րիլ/, 
ա րո տա յին շրջա նի սկզբում, գառ նե րը 
դեռևս փոքր են և  վատ են յու րաց նում 
կա նա չը: Բա ցի դրա նից, ուշ ծնած մա
քի նե րի լակ տա ցիան հա մե մա տա բար 
կարճ է տևում: Լավ զար գա ցած, կեն
սու նակ գառ ներ ստա նա լու նա խա պայ
ման նե րից մե կը՝ հղի մա քի նե րին անհ
րա ժեշտ սննդան յու թե րով կե րակ րելն 
է: Հ ղիութ յան ա ռա ջին կե սում /մոտ 3 
ա միս/ ա ճում են պտղակ րութ յան օր
գան նե րը: Ե թե այդ շրջա նում սնման 
մա կար դա կը կտրուկ նվա զում է, ա պա 
ճնշվում է ըն կեր քի ա ճը, վա տա նում 
պտղին սննդան յու թե րով մա տա կա րա
րու մը: 

Այս շրջա նում մա քի նե րի օ րա կան 
կե րա բաժ նի սննդա տա րութ յու նը պետք 
է կազ մի 1.01.2 կե րի միա վոր` 8090 
գրամ մար սե լի պրո տեի նի պա րու նա
կութ յամբ: Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ 
է տալ մոտ 1.8 2 կգ լա վո րակ խոտ: 
Հ ղիութ յան երկ րորդ շրջա նում պտղի 
զանգ վա ծի ա ճի մոտ 6070%ը հա մընկ
նում է հղիութ յան վեր ջին 6 շա բաթ նե
րին: Հետ ևա բար հղիութ յան 4րդ  ամ սից 
մոր օ րա կան կե րա բաժ նի սննդա տա
րութ յու նը պետք է ա վե լաց նել 2530%, 
իսկ պրո տեի նի, կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի 
քա նա կը՝ 4050%ով: Մա քուն օ րա կան 
պետք է տրվի 1.11.2 կե րի միա վոր` 
110120 գրամ մար սե լի պրո տեի նի պա
րու նա կութ յամբ: Դա կա րե լի է ա պա
հո վել, երբ տրվում է մոտ 2 կգ խոտ և 
0.2 կգ խ տաց րած կեր: Հ ղիութ յան վեր
ջում կե րա բաժ նի սննդա տա րութ յան 
ա վե լա ցու մը պետք է կա տա րել ի հա
շիվ խտաց րած կե րե րի: Հ ղիութ յան ըն
թաց քում, հյու թա լի կե րե րի առ կա յութ
յան դեպ քում, խո տի մի մա սը կա րե լի 
է փո խա րի նել դրան ցով: Խոր հուրդ չի 
տրվում հղիութ յան վեր ջում ա ռաջ նա
ծին շի շակ նե րին կե րակ րել ա ռա տո
րեն, քա նի որ խո շոր պտու ղը կա րող 
է դժվար ծննդա բե րութ յան պատ ճառ 
դառ նալ: Հ ղիութ յան ըն թաց քում մա քի
նե րի կե րակ րու մով է պայ մա նա վոր ված 
ոչ միայն պտղի բնա կա նոն ա ճը, այլև՝ 
դրանց կաթ նատ վութ յու նը: Ցան կա լի է 
ծնից մի քա նի օր ա ռաջ մա քի նե րին կե
րակ րել ըստ պա հան ջի` լա վո րակ խո
տով: Ոչ խար նե րի ծինն ի րա կա նաց նե
լու հա մար գո մի մի ջան ցիկ քա մի նե րից 

պաշտ պան ված մա սում պատ րաս տում 
են ծնա րան, մաք րում, ախ տա հա նում, 
ծղոտ փռում: Ծ նա րա նը պետք է լի նի 
չոր, տաք /8100C/, ջեր մաս տի ճա նի մեծ 
տա տա նում ներ ցան կա լի չեն: Հայտ

նի է, որ մրսե լուց և վատ կե րակ րու մից 
գառ նե րի ան կում ներն ա վե լի շատ են, 
քան` վա րա կիչ  հի վան դութ յուն նե րից: 
Ծ նից ան մի ջա պես հե տո թող նում են, որ 
մայ րը լի զե լով չո րաց նի գա ռա նը: Դա 
նպաս տում է նաև ըն կեր քի շուտ ընկ
նե լուն: Ե թե 56 ժամ վա ըն թաց քում ըն
կեր քը չի ընկ նում, անհ րա ժեշտ է դի մել 
ա նաս նա բույ ժին /սո վո րա բար այն ընկ
նում է մոտ 2 ժամ վա ըն թաց քում/: Ե թե 
մա քին գա ռա նը չի լի զում, անհ րա ժեշտ 
է սրբի չով կամ ծղո տով գա ռան բե րանն 
ու քի թը մաք րել լոր ձից, շփել և դ նել 
մոր առջև, որ պես զի լի զի: Նոր մալ ծի նը 
տևում է մոտ 30 րո պե: Այդ ըն թաց քում 
մի ջամ տե լու կա րիք չկա: Մի ջամ տում 
են, ե թե գա ռը շատ խո շոր է կամ դիր
քը ճիշտ չէ, երբ ծի նը շատ է եր կա րում, 
և գ նում են պտղաջ րե րը: Դժ վար ծնից 
հե տո մա քուն պետք է հա կա բիո տիկ 
սրսկել: Ծ նից հե տո մա քին խիստ ծա
րա վում է, ուս տի հարկ է տալ գոլ ջուր: 
Նո րա ծին գա ռան պոր տա լա րը, ե թե եր
կար է, ա պա պետք է կտրել մոտ 8 սմ  
եր կա րութ յամբ և  ախ տա հա նել յո դի լու
ծույ թով, ծնից մոտ կես ժամ հե տո կե
րակ րել խի ժով: Ե թե գա ռը ինք նու րույն 
կեր պով մո րը չի ծծում, անհ րա ժեշտ 
է օգ նել, որ պես զի գտնի մոր պտու կը: 
Որ քան շուտ գա ռը խիժ ու տի, այն քան 
լավ: Այն գառ նե րը, ո րոնք խիժ չեն կե
րել, ապ րե լու քիչ հա վա նա կա նութ յուն 
ու նեն: 

Ծ նի ա ռա ջին օ րե րին ցան կա լի է մա
քուն կե րակ րել լա վո րակ խո տով, իսկ 
խտաց րած կե րեր կա րե լի է տալ, ե թե 
կա թը քիչ է: Գառ նե րը, շատ կաթ ըն դու
նե լով, կա րող են լուծ ընկ նել: Ա ռա ջին 
710 օ րը նո րա ծին գա ռա նը պա հում 
են մոր հետ: Մեկ մա քու հաշ վով, վան
դա կի մա կե րե սը պետք է լի նի 1.5 2.0 
մ2: Զույգ ծնած մա քի նե րին պա հում են 
ա ռան ձին: Վան դակ նե րում պետք է լի
նեն ջուր և քա րաղ: Գառ նե րին 7 10 օր 
հե տո ա ռանձ նաց նում են մա քի նե րից 
և կե րակ րում ա մեն օր, սկզբում` 3 4, 
ա պա` 2 ան գամ: Ե թե գառն ա նընդ
հատ ջա նում է կաթ ու տել, նշա նա կում 
է` չի կշտա ցել, և  ե թե մո րը լրա ցու ցիչ 
խտաց րած կեր տա լուց հե տո էլ կա թը 
չի բա վա րա րում, գա ռա նը պետք է վար
ժեց նել ծծել ու րիշ կաթ նա ռատ մա քու: 
Ե թե դա հնա րա վոր չէ, կա րե լի է գա ռա
նը կե րակ րել ծծա կով`  տա լով ոչ խա րի 
կամ կո վի կաթ: 

Սո վո րա բար, զույգ ծնված գառ նե
րից յու րա քանչ յու րը ծծում է իր պտու
կը: Իսկ ե թե գառ նե րից մեկն ան կել է, 
պետք է հետ ևել, որ կրծի այդ քա ռոր
դում կաթ չմնա կամ այն մյուս  գա ռը 

է կալ ցիու մի, ֆոս ֆո րի, յո դի և  այլ հան
քա յին նյու թե րի, վի տա մին Dի պա կա
սութ յան: Դ րա նից խու սա փե լու հա մար 
պետք է վե րա նա յել կե րա բա ժի նը, տալ 
սպի տա կու ցա վի տա մի նա յին, հան քա
յին լրա ցում ներ` կա վիճ, ոսկ րալ յուր, 
յոդ և  այլն: Կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում է մո րից ա ռան ձին պա հե լը, բաց 
օ դում զբո սան քը, յո դի ջրա յին լու ծույթ 
/5 կա թիլ յո դը` 3040 մլ ջ րով/ տա լը և  
այլն: Սո վո րա բար, ա րո տա յին շրջա
նի սկզբից մա քի նե րին կթում են: Կ թից 
հե տո գառ նե րին թող նում են մայ րե րին 
ծծե լու: Գառ նե րին կա րե լի է ա րո տի հա
նել 1.52 ամ սա կան հա սա կից: Ա րո տի 
են հա նում ուշ ժա մե րի` ցո ղը անց նե լուց 
հե տո: Ե թե մա քի նե րին կթում են կե սօ
րին, ա պա գառ նե րին պետք է ա վե լի 
շուտ թող նել մայ րե րին ծծե լու: Խ տաց
րած կե րեր տա լիս են ե րե կո յան, ա րո
տից բե րե լուց հե տո: Մինչև խտաց րած 
կե րեր տա լը, անհ րա ժեշտ է գառ նե րին 
ջրել, օր վա ըն թաց քում` 23 ան գամ: Չի 
կա րե լի գառ նե րին ջրել ան շարժ ջրա
փո սե րից, լճակ նե րից, ճա հիճ նե րից, այլ 
միայն` հո սող ջրե րով: Գառ նե րին տրվող 
հա տի կա յին կե րե րը պետք է լի նեն խո
շոր ջարդ ված կամ ճզմած վի ճա կում: 
Չի կա րե լի դրանք ման րել` հասց նե լով 
ալ յու րի: Գառ նե րի կտրի չում բու սա կան 
կե րե րը խմո րող և տ րո հող միկ րոֆ լո
րան 2.53 ամ սա կան հա սա կից գոր ծում 
է ինչ պես մե ծա հա սակ ոչ խար նե րի նը: 
Այդ հա սա կից գառ նե րը կա րող են նոր
մալ մար սել բո լոր բու սա կան կե րե րը: 
Վաղ հա սա կից դրանց խո տով կե րակ
րե լը խթա նում է կտրի չի զար գա ցու մը, 
և  ո րոճն ա վե լի շուտ կա րող է սկսվել: 
Գառ նե րին մո րից լրիվ ա ռանձ նաց նում 
են 3.54 ամ սա կան հա սա կում: Գառ նե
րի ա ճը վե րահսկ վում է դրանց քա շա
ճով, ո րը, մինչև մայ րե րից ա ռանձ նա
ցու մը, մի ջին հաշ վով, կա րող է կազ մել 
180200 գրամ:

ծծի, կամ էլ` կթել: Ա ռա ջին ե րեք շա
բա թում գառ նե րը սնվում են բա ցա ռա
պես մոր կա թով: Այդ շրջա նում դրանց 
ա ճը պայ մա նա վոր ված է մոր կաթ նատ
վութ յամբ: Գա ռի մեկ կի լոգ րամ քա շա
ճի հա մար այդ շրջա նում ծախս վում է 
մոտ 55.5 կգ կաթ: Գառ նե րի նոր մալ 
ա ճի հա մար մոր օ րա կան կաթ նատ
վութ յու նը պետք է լի նի 1.21.5 կգ: Դ րա 
հա մար մա քու օ րա կան կե րա բաժ նի 
սննդա տա րութ յու նը, մեկ գա ռի դեպ
քում, պետք է լի նի 1.41.5, զույգ գա ռի 

դեպ քում՝ 1.82 կե րի միա
վոր, մեկ կե րի միա վո րի 
հաշ վով` 100110 գրամ 
մար սե լի պրո տեի նի պա
րու նա կութ յամբ: Գառ
նե րին վար ժեց նում են 
1520 օ րա կան հա սա կից 
խոտ և խ տաց րած կե րեր 
ու տել: Խ տաց րած կե րե
րը սկսում են տալ 3050 
գրա մից` 1.01.5 ամ սա
կան հա սա կում հասց
նե լով օ րա կան 100150 

գրա մի: Խ տաց րած կե րե րի կազ մում 
հա ցազ գի հա տիկ նե րը /ե գիպ տա ցո
րեն, գա րի, վար սակ և  այլն/ կա րող են 
կազ մել 7580 տո կոս, մնա ցա ծը` պրո
տեի նով հա րուստ կե րերն են: Հա սա կին 
զու գըն թաց, խտաց րած կե րե րի քա նա
կը կա րե լի է ա վե լաց նել՝ 34 ամ սա կա
նում հասց նե լով 250300 գրա մի: Դա 
հնա րա վո րութ յուն կտա մինչև մո րից 
ա ռանձ նաց նե լը /4ամ սա կան հա սա
կը/, գառ նե րի մի ջին օ րա կան քա շա ճը 
պահ պա նել 200250 գրա մի սահ ման նե
րում: Եր բեմն, մա քի նե րի կե րա բաժ նում 
սննդան յու թե րի, հան քա յին նյու թե րի և 
վի տա մին նե րի ան բա վա րար քա նա կի 
դեպ քում, նկատ վում է ա խոր ժա կի այ
լա սե րում. մա քի նե րը լի զում են մեկ մե
կու, կրծում պա տե րը, հա տա կը, ու տում  
բուրդ և  ան կում, ո րը 13 ամ սա կան 
գառ նե րի մոտ հիմ նա կա նում հետևանք 

Ոչ խա րա բու ծա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիան սեր տո րեն 
կապ ված է բնակ լի մա յա կան և կե րար տադ րութ յան պայ ման նե րից, իսկ ոչ-
խար նե րի զու գա վո րումն ու ծի նը հար մա րեց վում են մթերք նե րի ար տադ-
րութ յան ա րո տա յին շրջա նին:

Յու րի Մար մար յան 
 ՀԱԱՀ, գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի  դոկ տոր

ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նը հան դի պեց մար զի 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի պա-
տաս խա նա տու նե րի հետ` ո լոր տում 
առ կա ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար-
կե լու, դրանց լուծ ման հա մար հնա-
րա վոր ու ղի ներ գտնե լու, ինչ պես նաև 
վեր ջին նե րիս կող մից այս տար վա 
հա մար մթեր վող պտուղ-բան ջա րե ղե-
նի նախ նա կան ծա վալ նե րը պար զե-
լու նպա տա կով: Խորհր դակ ցութ յա նը 
մաս նակ ցում էին նաև փոխ մարզ պետ 
Դա վիթ Սամ սոն յա նը, մարզ պե տա-
րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե-
սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար-
չութ յան պետ Ար թուր Այ վազ յա նը:

§Գ յուղմ թերք նե րի ար տադ րութ
յու նը, դրանց ի րա ցու մը մեր մար
զա յին տնտե սութ յան զար գաց ման 
կար ևո րա գույն ճյու ղե րից մեկն է, 
որ տեղ առ կա են բա զում խնդիր ներ, 
ո րոնք միաս նա կան լու ծում են պա
հան ջում¦, իր խոս քում ընդգ ծեց 
մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը` 
կոչ ա նե լով ներ կա նե րին միա վո րել 
ջան քե րը և հա մա տեղ աշ խա տանք
ներ ի րա կա նաց նել:  Նա կար ևո րեց 
պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով 
գյու ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հետ 

աշ խա տե լու հան գա ման քը և  այն, որ 
գյու ղա ցին նա խօ րոք մթե րող կազ
մա կեր պութ յուն նե րից տե ղե կա նա, 
թե ինչ քա նա կութ յամբ և  ինչ պտուղ
բան ջա րե ղեն ար տադ րի, որ պես զի 
կա րո ղա նա ա ռանց խո չըն դոտ նե րի 
կազ մա կեր պել ի րաց ման գոր ծըն թա
ցը: 

Մարզ պե տը ներ կա յաց րեց նաև 
գյուղմ թեր քի և հա մա պա տաս խան 
ար տադ րան քի ար տա հան ման խթան
մանն ուղղ ված մարզ պե տա րա նի 
ծրագ րե րը` պատ րաս տա կա մութ յուն 
հայտ նե լով հնա րա վո րութ յան սահ
ման նե րում ա նել ա ռա վե լա գույ նը` 
գյու ղա ցու հոգ սը թեթ ևաց նե լու և վե
րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի հա մար 
ար տադ րան քի ի րաց ման նոր շու կա
ներ գտնե լու հա մար:

 Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե
րի պա տաս խա նա տու նե րը շնոր հա
կա լութ յուն հայտ նե ցին հան դիպ ման 
կազ մա կերպ ման հա մար` միա ժա
մա նակ ներ կա յաց նե լով ի րենց հիմ
նա կան խնդիր նե րը, ա ռա ջըն թա ցի 
հե ռան կար նե րը` դրանց լու ծումն ու 
ի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վո րե լով 
պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ և ճիշտ 
մաս նա գի տա կան մո տեց մամբ: 
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ԿԽԹԱՆԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿ

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ:   100 հա տիկ սեր մեր (ցո րեն, 
լոլիկ, տաք դեղ, վա րունգ), 200-250 մլ տա րո ղութ յան ջրի բա-
ժակ, 0.3լ ջուր, ջուր կլա նող` ծծան թուղթ (ֆիլտ րի թուղթ)` 
20X20 սմ և 20x4-5 սմ չա փե րի, պո լիէ թի լե նա յին թա ղանթ` 
25x20 սմ չա փի և սո վո րա կան սև մա տիտ:

 Բո վան դա կութ յուն:  Սեր մե րի ծլու նա կութ յան ո րո շու
մը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նրանց ցան քի նոր մա նե րի 
ճշտման, սնման մա կե րես նե րի ընտ րութ յան և  ընդ հան րա պես, 
ա պա գա բեր քի մա սին գա ղա փար կազ մե լու հա մար: Լա բո րա
տոր կամ տան պայ ման նե րում սեր մե րի ծլու նա կութ յու նը ո րո
շում են մի քա նի ե ղա նակ նե րով` խո նավ շո րի մեջ փա թա թե լով, 
տոր ֆի մեջ ցա նե լով, բամ բա կի մեջ դնե լով և  այլն: Բայց այս 
մե թոդ նե րը բո լորն էլ պա հան ջում են մշտա կան հսկո ղութ յուն 
և  ու շադ րութ յուն դարձ նել տոր ֆի, բամ բա կի կամ շո րի կտո րի 
մեջ ե ղած խո նա վութ յան վրա, որ պես զի սեր մե րը չչո րա նան: 

Ա հա, այդ թե րութ յուն նե րը շտկե լու հա մար ա ռա ջարկ վում 
է նոր մե թոդ, ո րի դեպ քում սեր մե րը միշտ գտնվում են ծլման 
հա մար բա վա րար խո նա վութ յան մեջ, և ծլ ման հա մար ջու րը 
մեկ ան գամ լցնե լուց հե տո այլևս կա րող ենք չան հանգս տա նալ 
ջրի պա կա սի հա մար:

Այս ե ղա նա կով հնա րա վոր է ո րո շել բան ջա րե ղեն նե րի, հա
ցազ գի նե րի մեծ մա սի և  ո րոշ այլ բու սա տե սակ նե րի սեր մե րի 
ծլու նա կութ յու նը:  Կի րա ռութ յու նը բա վա կա նին մատ չե լի է, չի 
պա հան ջում լրա ցու ցիչ ծախ սեր, նույ նիսկ,  հնա րա վոր է ի րա
կա նաց նել տան պայ ման նե րում:

Կա տար ման տեխ նի կան.  Վերց նում ենք 25x20 սմ չա փե
րի պո լիէ թի լե նա յին թա ղանթ և տա րա ծում սե ղա նի վրա: Հե
տո կտրում ենք ծծա նի 
(ֆիլտ րի) թղթից նույն
չափ մի կտոր և ն րա 
վրա վե րին եզ րից 11.5 
սմ ներքև, սո վո րա կան 
մա տի տով գծում ու ղիղ 
հո րի զո նա կան գիծ: Այ
նու հետև, այդ թուղ թը 
թրջե լով բա ժա կի ջրի 
մեջ` տա րա ծում ենք 
սե ղա նին փռված թա
ղան թի վրա այն պես, 
որ պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թի վե րին շեր տից 2 սմ ներքև լի նի:

Հետո վերցնում ենք սերմերը և շարում փռված թղթի վրա 
նշված գծի եր կա րութ յամբ այն պես, որ սաղ մը ուղղ ված լի նի 
ներքև` սաղմ նա յին ար մա տի կը ծլե լուց հե տո ներքև ուղղ վե լու 
հա մար: Հաշ վում ենք սեր մե րը` հե տա գա յում ծլու նա կութ յան 
տո կոսը ճշտելու հա մար: Այ նու հետև վերց նում ենք 20 սմ  եր կա
րութ յան և 45 սմ լայ նութ յան ար դեն կտրված ֆիլտ րի թուղ թը և 
թր ջե լով` փռում շար ված սեր մե րի վրա այն պես, որ թուղթն ամ
բողջ եր կա րութ յամբ եր կու կող մից հա վա սա րա չափ ծած կի սեր
մե րը: Փռ ված թղթի շեր տը մա տով թեթ ևա կի սեղ մում ենք սեր
մե րի վրա եր կու կող մից, որ թաց թուղ թը կիպ կպչի սեր մե րին: 

Ա վար տե լով գոր ծըն թա ցը` պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թի մի 
կող քից (աջ կամ ձախ) սկսում ենք  փա թա թել գլա նա կի նման` 

հա մե մա տա բար սեղմ: 
Փա թաթ ված գլա նա
կը դնում ենք կե սից 
մի փոքր ա վե լի ջրով 
լցված 200300 մլ ոց 
բա ժա կի մեջ և տե ղա
փո խում տաք, լու սա
վոր տեղ: 

 Կախ ված սեն յա
կի ջեր մաս տի ճա նից 
և բու սա տե սա կից` 
տար բեր սեր մեր ծլում 
են տար բեր ժամ կետ
նե րում: Օ րի նակ` 20

22 աս տի ճան տա քութ յան դեպ քում, ցո րե նի սեր մե րը սկսում են 
ծլել 23 օր հե տո: Սեր մե րի ծլու նա կութ յու նը կա րե լի է գնա հա
տել մի քա նի օր անց, երբ բո լոր ծլու նակ սեր մերն ար դեն ծլած 
կլի նեն (օ րի նակ` ցո րե նի հա մար դա 56 օր է): 

 Սեր մե րի ծլու նա կութ յան հաշ վման մե թո դի կան: Սեր մե րի 
ծլու նա կութ յունն ար տա հայտ վում է տո կոս նե րով: Տվ յալ դեպ
քում` այն հաշ վե լու հա մար, ծլած սեր մե րի քա նա կը բա ժա նում 
ենք ֆիլտ րի թղթի վրա ցան ված սեր մե րի ընդ հա նուր քա նա կին 
և բազ մա պատ կում 100ով: Օ րի նակ` ցա նել ենք 75 սերմ, ո րից 
ծլած սեր մե րի թի վը ե ղել է  69: Ու րեմն, ցան ված սեր մե րի ծլու
նա կութ յու նը կլի նի (69:75)x100=92%:                               

Գե նիկ Մով սիս յան

կենս. գիտ. թեկ նա ծու

 Հա յաս տա նում օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան խթա-
նման նպա տա կով, դեռևս 2015 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րից, մեկ-
նար կել է ԵՄ-ի 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 մաշ նոր հա յին ե ռամ յա 
ծրա գի րը, ո րը հա մա ֆի նան-
սա վոր վում և  ի րա կա նաց վում է 
Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր-
ծա կա լութ յան (ԱԶԳ) կող մից: 

Վեր ջերս ծրագ րի հետ կապ
ված տե ղե կատ վա կան հան դի
պում և հայ տամր ցույ թի ու ղե
ցույ ցի վե րա բեր յալ դա սըն թաց 
անց կաց վեց Տա վու շի մարզ պե
տա րա նում, ո րին մաս նակ ցում 
էին մար զի գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու
ներ, ֆեր մեր ներ, ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րի, հա սա րա
կա կան կա ռույց նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ ներ, ով քեր զբաղ վում են 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծու
նեութ յամբ: 0ԳԱՆ ծրա գի րը ներ
կա յաց րեց ծրագ րի ղե կա վար 
Ք րիս տի նե Գ րի գոր յա նը: Ներ կա
յաց վե ցին ծրագ րի նպա տակ նե

րը, բա ղադ րիչ ներն ու դրա մաշ
նորհ նե րը: 

Ծ րագ րի հա տուկ նպա տակ
ներն են` Հա յաս տա նում օր գա
նա կան ար տադ րան քի հա վել յալ 
արժ ևո րու մն ու հա մա պա տաս
խան պե տա կան և մաս նա վոր 
սեկ տո րի հաս տա տութ յուն նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա
ցու մը, բա ղադ րիչ նե րը` ի րա
վա կան դաշ տի բա րե լա վու մը, 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան 
տրա մադ րու մը և մար քե տթին
գա յին գոր ծու նեութ յան բա րե
լա վու մը: Հա տուկ ուշադ րութ
յուն կդարձ վի կին ֆեր մեր նե րի, 
ֆեր մե րա յին խմբե րի, կոո պե
րա տիվ նե րի, վե րամ շա կող նե
րի, ինչ պես նաև ե րի տա սարդ
նե րին և  այլ խո ցե լի խմբե րի 
գործունեությունը: 

Փոք րա ծա վալ դրա մաշնորհ
ներ կտրա մադր վեն ֆեր մեր նե
րին, ով քեր փոր ձում են նա խա
ձեռ նել, դի վեր սի ֆի կաց նել կամ 
ընդ լայ նել օր գա նա կան ար
տադ րութ յու նը: Իսկ մե ծա ծա վալ 
դրա մաշ նորհ ներ կտրա մադր վեն 
ար դեն իսկ օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող 

ֆեր մեր նե րին, կոո պե րա տիվ նե
րին և վե րամ շա կող նե րին` ար
տադ րո ղա կա նութ յան բարձ րաց
ման և շու կա մուտք գոր ծե լու 
հնա րա վո րութ յան ընդ լայն ման 
հա մար: 

§ Կա նաչ ա րա հետ¦ գյու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յան նա խա գահ 
Նու նե Սա րու խան յա նը խո սե լով 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան մա սին` նշել է, որ Տա վու շի 
մար զը պո տեն ցիալ հնա րա վո
րութ յուն ներ ու նի օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման հա մար: 

Այ նու հետև դա սըն թա ցի մաս
նա կից նե րին ներ կա յաց վեց հայ
տա դի մում նե րի պատ րաստ ման 
ու ներ կա յաց ման կար գը` նշե լով, 
որ դի մում նե րի ներ կա յաց ման 
վերջ նա ժամ կետ է նշա նակ ված 
2016 թվա կա նի մար տի 21ը: Մի
ջո ցառ ման վեր ջում դա սըն թա
ցա վար նե րը պա տաս խա նե ցին 
ներ կա նե րին հե տաքրք րող հար
ցե րին:

§Կանաչ արահետ¦  ՀԿ
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Բաց ման խոս քում Վ. Ջա ղին յա նը նշեց, որ 
մարզ պե տի հանձ նա րա րութ յամբ  նման թե մա
տիկ սե մի նար խորհր դակ ցութ յուն ներ պետք է 
անց կաց վեն մար զի բո լոր տա րա ծաշր ջան նե
րում: Վ. Ջա ղին յա նը հոր դո րեց հա մայնք նե րի 
ղե կա վար նե րին` ծա նո թա նալ ծրագ րե րի կար
գին, ո րը հաս տատ վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից, և ներ կա յաց նել շա հա ռու նե րի ցու ցակ
նե րը` պահ պա նե լով ներ կա յաց ման ժա մա նա
կա ցույ ցը:

Ծ րագ րե րի դրույթ նե րին ա վե լի ման րա մասն 
անդ րա դար ձավ  Ս պի տա կի ԶՏԿի տնօ րեն Ս. 
Խո յեց յա նը և  իր շնոր հա կա լութ յու նը հայտ նեց 
ԳԱՄԿի տնօ րե նին ու հա մայնք նե րի ղե կա վար
նե րին` արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
և  օ ժան դա կութ յան հա մար` հույս հայտ նե լով, 
որ այն կլի նի շա րու նա կա կան, քա նի որ ծրա

գի րը կնպաս տի խո ցե լի և  աղ քատ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի բնակ չութ յան սո ցիա լա կան 
լար վա ծութ յան մեղ մմա նը, գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի աշ խա տան քի ար տադ րո
ղա կա նութ յան բարձ րաց մա նը, կա յուն  զբաղ
վա ծութ յան ա պա հով ման հա մար պայ ման նե րի 
ստեղծ մա նը և,  ի հար կե, գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը:

Գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի` 
նոր մա տիվ նե րի և  մշա կա բույ սե րի ցան կի  վե
րա բեր յալ հար ցը ներ կա յաց րեց ԳԱՄԿի տնօ
րեն Մ. Գ րի գոր յա նը: Ըստ ԳԱՄԿի տնօ րե նի` 
կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված այս 
ծրա գի րը ևս ն պա տակ ու նի ա վե լաց նել ԳՏնե
րի ե կա մուտ նե րը: 

    Կա րի նե Ա դամ յան
Լո ռու ԳԱՄԿ

 Լո ռու մարզ պե տի հանձ նա րա րութ յամբ, մարզ պե տա րա նի սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան բաժ-
նի նա խա ձեռ նութ յամբ և Ս պի տա կի ԶՏԿ-ի, Լո ռու ԳԱՄԿ-ի ա ջակ ցութ յամբ,  վեր ջերս Լո ռու ԳԱՄԿ-ի 
գրա սեն յա կում տե ղի ու նե ցավ §Սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան խթան ման մի ջո ցով գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յանն ա ջակ ցութ յան տրա մադ րում¦ և §Վ ճա րո վի հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե-
րի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով գոր ծա զուրկ նե րի ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման¦ 
ծրագ րե րի վե րա բեր յալ թե մա տիկ սե մի նար խորհր դակ ցութ յուն: Մաս նակ ցում էին մարզ պե տա-
րա նի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան բաժ նի պետ` Վ. Ջա ղին յա նը, Ս պի տա կի ԶՏԿ-ի տնօ րեն Ս. 
Խո յեց յա նը, Լո ռու ԳԱՄԿ-ի տնօ րեն Մ. Գ րի գոր յա նը, Ս պի տա կի տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի ղե-
կա վար ներ,  ԶՏԿ-ի և ԳԱՄԿ-ի աշ խա տա կից ներ:
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 Լի լիթ Գաս պար յա ն

ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ ԿԱՄ ՏՐՆԴԵԶ

 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:

ՍԿՍՎԵԼ Է ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ
Ե կե ղե ցա կան տո նա ցույ ցի հա-

մա ձայն` տա րին բա ժան վում է տո նա-
կան և պա հոց օ րե րի: Պա հոց 158 օ րե-
րի մեծ մա սը կար ճատև պահ քեր են` 
օ րա պահ քեր (չո րեք շաբ թի և  ուր բաթ 
օ րե րը` ի հի շա տակ Հի սուս Ք րիս տո-
սի մատ նութ յան և չար չա րանք նե րի) 
և շա բա թա պահ քեր, իսկ ա ռա վել ժո-
ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող և  ա մե-
նաեր կա րատև պահ քը Մեծ կամ Քա-
ռաս նոր դա կան պահքն է, որն այս տա-
րի սկսվում է փետր վա րի 8-ից և, նե-
րա ռե լով նաև Ա վագ Շա բա թը, կտևի 
մինչև մար տի 27-ը` Ս. Զա տիկ: 

Ի՞նչ է պահ քը: Ա ռա ջին ի մաս տով 
այն կա մա վոր ինք նազր կում ու զսպվա
ծութ յունն է սննդի նկատ մամբ: Ե կե ղե
ցա կան ա վան դութ յան հա մա ձայն` ե րեք 
տե սա կի պահ քեր գո յութ յուն ու նեն: 
Ա ռա ջի նը սո վո րա կան պահքն է` կեն դա
նա կան ծա գում ու նե ցող սննդից (բա ցա
ռութ յամբ` մեղ րի) և  ո գե լից խմիչք նե րից 
հրա ժա րու մը: Երկ րոր դը սրբա պահքն է` 
հրա ժա րու մը նաև բու սա կան ծագ ման, 
սա կայն ճոխ ու հա մա դամ ու տե լիք նե
րից` ընդ հուպ մինչև սոսկ ա ղու հա ցով 
սնվե լը ( Մեծ պահ քի շրջա նը կոչ վում է 
նաև Ա ղու հա ցի շրջան): Եր րոր դը ծոմ է` 
միառ ժա մա նակ ընդ հան րա պես հրա ժա
րու մը սննդից և  ան գամ ջրից: Ի հար կե, 
կա րե լի է նկա տի առ նել պահ քի օգ տա
կա րութ յու նը նաև բժշկա կան տե սա կե
տից, հատ կա պես Մե ծի պա հոց շրջա
նում, քա նի որ գար նա նա մուտն ա ռանց 
ճար պա յին, կեն դա նա կան սննդի անց
կաց նե լը դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու
նե նում օր գա նիզ մի վրա: Սա կայն սխալ 
է այն մտայ նութ յու նը, թե պահ քը սոսկ 
դիե տա է` նի հա րե լու կամ ո րո շա կի հի
վան դութ յուն նե րից ձեր բա զատ վե լու 
հա մար: Պահ քը չի սահ մա նա փակ վում 
միայն կեն դա նա կան սննդից հրա ժա րու
մով. այն ա ռա ջին հեր թին հո գե կան ու 
բա րո յա կան ա մեն տե սա կի ախ տե րից 
ու մո լութ յուն նե րից, մե ղան չա կան մտքե
րից, խոս քե րից ու գոր ծե րից մաքր վելն է, 
զղջմամբ ու ա պաշ խա րութ յամբ աստ վա
ծա հա ճո և  ա ռա քի նի կյան քին դառ նա
լը: Պա հոց շրջա նում կար ևոր է հոգ ևոր 
շնորհ նե րի ու հատ կա պես եղ բայ րա սի
րութ յան մեջ զո րա նա լը: Պահք պա հե լը 
չպետք է պատ ճառ դառ նա պա հե ցո
ղութ յան մեջ տկա րա ցող եղ բայ րակ ցին 
դա տե լու.«Ով ու տում է, թող չար հա մար
հի նրան, ով չի ու տում, իսկ ով չի ու տում, 
թող չդա տի նրան, ով ու տում է»: 

Ի տար բե րութ յուն այլ ե կե ղե ցի նե րի, 
ո րոնք պար զա պես թվա կար գում են Մեծ 
պահ քի 7 կի րա կի նե րը` Հա յաս տան յաց 
Ե կե ղե ցին սուրբգ րա յին հիմք ու նե ցող 
յու րա հա տուկ ա նուն նե րով ու խոր հուրդ
նե րով է օժ տել դրանք, ո րով նրանք կազ

մել են խորհր դան շա կան մի շղթա` ար
տա ցո լե լով մար դու դրախ տա յին կյան քի, 
պատ վի րա նա զան ցութ յան ու անկ ման, 
աստ վա ծո րո նո ղութ յան և  աստ վա ծա յին 
նա խախ նա մութ յամբ փրկա գոր ծութ յան 
ողջ ըն թաց քը: Պահ քե րի (բա ցա ռութ
յամբ` օ րա պահ քե րի) նա խորդ օ րե րը կոչ
վում են «բա րե կեն դան», իսկ Մեծ Պահ
քին նա խոր դում է Բուն Բա րե կեն դա նը: 
Բա րի կեն դա նութ յուն, այ սինքն` բա րի, 
ան հոգ և  եր ջա նիկ կյանք. այս ի մաստն 
է ամ փոփ ված «բա րե կեն դան» ան վան 
մեջ, որն ա ռա վե լա գույնս ար տա հայտ
ված ենք տես նում Բուն Բա րե կեն դա
նի խորհր դում: Այն Մեծ Պահ քի ա ռա
ջին կի րա կին է և պատ կե րում է մար դու 
դրախ տա յին ե րա նա վետ կյան քը: Այս 
խոր հուր դը եր ևում է ան գամ սննդի օգ
տա գործ ման մեջ, քա նի որ Բուն Բա րե
կեն դա նը կեն դա նա կան և ճոխ ու տե
լիք ներ գոր ծա ծե լու վեր ջին օրն է: Մեծ 
պահ քի երկ րորդ կի րա կին կոչ վում է Ար
տաքս ման և խորհր դան շում է մար դու` 
դրախ տից ար տաքս վե լը և Աստ ծո տե
սութ յու նից զրկվե լը: Հենց դա է խորհր
դան շում ողջ Մեծ Պահ քի շրջա նում ե կե
ղե ցի նե րի վա րա գույր նե րի փակ մա լը և 
Ս. Հա ղոր դութ յու նից հա վա տաց յալ նե րի 
ան մասն մա լը: Եր րորդ կի րա կին կոչ
վում է Ա նա ռա կի և մատ նան շում է առ 
Աստ ված դառ նա լու և կո րուս յալ դրախ
տը գտնե լու կա րե վո րա գույն նա խա պայ
մա նը` ա պաշ խա րան քը: Չոր րորդ` Տն
տե սի կի րա կին, ու սու ցա նում է նյու թա
կան հարս տութ յան տնօ րին ման կեր պի 
դե րը հա վի տե նա կան փրկութ յան կամ 
կորստ յան մեջ: Հին գե րորդ` Դա տա վո
րի կի րա կին, պատ գա մում է հա րատև 
ա ղոթ քի ան փո խա րի նե լի նշա նա կութ յու
նը փրկութ յան հա մար: Վեր ջին` Գալստ
յան կի րա կին, ամ փո փում է Ք րիս տո սի 
ինչ պես Ա ռա ջին Գալստ յան խոր հուր դը, 
այն պես էլ` Երկ րորդ գալստ յան խոս տու
մը: Մեծ Պահ քին ան մի ջա պես հա ջոր
դող շա բա թը կոչ վում է Ա վագ Շա բաթ 
և  ընդգր կում է Փրկ չի երկ րա յին կյան քի 
վեր ջին կար ևո րա գույն ի րո ղութ յուն նե րը` 
հաղ թա կան մուտ քը Ե րու սա ղեմ ( Ծաղ
կա զարդ), Վեր ջին Ընթ րի քը, Մատ նութ
յու նը, Չար չա րանք նե րը, Խա չե լութ յու նը, 
Մա հը, Թա ղու մը և  ի վեր ջո` հրա շա փառ 
Հա րութ յու նը` Ս. Զա տի կը:

§Գ նամ ա նեմ բա րութ յուն, հո գիս գնա ար քա յութ յուն¦. այս պես են շնոր-
հա վո րել մար դիկ միմ յանց տես նե լիս Տ յա ռըն դա ռա ջին: 

§Տ յառ նըն դա ռա ջը խորհր դան շում է 40 օ րա կան Հի սու սին տա ճար տա նե լը: 
Երբ Հի սու սին բե րում են տա ճար, դրա ար ևել յան կող մի դռնե րը, որ նախ կի նում 
չէին բաց վել, ու ժեղ դղրդյու նով բաց վում են, և  մար դիկ ի րենց ճրագ նե րով դուրս 
են գա լիս տնե րից` տես նե լու ին չու է այդ պի սի աղ մուկ բարձ րա ցել: Մար դիկ ա կա
մա յից ի րենց ճրագ նե րով լու սա վո րում են Հի սու սի ճա նա պար հը դե պի տա ճար: 
Ա հա սա է այ սօր վառ վող խա րույ կի հիմ նա կան խոր հուր դը: Իսկ այն, որ մար դիկ 
խա րույ կի վրա յով ցատ կում են` հա վա տա լով, թե դա նրանց հա ջո ղութ յուն կբե րի, 
սնո տիա պաշ տութ յուն է: Տ յառ նըն դա ռա ջի ծի սա կան ա րա րո ղա կար գը սկսվում է 
փետր վա րի 13ին՝ ե րե կո յան ժա մեր գութ յան ա վար տին, երբ սկսվում է նա խա տո
նա կը: Ե րե կո յան և  ա ռա վոտ յան ժա մեր գութ յուն նե րի ըն թաց քում Ա վե տա րան նե
րի ըն թեր ցում նե րը նվիր վում են քա ռաս նօր յա Փրկ չի Տա ճար գա լուն:

Ե կե ղե ցու ատ յա նում ար տա սո վոր լու սա վո րութ յուն է տի րում: Հա վա տաց
յալ նե րը մաս նակ ցում են ա ղոթ քին՝ ձեռք նե րին մե կա կան մոմ: Այդ լույ սը՝ որ պես 
Ք րիս տո սի փրկութ յան լույ սի խորհր դա նիշ, ժա մեր գութ յան ա վար տին տա նում 
են և լու սա վո րում ի րենց օ ջախ նե րը: Տ յառ նըն դա ռա ջի նա խա տո նա կին ե կե ղե
ցում կա տար վում է Ան դաս տա նի կար գը՝ ար տե րի և  այ գի նե րի օրհ նութ յու նը, ո րը 
ձմռան ա վար տի և գար նա նա մու տի մու նե տիկն է:

 Ժո ղովր դա կան 
շատ սո վո րույթ նե րից 
պահ պան վել է նաև 
տո նի օ րը ճոխ սե ղան
ներ բա ցե լը: Տ յա ռըն
դա ռաջ տոնն ազ գա յին 
խո հա նո ցը պահ պա նե
լու մի ջոց նե րից մեկն 
է. կան հին հայ կա կան 
կե րակ րա տե սակ ներ, 
ո րոնք այս կամ այն 
չա փով մո ռա ցութ յան 
էին մատն վել, այ սօր 
ար դեն դրանք վե րա
կանգն վել են, ներ կա

յաց վել հանրությանը: Տո նի ա վան դա կան ու տեստ նե րը հիմ նա կա նում նաև  մեր 
ի րա կա նութ յան մեջ պահ պան վել են: Նախ կի նում տրնդե զի սե ղա նին մա տու
ցել են խա շիլ, փո խինձ, փու ռիկ ներ՝ լցո նած չրե րով, բան ջա րե ղեն ներ, հալ վա, 
ա ղանձ, հա րի սա գա թա, խնձոր և  այլն: Մեր նախ նի ներն օգտ վել են հաշ վարկ
ված սննդի հա մա կար գից՝ նկա տի ու նե նա լով բնակ լի մա յա կան պայ ման ներն ու 
դրանց ազ դե ցութ յունն օր գա նիզ մի վրա: Կե րակ րա տե սակ նե րի մե ծա մաս նութ յու
նը հիմ նա կա նում պահ պան վել են գյու ղա կան վայ րե րում: 

Ըն դուն ված է ե ղել պատ րաս տել նաև փո խին դե գնդիկ ներ, ո րը կոչ վում է 
կլոնդ րակ։ Մա տուց վել են նաև հալ վա յի տար բեր տե սակ ներ՝ մեղ րով, շա քա րով 
կամ դո շա բով, հա ցի տա րա տե սակ նե ր,   ո րոնք լցոն ված են ե ղել չրերով, խո տա
բույ սե րով, ըն դե ղե նով և  այլն։

 Հիմ նա կան ու տես տը ա ղանձն է, ո րի պատ րաստ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ է ցո րեն, կա նե փի սերմ, աղ, ըն կույզ և  նուշ:

Ցո րե նը բո վում են  ոչ շատ թեժ կրա կով, մի քիչ ա ղա ջուր են լցնում, ա նընդ
հատ խառ նում: Ա ռան ձին բո վում են կա նե փի սեր մը: Բո վում են նաև ըն կույզն ու 
նու շը, խառ նում բո լորն ի րար, լցնում  մի ա մա նի մեջ և շո րով փա թա թում: Տրն
դե զի ա ղան ձի հետ եր բեմն խառ նում են քաղցր կլոր կոն ֆետ ներ և  ա դիբու դի` 
ե գիպ տա ցո րե նի բո ված հա տիկ ներ:  12 օր ա ռաջ ա ղանձ են պատ րաս տում, որի  
մի մասն ա ղում և փո խինձ են ստա նում: Ա րա րո ղա կար գի հա մար ցախ, ծի սա կան 
ճյու ղեր են հա վա քում, պատ րաս տում են ժա պա վեն նե րը: Ցա խը դրսում չեն թող
նում, որ պես զի չխո նա վա նա: Ծի սա կա տա րութ յան օ րը յոթ տե սակ ըն դե ղեն ու 
ա ղան դեր պի տի լի նի:

Ճ յու ղե րի վրա ժա պա վեն ներ են կա պում` մտքում պա հե լով այն, ինչ ու զում 
են, ո րով հետև այ րե լով ժա պա վեն կա պած ճյու ղը` այ րում են վատ բա նե րը: 
§Թող հի վան դութ յուն չլի նի: Թող վախ չլի նի…¦:


