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¾ç 4 

Հնդ կաս տան կա տա րած պաշ տո նա կան այ ցի շրջա նա կում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Հնդ կաս տա նի գյու ղատն տե
սութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի ինս տի տուտ, որ տեղ նրան ըն դու նել է ինս տի տու տի տնօ րեն Թ րի
լո չան Մո հա պատ րան:

 Նա խա րա րը շրջել է ինս տի տու տի պատ մութ յան թան գա րա նում, ծա նո թա ցել այդ կա ռույ ցի 
գոր ծու նեութ յա նը: Այ նու հետև նա խա րա րը հան դի պում է ու նե ցել ինս տի տու տի ա ռա ջա վոր գիտ
նա կան նե րի հետ, ո րոնք ներ կա յաց րել են ինս տի տու տի ա վե լի քան հար յու րամ յա գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված հա ջո ղութ յուն նե րը:

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն իր հեր թին ընդգ ծել է գի տա կան, հե տա զո տա կան հա մա
կար գե րի կար ևո րութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում և հույս հայտ նել, որ այս 
այ ցը կնպաս տի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Հնդ կաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ինս տի տու տի միջև փոխ շա հա վետ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 
Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է փո խայ ցե լութ յուն նե րի, գի տա կան կա
ռույց նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան խթան ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Նա խա րա րը ե ղել է նաև ինս տի տու տի փոր ձա րա րա կան դաշ տե րում, ծա նո թա ցել գի տա փոր
ձե րի արդ յունք նե րին:
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Փոխշահավետ հարաբերությունների  զարգացում

Համաձայնագիր երկու  նախարարությունների միջև
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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է 
§ Ֆեր   մեր նե րի ազ գա յին միա վոր ման¦ (ՖԱՄ) նա խա գահ 
Ռոզա Ծա ռուկ յա նին և ՖԱՄ նա խա գա հութ յան ան դամ նե րին: 
 Հան  դիպ մա նը քննարկ վել են Հա յաս տա նում գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի ներ կա յիս վի ճա կին և զար գաց մա նը վե րա բե
րող մի շարք հար ցեր: Անդ րա դարձ է ե ղել մեղ վա բու ծութ յան, 
թռչնա բու ծութ յան, ա նաս նա պա հութ յան և  ա նաս նա բու ժութ
յան զար գաց ման հե ռան կար նե րին, ներ կա յաց վել են տար բեր 
ա ռա ջար կութ յուն ներ:  Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը կար ևո
րել է գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և ՖԱՄ միջև 
շա րու նա կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և հանձ նա րա րել 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նին՝ 
ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը քննարկ ման ա ռար կա 
դարձ նել նա խա րա րութ յու նում:

Հո վիկ Աբ րա համ յանն ա ռա ջար կել է ՖԱՄ ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին մաս նա գի տա կան քննար կում ներ կազ մա կեր պել 
ար ծարծ ված հար ցե րի շուրջ և կոնկ րետ ծրագ րեր ներ կա յաց
նել կա ռա վա րութ յուն:

*  *  *

ԱԺ ար տա հերթ նիս տում գյու ղատն տե սութ յան փոխ
նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը ներ կա յաց րել է §Գոր ծու
նեութ յան ի րա կա նաց ման ծա նուց ման մա սին¦ և §Պե տա
կան տուր քի մա սին¦ ՀՀ օ րենք նե րում փո փո խութ յուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին ՀՀ օ րենք նե րի նա խագ ծե րի 
փա թե թը, ո րով են թադր վում է` կխթան վի խա ղո ղի օ ղի նե րի 
ար տադ րութ յու նը:

Ըստ Ռ. Մա կար յա նի՝ ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րութ յամբ խա ղո
ղի օ ղի նե րի ար տադ րութ յան ի րա կա նաց ման ի րա վունք ձեռք 
բե րե լու հա մար սահ ման ված տա րե կան տուր քի դրույ քա չա
փը կազ մում է 15 մլն դ րամ, և  այդ պատ ճա ռով Հա յաս տա
նում խա ղո ղի օ ղի գրե թե չի ար տադր վում: Գի նու ա ռան ձին 
տե սակ նե րի (ա ղան դե րա յին, կի սաա ղան դե րա յին, խե րե սա
յին, պորտ վեյն, մա դե րա և  այլն) ար տադ րութ յան տեխ նո
լո գիա յով պա հանջ վում է դրանց ա վե լաց նել բա ցա ռա պես 
խա ղո ղի օ ղի, մինչ դեռ խա ղո ղի օ ղու բա ցա կա յութ յան պատ
ճա ռով ա վե լաց վում է ցո րե նի օ ղի, որն ար գել ված է ԵՄ և ՌԴ 
օ րենսդ րութ յամբ:

 Փոխ նա խա րա րը նշել է, որ գի նու ար տադ րութ յամբ 
զբաղ վող տնտե սա վա րող նե րը հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե
նում օ ղու ար տադ րութ յան նպա տա կով թո րե լու գի նու ար
տադ րութ յան հա մար ոչ պի տա նի գի նեն յու թը, վե րամ շա կե լու 
բա վա կա նին մեծ ծա վալ (շուրջ 25%) կազ մող մնա ցորդ նե րը, 
ինչ պես նաև ի րա կա նաց նե լու խա ղո ղի մի շարք սոր տե րի 
մթե րում ներ, ո րոնք չեն մթեր վում գի նու և կոն յա կի ար տադ
րութ յան նպա տա կով:

Ռ. Մա կար յա նի խոս քով՝ օ րի նագ ծով միայն պտուղ նե
րից և հա տապ տուղ նե րից թոր ված 40 % և  ա վե լի սպիրտ 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի ար տադ րութ յան գոր
ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման ծա նուց ման շար քում կլրաց վի 
խա ղո ղի օ ղու ար տադ րութ յան գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա
ցու մը, իսկ տա րե կան տուր քի դրույ քա չա փը կհա վա սա րեց վի 
այդ խմիչք նե րի ար տադ րութ յան ի րա կա նաց ման ի րա վունք 
ձեռք բե րե լու հա մար սահ ման ված տա րե կան բա զա յին տուր
քի 50ա պա տի կի չա փին, այ սինքն՝ 50 հա զար դրամ:

Պաշ տո նա կան այ ցով Հնդ կաս տա նում գտնվող ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը հան դի պել է Հնդ կաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ռադ հա Մո հան Սինգ հի 
հետ:

Ընդգ ծե լով հան դիպ ման և  այ ցի կար ևո րութ յու նը երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման 
հա մար` նա խա րար Կա րա պետ յա նը մատ նան շել է հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը` ընդգ ծե լով գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի զար գաց ման, գի տա հե տա
զո տա կան, կրթա կան, խորհր դատ վա կան հա մա կար գե րի միջև փո խայ ցե լութ յուն նե րի մի ջո ցով 
կա պե րի ամ րապնդ ման հար ցե րը: Նա խա րա րը նաև շեշ տել է կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման և 
հաշ վար ման հա մա կար գե րի ներդր ման կար ևո րութ յու նը: Կող մե րը պայ մա նա վոր վել են այդ ուղ
ղութ յամբ քայ լեր ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան աշ խա տան քա յին խմբե րի մի ջո ցով։ Անդ րա դարձ 
է կա տար վել նաև գի տա կան կա ռույց նե րի միջև, մաս նա վո րա պես, սերմ նա բու ծութ յան ո լոր տում 
հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման հար ցին։ Քն նարկ վել է նշված ուղ ղութ յուն նե րով տեխ նի կա
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման հնա րա վո րութ յու նը:

Հնդ կաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րարն իր հեր թին կար ևո րել է այ ցը երկ կողմ հա րա
բե րութ յուն նե րի խո րաց ման ու ամ րապնդ ման հա մար և հույս հայտ նել, որ այն կնպաս տի արդ յու
նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ մա նը։

 Հան դիպ ման շրջա նա կում նա խա րար նե րը ստո րագ րել են հա մա ձայ նա գիր` Հա յաս տա նի և 
Հնդ կաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի միջև ագ րա րա յին ո լոր տում հա մա
գոր ծակ ցութ յան մա սին:  Հա մա ձայ նագ րի շրջա նա կում եր կու երկր նե րի գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յուն նե րը հա մա գոր ծակ ցութ յուն կծա վա լեն բու սա բու ծութ յան, գոմ շա բու ծութ յան և 
թռչ նա բու ծութ յան, չո րա յին գո տի նե րում գյու ղատն տե սութ յան կազ մա կերպ ման, ո ռոգ ման և ջ րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ու ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա վառ նե րում փոր ձի փո խա
նակ ման, կա թի ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման, պտղա տու ծա ռե րի փո խա նակ ման և  այլ ա ռաջ
նա յին ուղ ղութ յուն նե րով:

Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հրա վի րել է իր պաշ տո նակ ցին այ
ցե լել Հա յաս տան։

Ի րա կա նաց վել են նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի հան դի պում նե րը գյուղ տեխ նի կա
յի խո շոր ար տադ րող նե րի, գի նի ներ մու ծող նե րի, ինչ պես նաև հայ կա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ:
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Խորհուրդ են տալիս մասնագետները
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Հանդիպում  գյուղտեխնիկա արտադրողների և հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ
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Հնդ կաս տան կա տա րած պաշ տո
նա կան այ ցի շրջա նա կում, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
հան դի պել է գյու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա մա տա կա րա րող, այդ թվում` խո
շո րա գույն § Դաշ մեշ¦ և § Շաք թի ման¦ 
ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ:  Զ րույ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը 
նշել է, որ գյուղ տեխ նի կա յի նկատ մամբ 
առ կա է մեծ պա հան ջարկ` միև նույն 
ժա մա նակ կար ևո րե լով ար տադ րան քի 
ո րա կի և գ նի հար ցը: 

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ
վել են գյուղ տեխ նի կա յի ար տադ րութ
յանն ու մա տա կա րար մանն առնչ վող 
մի շարք հար ցեր, պայ մա նա վոր վա
ծութ յուն ներ են ձեռք բեր վել հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շուրջ: Մաս
նա վո րա պես հնդկա կան կող մը պատ
րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել այ ցե լել 
Հա յաս տան` հայ ֆեր մեր նե րի հա մար 
գյուղ տեխ նի կա յի ցու ցադ րութ յուն ներ 
կազ մա կեր պե լու, ինչ պես նաև տե ղում 

պա հան ջարկն ու սում նա սի րե լու նպա
տա կով: Այ նու հետև Հնդ կաս տա նում 
ՀՀ դես պա նա տա նը կազ մա կերպ վել է 
հայ կա կան գի նի նե րի համ տես, որ տեղ 
ներ կա յաց վել են եր կու տասն յա կից 
ա վե լի հայ կա կան կար միր և ս պի տակ 
չոր գի նի ներ: Համ տե սին հրա վիր ված 
էին ալ կո հո լա յին խմիչք ներ ներ մու ծող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ: Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նը հա մա ռոտ ներ կա
յաց րել է հայ գի նե գոր ծութ յան պատ
մութ յունն ու ա վան դույթ նե րը, ինչ պես 
նաև Հա յաս տա նում գի նու ար տադ
րութ յան ներ կա վի ճա կը: Նա խա րա րը 
նաև հրա վի րել է ներ կա նե րին այ ցե լել 
Հա յաս տան` տե ղում հայ կա կան գի նե
գոր ծա կան ար տադ րան քին և գի նու 
ար տադ րութ յան պայ ման նե րին ծա նո
թա նա լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ 
նա խա րա րը պատ րաս տա կա մութ յուն 
է հայտ նել հնա րա վո րինս ա ջակ ցել 
հնդիկ ներ մու ծող նե րին հայ գոր ծըն

կեր նե րի հետ հա մա
գոր ծակ ցութ յան հաս
տատ ման ուղ ղութ յամբ: 
Հնդ կա կան գի նե գոր
ծա կան ըն կե րութ յուն
նե րի մի շարք ներ կա
յա ցու ցիչ ներ հայտ նել 
են, որ ա ռա ջի կա յում 
կայ ցե լեն Հա յաս տան`  
հայ մաս նա գետ նե րի 
հետ գոր ծըն կե րա յին 
հա րա բե րութ յուն ներ 
հաս տա տե լու, փոխ գոր
ծակ ցութ յան հնա րա
վոր ուղ ղութ յուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես` հայ
կա կան գի նու ար տա հան ման հնա րա
վո րութ յան հար ցը քննար կե լու նպա
տա կով:

Պաշ տո նա կան այ ցի շրջա նա կում 
կազ մա կերպ վել է նաև հան դի պում 
Հնդ կաս տա նի հայ կա կան հա մայն
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը հույս է հայտ նել, որ 

Հնդ կաս տա նի հայ կա կան հա մայն քը 
նույն պես ակ տի վո րեն կա րող է ներգ
րավ վել հայ կա կան ար տադ րան քի ճա
նա չե լիութ յան բարձ րաց ման գոր ծում: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րարն 
անդ րա դար ձել է նաև ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող աշ
խա տանք նե րին, պա տաս խա նել ներ
կա նե րի հար ցե րին:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յու նը տե ղե կաց նում է, որ ըն
թա ցիկ տար վա փետր վար ամ սին 
գրանց ված բազ մամ յա նոր մա յից 
բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժի մի 
պայ ման նե րում, գյու ղատն տե սա կան 
ո րոշ աշ խա տանք ներ անհ րա ժեշտ է 
կա տա րել  սո վո րա կա նից փոքրինչ 
ա վե լի վաղ ժամ կետ նե րում: 

Մաս նա վո րա պես` հյու սիսար ևել
քում ( Նո յեմ բեր յա նի, Իջ ևա նի, Բեր դի, 
Թու ման յա նի տա րա ծաշր ջան նե րում) 
և Ս յու նի քի հո վիտ նե րում ( Մեղ րու տա
րա ծաշր ջան) անհ րա ժեշտ է ա ռա ջի կա 
մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում ա վար տել 
պտղա տու ծա ռա տե սակ նե րի է տը և 
շա րու նա կել խա ղո ղի վա զե րի է տի 
աշ խա տանք նե րը: Ա րա րատ յան հար
թա վայ րում պետք է ա րա գաց նել կո
րի զա վոր պտղա տե սակ նե րի է տը և 
սկ սել նաև հնդա վոր նե րի (խնձո րե նի, 
տան ձե նի, սերկ ևի լե նի) է տի աշ խա
տանք նե րի կա տա րու մը: Նա խա լեռ
նա յին գո տում խոր հուրդ է տրվում 
սկսել կո րի զա վոր պտուղ նե րի է տը, 
իսկ 710 օր հե տո` նաև հնդա վոր նե րի 
է տը: Պտ ղա տու ծա ռե րի է տը պետք է 
ա վար տել մինչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը: 
Նշ ված  ժամ կե տում անհ րա ժեշտ է ծա
ռե րի բնե րը մշա կել կրա կա թով (սպի
տա կեց նել կրի լու ծույ թով) և սն կա յին 
հի վան դութ յուն նե րի դեմ բու ժել պղինձ 
պա րու նա կող պատ րաս տու կով:  

Փետր վա րի վեր ջե րին Ա րա րատ

յան դաշ տում կա րե լի է սկսել այ գե
բա ցը, վա զե րի բնե րի բա ցու մը, իսկ 
դրա նից մի քա նի օր հե տո` է տի աշ խա
տանք նե րը (հատ կա պես մեծ տա րածք
նե րի վրա): Խոր հուրդ է տրվում այ գե
բա ցը կա տա րել օր վա ա ռա ջին կե սին 
(մինչ ժա մը 14:00ն), որ պես զի աչ քե րի 
խո նա վութ յու նը վե րա նա, և գի շե րա
յին բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճան նե րի 
դեպ քում դրանք չվնաս վեն:   Ա րա րատ
յան հար թա վայ րում, բաց դաշ տում, 
վա ղա հաս կար տո ֆի լի տուն կի հա մար 
լա վա գույն ժամ կե տը կլի նի մար տի 
5ից մինչև 20ը ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծը, իսկ վա ղա հաս կա ղամ բի 
սա ծի լու մը նպա տա կա հար մար է կա
տա րել մար տի 20ից հե տո:   Ա րա րատ
յան դաշ տում բան ջա րա բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սե րի ցան քի և սա ծիլ ման 
աշ խա տանք նե րը բաց բնա հո ղում 
պետք է կա տա րել ապ րի լի 25ից հե
տո, երբ վե րա նում է ուշ գար նա նա յին 
ցրտա հա րութ յուն նե րի վտան գը:   Խոր
հուրդ է տրվում ըն թա ցիկ տար վա գար
նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րը կա տա րել նշված ժամ կետ նե րում` 
ա ռանց ու շա ցում նե րի ու ա վե լորդ 
շտա պո ղա կա նութ յան:   Ջեր մաս տի
ճա նա յին ռե ժի մի հե տա գա հնա րա վոր 
կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում, 
ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, նա խա րա
րութ յան կող մից լրա ցու ցիչ կտրվեն 
մաս նա գի տա կան հա մա պա տաս խան 
ցու ցում ներ ու խոր հուրդ ներ: 

Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության 
նախաձեռնություն 
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2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15
ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում մեկ նար կել է ԵՄ ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ և Ավստ րիա կան զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱԶԳ) հա
մա ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն 
(ՕԳԱՆ) ծրա գի րը, ո րի հիմ նա կան 
նպա տակն է օգ նել բա ցա հայ տել Հա
յաս տա նի նե րու ժը օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում: Ծ րագ րի 
տևո ղութ յու նը ե րեք տա րի է, իսկ ընդ
հա նուր բյու ջեն կազ մում է 3,3 մի լիոն 
եվ րո:

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 մը, ինչ պես 
նաև հա մա պա տաս խան պե տա կան և 
մաս նա վոր հատ վա ծի հաս տա տութ
յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րա ցու մը: ՕԳԱՆ ծրա գի րը կա ջակ ցի ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յա նը` օր գա նա կան մթերք ար տադ
րող նե րի և վե րամ շա կող նե րի հա մար 
ստեղ ծե լով մի ջազ գա յին  ստան դարտ
նե րին հա մա պա տաս խան հստակ և 
կա յուն օ րենսդ րա կան  դաշտ:  

Ծ րա գի րը կօ ժան դա կի օր գա նա
կան գյու ղատն տե սութ յանն ա ջակ ցող 
կա ռույց նե րի վե րա պատ րաստ մա նը, 
ինչ պես նաև կրթա կան հաս տա տութ
յուն նե րի հա մա ր ու սում նա կան  ծրագ
րե րի մշակ մա նը:

Ծ րագ րի խո շոր բաղ կա ցու ցիչ մա
սե րից է նաև ար տադ րող նե րին և վե
րամ շա կող նե րին դրա մաշ նորհ նե րի 
տես քով ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան 
տրա մադ րու մը: Փոք րա ծա վալ դրա
մաշ նորհ ներ կտրա մադր վեն սկսնակ 
ֆեր մեր նե րին, ով քեր սեր տի ֆի կաց
ման հա մար ա ջակ ցութ յան կա րիք կու
նե նան: 

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:

Վեր ջերս ծրագ րի շրջա նակ նե րում  
անց կացվեց դրա  մա շ նոր հի հա վակ
նող մր ցու   թա յին փա թեթ նե րի պատ  
րաստ մանն ուղղ ված սե  մի նար, ո րի ըն
թաց քում դրա  մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի 
ղե կա վար Ք րիս տի նե Գ րի գոր յա նը  ներ
կա յաց րեց հայ տա դի մում նե րի լրաց
ման վե րա բեր յալ պար զա բա նում ներ, 
և ներ կա յաց րեց ա մե նա շատ տրված 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը: 

Սե մի նա րին մաս նակ ցում էին 
ՕԳԱՆ ծրագ րի ղե կա վար Դ ևիդ Մու
քեն հու բե րը, փոր ձա գետ Մի սաք Ղա
րագ յոզ յա նը, ծրագ րի այլ աշ խա տա
կից ներ, ինչ պես նաև ֆեր մեր ներ, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Ս. թ. փետր վա րի 23-ի դրութ յամբ, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նից, ընդ հա նուր առ մամբ, ար տա հան վել է 10 248 
տոն նա թարմ պտուղ-բան ջա րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի 5093 տոն նա յի դի մաց: 

Այդ թվում` ար տա հան վել է 3299 տոն նա պտուղ և խա ղող՝ 
նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 2219 տոն նա-
յի դի մաց, 6949 տոն նա բան ջա րե ղեն և կար տո ֆիլ՝ նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 2874 տոն նա յի դի մաց։ 
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2015թ. տա րե վեր ջին ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յան Բան ջա րա բոս-
տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի 
գի տա կան կենտ րո նը հա մալր վեց նո րա գույն 
տեխ նի կա յով: Այն հատ կաց վել է ՄԱԿ-ի Պա-
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ-
յան մի ջոց նե րով` § ՀՀ գյու ղատն տե սոթ յան 
նա խա րա րութ յան Բան ջա րա բոս տա նա յին 
և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան 
կենտ րո նի սերմ ա բու ծութ յան հա մա կար գի 
հզո րա ցում¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Նո րա գույն սար քա վո րում նե րը հնա րա վո
րութ յուն են ըն ձե ռում ա րա գաց նել ար տադ րա
կան գոր ծըն թաց նե րը, բա րե լավել աշ խա տան
քի ո րա կը, ձեռ քի աշ խա տան քը կրճա տել շուրջ 
80 %ով: Օ դի մղման օգ նութ յամբ մաք րող սար
քը, սեր մը զտե լով տար բեր խառ նուրդ նե րից, 
այն տե ղա փո խում է ար տա քին 
տես քը, փայ լը վե րա կանգ նող 
մեկ այլ սար քի մեջ: Այ նու հետև, 
ըստ չա փե րի` տե սա կա վոր ման 
նպա տա կով դրանք ա ռանձ նաց
վում են: Այն հնա րա վո րութ յուն է 
ընդ ձե ռում հե տա գա յում ա պա
հո վել սեր մե րի ծլու նա կութ յու նը, 
ինչ պես նաև  դաշ տե րի միա տա
րրութ յու նը: Ձեռք են բեր վել նաև 
սեր մե րի ախ տա հա նիչ և փա թե
թա վո րող սար քեր: Այդ պի սով` 
նո րաց ված տեխ նի կան հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս սեր մե րի 
հետ կա տա րել բո լոր այն աշ
խա տանք նե րը, ո րոնք պետք է 
տար վեն մինչ վա ճառ քը: Գի տա
կան կենտ րո նի տնօ րեն Գա յա նե 
Սարգս յա նի տե ղե կաց մամբ,  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի եր ևան յան գրա սեն յա կը մինչև տա րե
վերջ պետք է տրա մադ րի ֆի տո պո տո լո գիա յի  
լա բո րա տոր սար քա վո րում ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
սեր մե րի և սա ծիլ նե րի մեջ ի հայտ կբեր վեն կամ 
կբա ցառ վեն հի վան դութ յուն նե րը: 

Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ 
պետք է հզո րա նան նաև գի տա կան կենտ րո
նի սա ծիլ նե րի ա ճեց ման հնա րա վո րութ յուն նե
րը: Այդ նպա տա կով կենտ րո նին հատ կաց վել 
է հա մա պա տաս խան հոս քա գիծ: Այ սու հետև, 
սեր մե րի ցան քի ժա մա նակ, բան վո րա կան ու ժի 
փո խա րեն պետք է օգ տա գործ վի  հոս քա գի ծը: 
§ Սար քի օգ նութ յամբ պատ րաստ ված հո ղա
խառնուր դը լցվում է պո լիէ թի լե նա յին խո ռո չիկ
նե րի մեջ, ո րից հե տո, դարձ յալ սար քի մի ջո ցով, 
դրանց մեջ ցան վում են սեր մե րը: Հոս քա գի ծը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մեկ օ րում կա տա
րել այն քան ցանք, որ քան բան վո րա կան ու ժի 
օգ տա գործ ման դեպ քում` մեկ ամ սում: Այդ պի
սով` կա վե լա նա նաև ո րակ յալ սա ծիլ նե րի ար

տադ րութ յան ծա վա լը, ո րոնց պա հան ջար կը 
տա րեց տա րի մե ծա նում է մեր հան րա պե տութ
յու նում¦,  պատ մում է տի կին Սարգս յա նը:

Սա ծիլ նե րի ա ճեց ման նպա տա կով գի տա
կան կենտ րո նում սեր մե րի ցան քի աշ խա տանք
նե րը   սկսվում են դեռևս հուն վա րից, քա նի որ 
դրանք տրա մադր վում են ոչ միայն բաց դաշ տի, 
այլև թա ղան թա պատ և  այլ տե սա կի ջեր մոց նե
րի հա մար: § Հո ղա խառ նուր դի պատ րաստ ման 
հա մար օգ տա գոր ծում ենք տորֆ, կեն սա հու
մուս և պեռ լիտ: Խոր հուրդ կտա յի, որ պես զի 

այն ֆեր մեր նե րը, ով քեր 
գե րա դա սում են ի րենք 
ա ճեց նել սա ծիլ նե րը, հո
ղա խառ նուր դում ան
պայ ման օգ տա գոր ծեն 
հիշ յալ բա ղադ րիչ նե րը: 
Հե տա գա յում պետք է կի
րա ռել նաև օր գա նա կան 
պա րար տան յու թեր, հո ղը 
սնու ցել ոչ միայն ա զո
տա կան, այլև ֆոս ֆո
րա կան պա րար տան յու
թե րով, ո րը նպաս տում է 
սա ծիլ նե րի ար մա տա յին 
հա մա կար գի լիար ժեք 
ձևա վոր մա նը¦, ա սում է 
Գա յա նե Սարգս յա նը: 

Շա ղա ցան սա ծիլ
նե րի ստաց ման նպա
տա կով ցան քի աշ խա

տանք նե րը կսկսվեն մար տի վեր ջից: Սա ծիլ ներ 
կա ճեց վեն նաև տար վա մյուս ա միս նե րին, որ
պես զի մշտա պես հնա րա վոր լի նի ա պա հո վել 
ֆեր մեր նե րի պա հան ջար կը: Տի կին Սարգս յա նի 
կար ծի քով, տա րեց տա րի ա վե լա նում է  տե ղա
կան թե սեր մե րի, և թե սա ծիլ նե րի պա հան ջար

կը, ընդ լայն վում` ցան քի աշ խար հագ րութ յու նը: 
Գի տա կան կենտ րո նում ա ճեց ված սա ծիլ նե րից 
ու ստաց ված սեր մե րից օգտ վում են նաև հան
րա պե տութ յան լեռ նա յին և նա խա լեռ նա յին գո
տու ֆեր մեր նե րը: Նա խորդ տա րի Գո րի սում 
ցան վել են լո լի կի վա ղա հաս սոր տի սեր մեր, 
ո րոնք ա պա հո վել են բարձր բերք: 

Ֆեր մեր ներն այ սօր գե րա դա սում են սա ծիլ
ներն ա ճեց նել ոչ թե սե փա կան տնտե սութ յուն
նե րում, այլ դրանք ձեռք բե րել մաս նա գի տաց
ված կազ մա կեր պութ յուն նե րից: Արդ յուն քում` 
նրանք կխու սա փեն ա նո րակ սա ծիլ նե րի  օգ
տա գոր ծու մից, ո րը հե տա գա յում իր բա ցա սա
կան ազ դե ցութ յու նը կա րող է ու նե նալ նաև բեր
քատ վութ յան  վրա: 

Ի դեպ, Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ
ցութ յամբ, §CARMAC2¦ ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, այս օ րե րին կա տար վում են նաև գի
տա կան կենտ րո նի ջեր մատ նե րի նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րը:

Նել լի Սա հակ յան
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ԿՏՆՏԵՍՎԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ , 
ԿԲԱՐԵԼԱՎՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ
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Ավելորդ շտապողականություն 
պետք չէ ցուցաբերել

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Գառ նիկ Պետ
րոս յա նը խոր հուրդ է տա լիս. չնա յած հան րա պե տութ յան 
տա րած քում հաս տատ ված ա նո մալ տաք ե ղա նա կին, ո րը 
կձգվի մինչև ամս վա վերջ, գյու ղատն տե սա կան աշ խա
տանք ներն ի րա կանց նե լու ա վե լորդ շտա պո ղա կա նութ յուն 
չցու ցա բե րել: 

§ Սո վո րա բար, երբ բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ է 
գրանց վում հատ կա պես փետր վա րին, շա տե րի մոտ շտա
պո ղա կա նութ յուն է սկսում, փոր ձում են օր ա ռաջ դուրս գալ 
դաշտ, այ գի և գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներն ի րա
կա նաց նել: Մենք միան շա նակ խոր հուրդ ենք տա լիս ա վե լորդ 
շտա պո ղա կա նութ յուն հան դես չբե րել¦, նշել է  նա:

Ըստ նրա՝  հի մա, այս ե ղա նա կա յին պայ ման նե րում պետք 
է Տա վու շի մար զում խա ղո ղի է տի ձևա վոր ման աշ խա տանք
նե րը սկսել, Ա րա րատ յան դաշ տում այս օ րե րին պետք է կո
րի զա վոր տե սակ նե րի՝ ծի րա նե նի, դեղ ձե նի նե րի է տի աշ խա
տանք ներ ի րա կա նաց նել, իսկ խա ղո ղի այ գի նե րում որ ևէ 
մի ջո ցա ռում ներ խոր հուրդ չի տրվում ա նել: §Ա ռա ջի կա օ րե րին 
ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման պայ ման նե րում դի տար կում
ներ կար վեն հո ղում գրանց ված ջեր մաս տի ճա նի ֆո նի վրա, 
և հե տա գա յում ցու ցում ներ կլի նեն այ գե բա ցի ուղ ղութ յամբ¦, 
ա սել է փոխ նա խա րա րը: Ըստ Գ. Պետ րոս յա նի` ի հար կե, ջեր
մաս տի ճա նի կտրուկ տա տա նում նե րը ցան կա լի չեն, և  ե թե հե
տա գա յում էլ շա րու նակ վի նման բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին 
ռե ժի մը, այն կբե րի պտղա տու ծա ռե րի ա վե լի վաղ ծաղկ ման:

§Այս օ րե րին հան րա պե տութ յան տա րած քում բաց ված 
բող բոջ ներ չու նենք բա րե բախ տա բար: Ա ռա ջին ծաղ կու մը 
սկսվում է Նո յեմ բեր յա նի տա րա ծաշր ջա նի ցած րա դիր հատ
ված նե րում, Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նում, բայց դեռևս պտղա
տու ծա ռե րը հանգս տի փու լում են¦, նշել է նա և հա վե լել, որ 
այս հան գա ման քը բա ցատր վում է այս պես. չնա յած ցե րե կա
յին ժա մե րի բարձր ջեր մաս տի ճա նին, գի շե րա յին ժա մե րին 
ջեր մաս տի ճա նը բա ցա սա կան է, ինչն էլ ստի պում է ծա ռե րին 
հար կադ րա կան հանգս տի փու լում մնալ: Բայց ջեր մաս տի ճա
նի կան խա տե սու մը ցույց է տա լիս, որ գի շե րա յին ժա մե րին  էլ 
տաք ջեր մաս տի ճան կլի նի, ին չը մտա հո գութ յան ա ռիթ է տա
լիս:  Գառ նիկ Պետ րոս յա նը նշել է, որ ցան քի և բաց դաշ տում 
սա ծի լաց ման աշ խա տանք նե րի մա սին ընդ հան րա պես որ ևէ 
խոսք լի նել չի կա րող:

§Ա րա րատ յան դաշ տում շուրջ եր կու ա միս ու նենք վտան
գա վոր ժա մա նա կա հատ ված, կա րող են կտրուկ ջեր մաս
տի ճան նե րի ան կում ներ և գար նա նա յին ցրտա հա րում ներ 
գրանց վել նույ նիսկ ապ րի լի 2223ին: Իսկ սա ծի լա յին աշ խա
տանք նե րը բաց դաշ տում պետք է սկսել ապ րի լի 25ից հե տո¦: 
Իսկ վա ղա հաս կար տո ֆի լի տուն կը, մաս նա գե տի խոս քով, 
Ա րա րատ յան հար թա վայ րում մար տի սկզբնե րին է կա տար
վում. ուս տի նա խոր հուրդ է տա լիս այդ ժա մա նա կա հատ վա
ծում էլ պատ րաստ լի նել և կա տա րել բաց բնա հո ղում:
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Ա չա ջու րը  Տա վու շի մար զի հե տաքր քիր ա վան
դույթ ներ ու նե ցող գյու ղե րից է:  Ի տար բե րութ յուն շատ 
հա մայնք նե րի, այս տեղ սի րով են ըն դու նում ա մեն մի 
նո րույթ ու նո րա րա րութ յուն, փոր ձար կում ու ներդ նում 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րը, գնա հա տում ու արժ
ևո րում են գա ղա փար նե րը: Այս պես,  գրե թե ա ռանց 
§խոչըն դոտ նե րի¦ 2012թ.ին, գյու ղում ձևա վոր վեց 
§Ա չա ջուր հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո
րում¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը: 

Հիմ նա դիր ժո ղո վի 145 մաս նա կից նե րը հե տա գա
յում դար ձան կոո պե րա տի վի ան դամ ներ: Ն րանք հիմ
նա կա նում ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են: 
Գ յու ղա պետ Կա մո Ղալ թաղչ յա նի կար ծի քով, գյու ղի 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը լիար ժեք հնա րա վո
րութ յուն են ըն ձե ռում զբաղ վել թե° ա նաս նա պա հութ
յամբ, և թե° հո ղա գոր ծութ յամբ: Կ լի ման նպաս տա վոր 
է նաև ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման 
ա ռու մով, սա կայն դրա հա մար ֆի նան սա կան մի ջոց
ներ ու ներդ րում ներ են հար կա վոր: Ա վե լի քան 1200 
տնտե սութ յուն և 4500 բնա կիչ ու նե ցող այս գյու ղից 
ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող նե րի թի վը փոքր է: 
Մար դիկ, հատ կա պես կոո պե րա տի վի ստեղ ծու մից հե
տո, գե րա դա սում են մնալ հայ րե նի գյու ղում, ի րենց հո
ղը մշա կել, հայ րե նի տու նը շե նաց նել: 

Վեր ջին շրջա նում 30 %ով ա վե լա ցել է գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը, քա նի որ կոո
պե րա տի վին տրա մադր ված տեխ նի կան լիո վին հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ան կո րուստ և ժա մա նա կին 
կազ մա կեր պել խո տի բեր քա հա վաքն ու կե րի կու տա
կու մը:  §Բեր քա հա վա քի աշ խա տանք ներն ա վարտ
վում են մինչև օ գոս տո սի 15ը:  Աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նա կին կա տար ման արդ յուն քում բա րե լավ վել 
է նաև կե րի ո րա կը: Ձմ ռան ա միս նե րին կեն դա նի նե
րը ստա նում են լիար ժեք կե րեր: Զար գաց ման ա նաս
նա պա հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող մեր գյու ղում 
կոո պե րա ցիան նպաս տեց, որ պես զի կա տար վող ծա
ռա յութ յուն նե րի դի մաց կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի 
ծախ սե րը կրճատ վեն շուրջ 30%ով¦,  ա սում է գյու
ղա պե տը:

Ս տաց ված ե կա մուտ նե րի հաշ վին կոո պե րա տի վը 
լրա ցու ցիչ գնել է  ևս մեկ տրակ տոր: Քայ լեր են ար վում 
ա ռա ջի կա յում կոմ բայ նի ձեռք բեր ման ուղ ղութ յամբ: 
§Կոո պե րա տի վի ստեղ ծու մից հե տո շուրջ 2030%ով 
ա վե լա ցել են նաև մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րը: Կոո
պե րա տի վի ու նե ցած գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան 
և սար քա վո րում նե րը թույլ են տա լիս շա րու նա կել ցան
քա տա րածք նե րի ա վե լաց ման գոր ծըն թա ցը: Կոո պե
րա տիվն ու նի ժա մա նա կա կից մե քե նատ րակ տո րա յին 
հա վա քա կա յան, ո րի ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վում են 
նաև հա մայն քի մյուս բնա կիչ նե րը¦, նշում է կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Ա շոտ Մ նա ցա կան յա նը:  Նա մաս նա
գի տութ յամբ մե խանիզատոր է, ուս տի տեխ նի կա կան 
շատ աշ խա տանք ներ ան ձամբ ինքն է կա տա րում: 

Անդ րա նիկ Ղալ թաղչ յա նը, ով գյու ղի խո շոր հո ղա
տա րածք ներ մշա կող ֆեր մեր նե րից է, միա ժա մա նակ 
ան դա մակ ցում է կոո պե րա տի վին` զբաղ վե լով նաև 

«Չ րա գոր ծութ յու նը վե րամ շա
կող արդ յու նա բե րութ յան կար ևոր 
ուղ ղութ յուն նե րից է, ո րի զար գաց
ման հա մար Հա յաս տա նում առ կա 
են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը:  
Կար ևո րը` պատ րաս տի ար տադ
րան քի ի րա ցումն է, իսկ այդ խնդի րը 
լիար ժեք կա րող է լու ծել ռու սա կան 
շու կան: Հա յաս տան յան չրա գործ նե
րի առջև Ռու սաս տանն այ սօր լայն 
դռներ է բա ցել, մնում է` կա րո ղա
նանք բա վա րա րել պա հանջ վող քա
նա կութ յու նը»,  ա սում է « Սու րենԱ
նի»  ՍՊԸի հիմն ա դիր տնօ րեն Վ լա
դի միր Գալստ յա նը:

Ռու սա կան շու կա յին հիմ ա կա
նում չիր էին մա տա կա րա րում Ուզ

ՉՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄ 
ՈՒՆԻ

խո զա բու ծութ յամբ: Ա չաջ րի անջր դի տա րածք նե րից 
բարձր բերք է ստա նում, քա նի որ սե զո նա յին աշ խա
տանք նե րը կա տա րե լու հա մար այլևս տեխ նի կա յի 
հետ կապ ված խնդիր ներ չու նեն: § Հո ղից ե կա մուտ 
ստա նա լու լա վա գույն ե ղա նա կը մշա կութ յան և բեր
քա հա վա քի աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կին կա տա
րումն է, դրանց ըն թաց քին հետ ևո ղա կա նո րեն հետ
ևե լը: Կոո պե րա տի վի ա ռա վե լութ յուն նե րից  մեկն էլ 
այն է, որ բո լոր աշ խա տանք նե րը կա տար վում են` ըստ 
հեր թա կա նութ յան և ժա մա նա կին¦,  եզ րա հան գում է 
Անդ րա նի կը:

Նի կո լայ Մ նա ցա կան յա նը կոո պե րա տի վի ա մե
նաե րի տա սարդ ան դամն է` 22 տա րե կան: Մաս նա գի
տութ յամբ մեխանիզատոր է, և չ նա յած ե րի տա սարդ 
տա րի քին, իր նվիր ված աշ խա տան քի շնոր հիվ, ար դեն 
շա հել է կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի վստա հութ յու
նը: Գ յուղ տեխ նի կա յով ծա ռա յութ յուն ներն ա ռաջ նա
հեր թո րեն կա տա րում են կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի 
հո ղա տա րածք նե րում: Նի կո լա յը ո րո շել է ըն դուն վել 

ՀԱԱՀ, ձեռք բե րել գյու ղատն տե սի մաս նա գի տութ յուն` 
խո րաց նե լով գի տե լիք նե րը: Զու գա հե ռա բար ո րո շել է 
զբաղ վել նաև մեղ վա բու ծութ յամբ, ո րի զար գաց ման 
հա մար ևս  առ կա են անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը: 

Ա չաջ րում յու րա քանչ յուր տնտե սութ յուն խնա մում 
է, մի ջին հաշ վով, 3040 գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի: Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րի ջրար բիա ցու մից հե
տո (տե ղադր վել են 3 խմոց ներ) բարձ րա ցել է կեն դա
նի նե րի մթերատվությունը: Այժմ էլ` մթեր ման կե տե րի 
և վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե րի անհ րա ժեշ տութ
յունն է ծա գել: Կաթն ա ռայժմ հանձ նում են վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն նե րին, մի սը` վե րա վա ճա ռող նե րին: 
§Կոո պե րա տի վի կա րի քը կար, ճիշտ էր քայլ կա տա րե
լը¦,  հա վե լում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ի դեպ 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցե լու ցան
կութ յուն ու նե ցող նե րի թի վը գնա լով ա վե լա նում է, քա

նի որ դրա կան արդ յունք ներն ակն հայտ են: Օ րի նակ` 
Ա շոտ Մ նա ցա կան յա նը ա նաս նա պա հութ յան զար գա
ցու մը սկսել է մեկ կովից, այժմ խնա մում է 9 գլուխ խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի, ո րից 5ը կո վեր են: 

§ Մար զում, սկսած 2011 թ.ից, ստեղծ վել են ա րո
տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան 25 միա վո րում ներ: 
Ծ րագ րում ընդգրկ վել է 6 հա մայնք Իջ ևա նի, նույն քան` 
Նո յեմ բեր յա նի և 13 հա մայնք` Բեր դի տա րա ծաշր ջան
նե րից: Կոո պե րա տիվ նե րը ստեղծ վել են §Ա րոտ նե րի 
կա ռա վար ման և  ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման¦ 
բա ղադ րի չով: Տասմեկ հա մայնք ներ, ի րենց ե կա մուտ
նե րի հաշ վին, լրա ցու ցիչ ձեռք են բե րել ևս մե կա կան 
տրակ տոր¦,  պատ մում է Տա վու շի մար զա յին ա ջակ
ցութ յան թի մի հա մա կար գող Պա վել Ցու ցուլ յա նը: 

Կոո պե րա տիվ նե րը Տա վու շի մար զում ստեղծ վել 
են հիմ նա կա նում սահ մա նա մերձ գյու ղե րում: Եվ դա 
ու նի իր դրա կան կող մը, քա նի որ այդ պի սով բնա կիչ
նե րը մնում են գյու ղում, զբաղ վում են ա նաս նա պա
հութ յամբ: Ի դեպ, կոո պե րա տիվ նե րում ընդգրկ ված 

ան դամ նե րի մոտ նկա տե լի է ե կա մուտ նե րի աճ: 
§Շատ կար ևոր է, որ կոո պե րա տիվ նե րը կազ
մա կեր պում են ա րոտ նե րի հեր թա փո խա յին 
ա րա ծե ցում: Խո տա ծած կի 8 սմ ից պա կա սե լու 
դեպ քում, կեն դա նի նե րին տե ղա փո խում են այլ 
ա րո տա վայ րեր: Այ սօր §Գ յու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ
յան¦ ծրագ րի §Ա րոտ նե րի կա ռա վա րու մը և  
ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցու մը¦ ա մե նա
խո շոր բա ղադ րիչն է` վա րե լա հո ղե րի օգ տա
գործ ման ծա վալ նե րը մե ծաց նե լու ա ռու մով: 
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յունք ներն ան նա
խա դեպ են¦,  հա վե լում է Պա վել Ցու ցուլ յա նը: 

Տա վու շի մար զի ա րոտ ներն աչ քի են ընկ
նում մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ  (դրանք հիմ
նա կա նում տե ղա կայ ված են ալպ յան գո տի
նե րում),  բու սա ծած կի բազ մա զա նութ յամբ և 
բարձր ո րա կով: Դ րա շնոր հիվ ար տադր վում 
է հա մա յին լա վա գույն հատ կա նիշ նե րով միս 
և կաթ: Կեն դա նի նե րը ա րո տա վայ րե րում կե
րակր վում են մար տից մինչև նո յեմ բեր ա միս նե
րը: Արդ յուն քում` իջ նում է ար տադր ված կա թի 

և մ սի ինք նար ժե քը, իսկ ա րո տա յին պահ ված քի պայ
ման նե րում էլ ա վե լի է բա րե լավ վում ու բարձ րա նում 
վեր ջին նե րիս ո րա կը: 

Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի ծրագ րում ընդգրկ ված 
Լու սա ձոր, Ա չա ջուր, Սև քար, Ներ քին Ծաղ կա վան, Կի
րանց և Սա րիգ յուղ հա մայնք նե րում ստեղծ ված կոո
պե րա տիվ նե րը շա րու նա կում են ի րենց բնա կա նոն 
ըն թաց քը` ա պա հո վե լով տնտե սա կան աճ: Նշ ված 
6 հա մայնք նե րը միա սին ու նեն ավելի քան 7000 հա 
ա րո տա վայ րեր  (յու րա քանչ յու րի տա րած քը կազ մում 
է շուրջ 1000 հա), ո րոնք շա հա գործ վում են արդ յու
նա վե տո րեն, միա ժա մա նակ` պայ ման ներ ա պա հո վե
լով նաև հե տա գա օգ տա գործ ման հա մար: Այս ա ռու
մով, ծրա գի րը Տա վու շի մար զում, և մաս նա վո րա պես` 
Իջևա նի տա րա ծաշր ջա նում, կա րե լի է հա մոզ ված 
ա սել, իրոք,  հա ջող վել է: 

բեկս տա նը և Թուր քիան: Սա կայն վեր ջի
նիս առջև դրված սահ մա նա փա կում ե
րից հե տո, այդ բա ցը պետք է լրաց նեին 

չիր ար տադ րող այլ երկր նե րը, մաս նա
վո րա պես` Հա յաս տա նը: « Սու րենԱ նի» 
ՍՊԸը մաս նա գի տա ցել է ոչ միայն չրի 
պատ րաստ ման, այլև է լեկտ րա կան չո
րա նո ցի ար տադ րութ յան գծով: Սար քի 
գյու տա րա րը մաս նա գի տութ յամբ ին
ժե ներտնտե սա գետ և տեխ նիկտեխ
նո լոգ Վ լա դի միր Գալստյանն է: Ն րա 
տե ղե կաց մամբ, գյու տը պա տեն դա վոր

ված է, և պաշտ պան ված է հե ղի նա կա
յին ի րա վուն քը: « Սար քը, է լեկտ րա կան 
այլ չո րա նոց նե րի հա մե մա տութ յամբ, 

հո սանք քիչ է ծախ սում: Այս պես, 
օ րի նակ, կո րեա կան չո րա նոց նե
րը ծախ սում են 1517 կվտ/ ժամ 
է լեկտ րաէ ներ գիա, իսկ իմ ստեղ
ծած սար քը` 6 կվտ/ ժամ»,  ա սում 
է գյու տա րա րը: Բա ցի այդ, հայ կա
կան սար քը եր կու ան գամ է ժան է 
կո րեա կա նից: 

Ըն կե րութ յունն ար տադ րում է 
տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րով աչ քի ընկ նող տար

բեր տա րո ղութ յուն նե րի չո րա նոց ներ` 
սկսած 120 կգ ից  մինչև 1,5 տոն նա հզո
րութ յամբ: Վ լա դի միր Գալստ յա նը մշա
կել է նաև տար բեր մրգա տե սակ նե րից 
պատ րաստ վող չրե րի տեխ նո լո գիան, 
ո րը սար քի հետ, հատ կաց վում է գնոր
դին: Սար քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րից մեկն էլ այն է, որ ա վե լի քան 3 ժա
մով կրճատ վում է չրի պատ րաստ ման 

աշ խա տա ժա մա նա կը: 
Ինչ վե րա բե րում է « Սու րենԱնի» 

ՍՊԸի ար տադ րած չրե րին, ա պա 
տնօ րե նի գնա հատ մամբ, դրանք աչ
քի են ընկ նում հա մա յին լա վա գույն 
հատ կա նիշ նե րով, փափ կութ յամբ, 
ապ րան քա յին  տես քով: Հում քը ձեռք 
են բե րում այ գե տե րե րից` նա խա պես 
կնքված պայ մա նագ րե րի հի ման վրա: 
Մ թե րում են հիմ ա կա նում կե ռաս, 
սա լոր, ծի րան, դեղձ, սեխ, լո լիկ և  
այլն: Ար տադ րան քի 90 %ը ա ռաք
վում է ռու սա կան շու կա` ա պա հո վե լով 
վեր ջի նիս կող մից պա հանջ վող բո լոր 
չա փո րո շիչ նե րը: Հայ կա կան չրա տե
սակ նե րով հե տաքրքր ված են նաև 
Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րութ յուն նե
րի մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րը: Հա
վա նե լով հայ կա կան չրի համ ու ո րա
կը` վեր ջին ներս պատ րաստ են ներդ
րում եր կա տա րել, հիմ ել հա մա տեղ 
ձեռ նար կութ յուն ներ, լու ծել ի րաց ման 
խնդի րը: 

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի



ö»ïñí³ñ 16 - 25, 2016 Ã. 
ÃÇí 3 (2091)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ ՁԵՎԱՓՈԽՎԱԾ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

êÜÜ¸Æ ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԸ ՊԵՏՔ Է ՀՈԳՈՎ, ՍՐՏՈՎ 
ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԵՏ ԼԻՆԻ

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

Վեր ջին տարիներին գե նե տի-
կո րեն մո դի ֆի կաց ված մթերք նե-
րի թի վը սկսել է ա ճել: Գե նե տի-
կո րեն մո դի ֆի կաց ված են կոչ վում 
այն մթերք նե րը, ո րոնք ստեղծ վել 
են ոչ թե բնա կան ճա նա պար-
հով, այլ` մար դու մի ջամ տութ յան 
մշնորհիվ:

ԳՄՕ պա րու նա կող սննդամ թերք
նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի մե
ծա ցու մը կապ ված է հա մա մարդ կա յին 
ա ռաջ նա յին հիմ նախն դիր նե րից մե կի` 
բնակ չութ յան պա րե նա յին ա պա հով
վա ծութ յան հետ: Երկ րագն դի բնակ
չութ յունն աս տի ճա նա բար ա վե լա նում 
է, և  անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում 
մարդ կանց ա պա հո վել պա րե նով, սա
կայն գո յութ յուն ու նե ցող բնա կան պա
շար նե րը չեն բա վա կա նաց նում:  ԳՄՕն  
օր գա նիզմ է, ո րի գե նո տիպն ար հես տա
կա նո րեն փո փոխ վել է` գե նա յին ին ժե

նե րիա յի մե թոդ նե րով:
Գե նա յին փո փո խո խութ յուն նե րը 

կա տար վում են գի տա կան և տն տե
սա կան նպա տակ նե րով: Ի տար բե
րութ յուն բնա կան կամ ար հես տա կան 
մու տա ցիա նե րի ժա մա նակ ա ռա ջա ցող 
պա տա հա կան փո փո խութ յուն նե րի` 
գե նա յին փո փո խութ յունն ու նի խիստ 
նպա տա կա յին ուղղ վա ծութ յուն:

Գ յու ղատն տե սութ յան մեջ գե նա յին 
ին ժե նե րիա յի մե թոդ նե րը կի րառ վում 
են նոր՝ ան բա րեն պաստ պայ ման նե
րին ա վե լի դի մաց կուն բու սա տե սակ նե
րի ստաց ման հա մար, ո րոնք կու նե նան 
ա վե լի լավ համ, ա վե լի ա րագ կա ճեն 
ու ա վե լի շատ բերք կտան: Ս տեղծ վում 
են նաև կեն դա նի նե րի նոր տե սակ ներ, 
ո րոնք նույն պես հար մա րեց վում են մար
դուն և ն րա գոր ծու նեութ յա նը: Սա կայն 
դեռևս ա պա ցուց ված չէ ԳՄՕ պա րու
նա կող սննդամ թեր քի անվ տան գութ յու
նը մար դու հա մար:  ԳՄՕ պա րու նա կող 
սննդամ թեր քն ար տաք նա պես, ինչ պես 
նաև հա մա յին հատ կա նիշ նո րով, ոչն չով 
չի տար բեր վում բնա կա նից:  ԳՄՕնե րի 
քրո մո սոմ ներն ի րենց մեջ կրում են ու
րիշ բույ սե րի և կեն դա նի նե րի վնա սա
կար մաս նիկ ներ և` ոչ միայն:

1994 թ. ա մե րիկ յան խա նութ նե
րում հայտն վեց ա ռա ջին ԳՄՕբան ջա
րե ղե նը՝ լո լի կը, ո րը չէր «վա խե նում» 
փո խադ րում նե րից և  եր կար ժա մա նակ 
պահ պա նում էր իր ապ րան քա յին տես
քը։ Ար տա քի նից այն սո վո րա կան լո լիկ 
է, սա կայն բազ մա նում է ան սո վոր ա րա
գութ յամբ, կա յուն է ցածր ջեր մաս տի
ճան նե րի և հի վան դութ յուն նե րի նկատ
մամբ։ 

Գե նա յին ին ժե նե րիա յի հա ջորդ 
ձեռք բե րու մը կար տո ֆիլն է, ո րին կո լո
րադ յան բզեզն ան գամ չի կա րող վնա
սել։ Խնդիրն այն է, որ կար տո ֆի լի գե
նո մի մեջ ներկց ված է վնա սա տու նե րի 
հա մար մա հա ցու թու նա վոր նյութ ար
տադ րող բակ տե րիա յի գեն։ Սա կայն 
գիտ նա կան նե րը չէին մտա ծել կար տո
ֆի լի վրա նստող այլ մի ջատ նե րի մա

սին և զար մա ցած էին, երբ սկսե ցին 
ոչն չա նալ թի թեռ նե րը, զա տիկ նե րը և 
նույ նիսկ` մե ղու նե րը։

Դ րանց ոչն չաց ման հետ ևան քով 
կսկսեն ոչն չա նալ նաև թռչուն նե րը, 
ո րոնք կզրկվեն ի րենց հիմ նա կան կե
րից՝ մի ջատ նե րից։ Այդ պի սով` կխախտ
վի կեն սա բա նա կան հա վա սա րակշ
ռութ յու նը, ո րը բնութ յու նը ստեղ ծել է 
մի լիար դա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում։

ԳՄՕ պա րու նա կող սննդամ թեր քը 
մարդ կանց օր գա նիզ մում ան դառ նա
լի փո փո խութ յուն նե րի է հան գեց նում, 
ա ռա ջաց նում է վտան գա վոր ա լեր գիա
ներ, սննդա յին թու նա վո րում ներ, մու
տա ցիա ներ, դի մադ րո ղա կա նութ յուն` 
հա կա բիո տիկ նե րի դեմ և  այլն: Ու սում
նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
որ քան շատ են  օգ տա գոր ծում ԳՄՕ, 
այն քան մեծ է ար յան մեջ չա րո րակ գո
յա ցութ յուն նե րի, ա ղես տա մոք սա յին 
տրակ տի և ն յար դա յին հա մա կար գի 

ախ տա հար ման վտան գը: 
ԳՄՕնե րի դեմ պայ քա րող 

գիտ նա կան նե րը պնդում են, որ 
դրանք քաղց կե ղա ծին են, ծե
րաց նում են մար դու օր գա նիզ
մը: Մ յուս կող մից՝ այն օգ տա
գործ վում է բժշկութ յան մեջ, և  
ամ բողջ աշ խար հում ին սու լի նի 
90 տո կո սը պատ րաստ ված է 
գե նե տի կո րեն վե րա փոխ ված 
օր գա նիզմ նե րից:

ԳՄՕի հայտն վե լը տար բեր 
երկր նե րում իշ խա նութ յուն
նե րին ա ռա ջին հեր թին սննդի 
անվ տան գութ յան ա ռու մով, 

բարդ խնդրի առջև կանգ նեց րեց։
ԳՄՕ մթեր քի օգ տա գործ ման հար

ցը մնում է Ա ռող ջա պա հութ յան հա
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
(ԱՀԿ) ման դա տի մեջ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ներ կա յում ԱՀԿն միան շա նակ պա
տաս խան չի տվել, թե գե նե տի կո րեն 
ձևա փոխ ված ար տադ րան քը մար դու 
հա մար ռիս կի գոր ծոն հա մար վու՞մ է, 
թե ոչ։ Ա մեն դեպ քում, ԱՀԿն պաշ տո
նա պես հայ տա րա րել է, որ գե նե տի կա յի 
մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծումն ըն դու նում 
է միայն բու ժա կան նպա տակ նե րով և 
բա ցա ռում է մար դու կող մից բնութ յա
նը մի ջամ տե լը, ին չը կա րող է հե տա գա 
հետ ևանք ներ ու նե նալ։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն 
ԳՄՕնե րի ներկ րու մը սկսեց ա ճել 90
ա կան թվա կան նե րին, հատ կա պես 
մար դա սի րա կան օգ նութ յան խո ղո վա
կով։ Այդ պի սի ա ռա ջին մթերք նե րից էր 
սեր մա ցու կար տո ֆի լը։ Այ նու հետև Հա
յաս տան ներկր ված ԳՄՕ մթերք նե րին 
միա ցան տո մա տի մա ծուկ նե րը, ա րագ 
ա ճող ծա ռե րի տնկի նե րը/բար դի/, պա
հա ծո յաց ված ե գիպ տա ցո րե նը, օս լան և  
այլն։ Այ սինքն, հայ կա կան շու կան ԳՄՕ
նե րի ներ խուժ մա նն ան պաշտ պան 
գտնվեց։

Ել նե լով 21րդ դա րի հա մաշ խար
հա յին հիմ նախն դիր նե րից, ինչ պես նաև 
տնտե սա կան հար ցե րից` կա րե լի է եզ
րա կաց նել, որ գե նե տի կո րեն ձևա փոխ
ված սննդամ թեր քի ար տադ րութ յու նը 
հնա րա վոր չէ կա սեց նել, ինչ պես նաև` 
ամ բող ջո վին վե րահս կել: Եվ չնա յած, 
որ ԳՄՕ պա րու նա կող սննդամ թեր
քի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունը մար
դու օր գա նիզ մի վրա դեռ ամ բող ջո վին 
ա պա ցուց ված չէ, սա կայն անհ րա ժեշտ 
է հնա րա վո րինս խու սա փել դրան ցից, 
քա նի որ նրա անվ տան գութ յու նը ևս  
ա պա ցուց ված չէ:

 Ա. Խա լաթ յան
Ո. Հով հան նիս յան

Կո տայ քի  ԳԱՄԿ

Թեև տա րած քին բնո րոշ է սա կա
վաջ րութ յու նը, սա կայն խոր քա յին հո րե
րի ճիշտ շա հա գործ ման արդ յուն քում, 
գյու ղում թե խմե լու, և թե ո ռոգ ման ջրե րի 
խնդի րը կար գա վոր ված է: Գ յու ղա ցի ներն 
օգտ վում են 13 ինք նա հոս շատր վա նող 
խոր քա յին հո րե րից, գյու ղը խմե լու ջրի 
այլ աղբ յուր ներ չու նի: Գ յու ղա պետ Մա
նուկ Օ հան յա նի տե ղե կաց մամբ, չօգ տա
գործ վող խոր քա յին հո րե րը, ջրի խնա
յո ղութ յան նպա տա կով, ժա մա նա կա վո
րա պես փակ վել  են և կա պա րակնք վել:  
Դ րանք կբաց վեն գար նա նը` ո ռոգ ման 
տա րեշր ջա նի սկսվե լուն զու գա հեռ: 
Ռանչ պար ցի նե րը գրե թե ամ բող ջութ
յամբ մշա կում են նաև տնա մերձ և սե
փա կա նաշ նորհ ված հո ղա տա րածք նե րը, 
ցա նում են ցո րեն, գա րի, առ վույտ, կո
րեկ և կե րա յին այլ մշա կա բույ սեր, ո րոնք 
բարձր բերք են ա պա հո վում: Գ յու ղը հա
րուստ է նաև պտղա տու ծա ռա տե սակ նե
րով, բարձր բերք են ա պա հո վում հատ
կա պես ծի րա նե նին, կե ռա սե նին, թթե
նին, ըն կու զե նին, իսկ ա վա զոտ և կա վա
յին հո ղե րից ստաց վում է նաև խա ղո ղի 
բարձր և  որակ յալ բերք: «Ո րո շել ենք 
նաև պիս տակ ա ճեց նել, այդ նպա տա կով 
ա ռա ջի կա յում Ի րա նի Իս լա մա կան Հան
րա պե տութ յու նից տնկի ներ ենք ներկ րե
լու: Պիս տա կի ծա ռե րը հատ կա պես լավ 
են ա ճում ա ղոտ հո ղե րում, դրանք կա րող 
են դի մա կա յել մինչև 40 C˚ցրտին: Սկզ
բում փորձ նա կան կտնկենք 20 տնկի, 
այ նու հետև, արդ յունք նե րը գնա հա տե
լուց և լավ ցու ցա նիշ ներ ստա նա լուց հե
տո, կկազ մա կեր պենք զանգ վա ծա յին 
տունկ», ա սում է գյու ղա պե տը: 

Ռանչ պա րում զբաղ վում են նաև 
ա նաս նա պա հութ յամբ, գյու ղում առ կա է 
480 գլուխ խո շոր, 330 գլուխ մանր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի, շուրջ 2000 թռչուն: 
Զ բաղ վում են նաև ա պա հո վող խո զա բու
ծութ յամբ: Գ յու ղա պետ Մա նուկ Օ հան յա
նի տե ղե կաց մամբ, ար դեն ձևա վոր վել են 
գյու ղա ցիա կան փոքր տնտե սութ յուն ներ, 
ո րոն ցում աս տի ճա նա բար ա վե լաց վում 
է գլխա քա նա կը: Ռանչ պա րում օ րա կան 
ար տադր վում է 11,5 տոն նա կաթ, ո րը 
մթե րում են վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն
նե րը: Գ յու ղում գոր ծում է նաև ձկնա բու
ծա կան 3 տնտե սութ յուն: «Գ յու ղա ցի նե րը 
Ռանչ պա րում, կա րե լի է ա սել, բա րե կե
ցիկ կյան քով են ապ րում: Կա րո ղա նում 
են ճիշտ և ժա մա նա կին կազ մա կեր
պել գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րը, արդ յունք ստա նալ: Ռանչ պա րից 
նույնիսկ կա նա չի է ար տա հան վում ՌԴ: 
Արդ յուն քում` բնա կիչ նե րը գո հու նակ են, 
հար կե րը վճա րում են ժա մա նա կին: Գ յու
ղի միակ խնդիրն այ սօր կա պույտ վա ռե
լի քի բա ցա կա յութ յունն է, որն ան հա պաղ 
պետք է լու ծում գտնի», իր մտա հո գութ
յունն է կի սում գյու ղա պե տը և  ա պա հա
վե լում, որ գյու ղը վե րաբ նա կեց ված է 
Բաք վից բռնա գաղթ ված նե րով, ով քեր 
փո խա նա կել են ի րենց բնա կա րան նե րը 
Ռանչ պա րում ապ րող ադր բե ջան ցի նե

Ա րա րա տի մար զի  Ռանչ պար գյու ղում վեր ջին 
տա րի նե րին  լայն թա փով զար գա նում են ջեր մո
ցա յին տնտե սութ յուն նե րը: Գ յու ղա ցին  ջեր մո ցա յին 
բան ջա րե ղե նի ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր ներ 
չի ու նե նում: Տն կում են հիմ ա կա նում վա ղա հաս 
կա ղամբ, կար տո ֆիլ, ո րոնք Եր ևա նի շու կա ներ են 
հասց վում մա յիս ամ սին: Ո րոշ տնտե սութ յուն ներ 
ու նեն մշտա կան գնորդ ներ, ով քեր բեր քը գնում են 
հենց հո ղա մա սից: Գ յու ղա ցի ներն ա ռանց դժվա
րութ յան, ի րաց նում են նաև ջեր մոց նե րում ա ճեց ված 
վա րուն գը, լո լի կը, տակ դե ղը, սմբու կը, կա նա չե ղե նը 
և բան ջա րա բոս տա նա յին այլ մշա կա բույ սեր: Այ
սինքն ռանչ պար ցին կա րո ղա նում է ճիշտ կազ մա
կեր պել ար տադ րութ յու նը և  ե կա մուտ ստա նալ:  

րի հետ: Ուս տի, նրանց հա մար պետք 
է ա պա հո վել կեն ցա ղա յին նվա զա գույն 
պայ ման նե րը, որ պես զի չհե ռա նան գյու
ղից: «Ա րաք սի ա փին տե ղա կայ ված և 
Թուր քիա յին սահ մա նա կից այս գյու ղը 
( Ռանչ պա րից մինչև Ա րաքս գե տը` 500 մ  
է), ո րում  նաև փոքր թվով եզ դի ներ են 
բնակ վում, հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, 
չլուծ ված խնդիր ներ չպետք է ու նե նա: 
Գա զի ֆի կաց ման խնդրի կար գա վոր ման 
հա մար  գյու ղա պե տա րա նը, հա մա ֆի
նան սա վոր ման դեպ քում, պատ րաստ է 
կա տա րել նաև իր ներդ րում ե րը, միայն 
թե այդ ուղ ղութ յամբ ո րո շա կի ծրագ րեր 
ի րա կա նաց վի», նշում է Մա նուկ Օ հան
յա նը:  Այդ նպա տա կով գյու ղա պե տը դի
մել է տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի.  
ա ռայժմ   սպա սում են: 

Գ յու ղա պե տա րա նի մի ջոց նե րով նո
րոգ վել են գյու ղա միջ յան ճա նա պարհ
նե րը: Ձմ ռան ա միս նե րին, ա ռանց ու շա
ցում ե րի, կա տար վել են ձյան մաքր ման 
աշ խա տանք նե րը, ին չի շնոր հիվ, նույ
նիսկ ա մե նաձ նա ռատ օ րե րին, երթ ևե
կութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ չեն 
ա ռա ջա ցել: «Գ յու ղա պե տը պետք է հո
գով, սրտով ժո ղովր դի հետ լի նի: Ես 
եր բեք չեմ կա րող ան տար բեր լի նել ինձ 
ներ կա յաց ված որ ևէ խնդրի նկատ մամբ, 
Ռանչ պա րում ապ րող յու րա քանչ յուր 
բնակ չի հոգ սը նաև իմ հոգսն է»,  իր 
խոս քը եզ րա փա կում է գյու ղա պե տը:

Գ յու ղի ջեր մատ նե րում ար դեն 
սկսվել են մշա կութ յան աշ խա տանք նե
րը: Այս օ րե րին զբաղ ված են սա ծիլ նե րի 
ա ճեց մամբ: Ի դեպ, ջեր մատ նե րում նաև 
նոր տեխ նո լո գիա ներ են կի րառ վում, 
շու տով մի ֆեր մե րի կող մից, ա ռայժմ` 
փորձ նա կան, կներդր վի ջեր մա մե կու
սիչ թա ղան թով ջեր մա տան ա մե րիկ յան 
մո դուլ: Գո հաց նող արդ յունք ներ ստա
նա լու դեպ քում այն կներդր վի նաև այլ 
տնտե սութ յուն նե րում: Ջեր մա տան այս 
տար բե րա կը արդ յու նա վետ է նրա նով, 
որ տա քաց ման հա մար է ներ գիա յի լրա
ցու ցիչ աղբ յուր ներ չեն պա հանջ վում: 
Բա ցի այդ, ջեր մո ցի շա հա գոր ծու մը, այս 
ե ղա նա կով, հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել 
տար վա բո լոր ա միս նե րին: Ռանչ պա րում 
ար ևա յին օ րե րը շատ են, ին չը ևս ն պաս
տա վոր պայ ման է ջեր մատ նա յին տնտե
սութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է հան րա պե տութ
յու նում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
մա նը, ա պա Մա նուկ Օ հան յա նի կար ծի
քով, կա րե լի է լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի 
հաս նել և  ա ռա ջըն թաց ու նե նալ, ե թե 
տրա մադր վեն ար տոն յալ, ցածր տո
կո սադ րույք նե րով և  եր կա րա ժամ կետ 
վար կեր, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ար
տադ րութ յուն կազ մա կեր պել, ե կա մուտ 
ստա նալ, ըն դար ձա կել տնտե սութ յու նը, 
նո րա րա րա կան ա ռա ջա վոր ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նել  և ներդ նել նոր տեխ նո լո
գիա ներ:   

Նել լի Սա հակ յան
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ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ  ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
/  Բաց և  ծած կած գրուն տի հա մար/

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՆՈՂ ԷՏ

  Բաց գրուն տի հա մար

  Սեր մե րի նա խա պատ րաս տում
ցան քին

  Ցան քից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է սեր
մե րը մաք րել, տե սա կա վո րել և  ախ տա
հա նել: 

  Ցան քից ա ռաջ, ծլման ըն թացքն 
ա րա գաց նե լու և  հա մե րաշխ ծլու նա
կութ յուն ա պա հո վե լու հա մար խոր հուրդ 
է տրվում սեր մե րը 12 ժամ տևո ղութ
յամբ թրջել միկ րո տար րե րի լու ծույ թում` 
բո րաթ թու0.02, ծծմբաթթ վա յին ման
գան0.05, ծծմբաթթ վա յին ցինկ0.05, 

մո լիբ դե նաթթ վա յին ա մո նիում0.01, 
ծծմբաթթ վա յին պղինձ0.05, ծծմբաթթ
վա յին եր կաթ0.05, կա լիու մի յո դատ 
0.025%:   Լու ծույ թի ջեր մաս տի ճա
նը պահ պա նել 22240C:   Սեր մե րի չոր 
զանգ վա ծի և  լու ծույ թի հա րա բե րութ
յու նը` 1:34: Թր ջե լուց հե տո սեր մե րը 
չո րաց նել, նոր միայն ցա նել:   Նույն բա
ղադ րութ յամբ լու ծույթն ա ռա ջարկ վում 
է կի րա ռել նաև բույ սե րի ար տաար մա
տա յին սնուց ման հա մար` 23 տերև հա
սա կում:

  Սեր մե րի նա խա ցան քա յին մշակ
ման հա մար կա րե լի կի րա ռել նաև  կեն

վել վաղ ու բարձր բերք ա պա հո վե լու 
հա մար բարձ րո րակ սա ծիլ ներ կա րե լի 
է ա ճեց նել տոր ֆա բու սա հո ղա յին թա
ղար նե րում` օգ տա գոր ծե լով պո լիէ թի
լե նա յին խո ռո չիկ ներ:  Ցան քը կա տա րել 
5x5x5 սմ սն ման մա կե րես ու նե ցող խո
ռո չիկ նե րի մեջ: Որ պես հո ղա խառ նուրդ 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել` 3 մաս տորֆ, 1 
մաս կեն սա հու մուս,  կամ 4 մաս տորֆ, 
4 մաս ճմա հող, 2 մաս կեն սա հու մուս:

 Նախ քան ցան քը խո ռո չիկ նե րը լավ 
ջրվում են սննդա րար լու ծույ թով, յու րա
քանչ յուր խո ռո չի կում դրվում է 1 հատ 
սերմ:  Ցան քից հե տո սեր մե րը ծածկ
վում են տոր ֆի  կամ հո ղա խառ նուր

դի բա րակ շեր տով և  պո լիէ թի լե նա յին 
թա ղան թով՝ հա վա սա րա չափ ծլե լու 
հա մար:  Խո ռո չիկ նե րը տե ղադր վում են 
հո ղի վրա. այն պետք է լի նի հնա րա վո
րին չափ հարթ և  ծածկ ված սպի տակ 
պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թով, որ պես զի 
ար մատ նե րը զերծ մնան հո ղի մեջ թա
փան ցե լուց և  հո ղի հի վան դութ յուն նե
րից: Ծլ ման շրջա նում պահ պա նել խո
նա վութ յու նը: 

 Սեր մե րը ծլե լուց (ծկտե լուց) ան
մի ջա պես հե տո հե ռաց նել պո լիէ թի լե
նա յին թա ղան թը, որ պես զի չայր վեն 
ծի լե րը և ջ րել սննդա րար լու ծույ թով: 

մա ղած տոր ֆի կամ հո ղա խառնուր դի 2 
սմ  բա րակ շեր տով և ջ րել շատ մանր 
անց քեր ու նե ցող ցնցու ղով:   Մեկ  քա
ռա կու սի մետ րի վրա ցան վում է 810 
գ  սերմ: Բ նա յին ցան քի դեպ քում կա
րե լի է ստա նալ 450650, իսկ գծա յի նի 
դեպ քում` 650850 հատ սա ծիլ:   Ցան քից 
հե տո ջեր մոց նե րը ծած կել ա պա կե 
շրջա նակ նե րով, վրա յից փա կել պո լիէ
թի լե նա յին թա ղան թով և հ նա րա վո
րութ յան դեպ քում նաև բամ բա կե գործ
ված քով:

 Մինչև ծլե լը՝ ցան քից 56 օր հե տո 
ջրել (ծլա ջուր տալ):  Ջեր մոց նե րը չբա
ցել մինչև ծլե լը, ո րից հե տո հե ռաց նել  

բամ բա կե ծած կը և  օ դա փո խել ա մեն 
օր: Ա ռա ջին իս կա կան տերև նե րի ա ռա
ջա նա լուց հե տո, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում, կա տա րել նոս րա ցում, հան
ված բույ սե րը կա րե լի է վե րատն կել 
(պի կի րով կա) մեկ այլ ջեր մո ցում:

 Սա ծիլ նե րի ա ճեց ման ժա մա
նակ անհ րա ժեշտ է տալ 23 սնու ցում                               
(հա մակց ված պա րար տան յու թե րով՝ 
NPK /13:40:13; NPK /20:20:20):  Մինչև 
սա ծիլ նե րի դաշտ տե ղա փո խե լը, անհ
րա ժեշտ է աս տի ճա նա բար վար ժեց նել 
(կո փել) դրսի պայ ման նե րին` 710 օր 
ջեր մոց նե րը բաց պա հե լով:

 Սա ծիլ նե րի մշա կութ յուն տոր ֆա
բու սա հո ղա յին թա ղար նե րում: Ա ռա

Ժամանակի ընթացքում, խանգարվում է բույ սե րի ա ճի ու բեր
քատ վութ յան պրո ցես նե րի հա մա մաս նութ յունը,  արդ յուն քում ընկ նում 
է ծա ռե րի բեր քատ վութ յու նը: Ի րա վի ճա կը կար գա վո րե լու և ծա ռե րը 
ե րի տա սար դաց նե լու հա մար կի րառ վում է է տը: Ն կա տի ու նե նա լով ծա
ռե րի աճն ու հա սա կը` լի նում է թեթև, մի ջակ և խո րը էտ: 

Թեթև ե րի տա սար դաց ման ժա մա նակ հե ռաց նում են 13 տա րե կան 
թույլ ճյու ղե րը, ո րոնք 1520 սմ  են: Գոր ծըն թա ցը կի րառ վում է այն ժա
մա նակ, երբ ծա ռերն անց նում են ա ռատ բեր քատ վութ յան շրջա նը, և 
ն րանց ա ճը զգա լիո րեն թու լա նում է, ո րի արդ յուն քում սկսում են գո յա
նալ միայն պտղա գո յա ցութ յուն ներ:

Թեթև ե րի տա սար դաց նող է տի մի ջո ցով հե ռաց վում են պտղա գո
յա ցում նե րի մի մա սը և ն պաս տում վե գե տա տիվ ա ճին: Այս պի սի է տի 
կի րառ վում է 15 տա րե կա նից, իսկ տան ձե նու, խնձո րե նու նկատ մամբ` 
ա վե լի վաղ:

Մի ջակ ե րի տա սար դա ցում կի րա ռում են, երբ ծա ռե րի պսա կը շատ է ձգվել 
վեր, պտղա բե րութ յունն ան ցել է ծայ րա մա սե րը, իսկ պսա կի կենտ րո նը մեր կա
ցել է ու զրկվել պտղաճ յու ղե րից, կմախ քա յին և կի սակ մախ քա յին ճյու ղե րից: 
Ի տար բե րութ յուն թեթև ե րի տա սար դաց մա նը` այս դեպ քում հե ռաց վում են 
կմախ քա յին և կի սակ մախ քա յին ճյու ղե րի 45 տա րե կան թույլ ճյու ղե րը, ո րոնք 
1015 սմ  են, ինչ պես նաև ծե րա ցած գո յա ցում նե րը: Այս տեղ պետք է հաշ վի առ
նել, որ ճյու ղը կար ճաց նում են այն տար վա ա ճի մո տից, որ տեղ շվի եր կա րութ
յու նը ե ղել է 3040 սմ ից ոչ պա կաս:

Մի ջակ ե րի տա սար դա ցու մից հե տո, ա ռա ջին 23 տա րի նե րի ըն թաց քում ու
ժեղ ա ճած շվերն ամ ռա նը ծե րա տում են` երկ րոր դա կան ճյու ղա վո րում ներ և 
պտ ղա գո յա ցում ներ ա ռա ջաց նե լու նպա տա կով: 

Ու ժեղ ե րի տա սար դաց նող էտ: Սա կի րա ռում են մի քա նի ծե րա ցած և ժա
մա նա կին չէտ ված մշա կա բույ սե րի` ծի րա նե նու, խնձո րե նու և տան ձե նու 
նկատ մամբ, ո րոնք հա մե մա տա բար լավ են վե րա կանգն վում  և բա վա կա նին 
եր կա րակ յաց են: Այս է տի դեպ քում հե ռաց վում են ծի րա նե նու 810 տա րե կան 
ճյու ղե րը: Դ րա նից հե տո ծա ռեր ն ա ռա տո րեն պա րար տաց վում են ու  ջրվում:

Նոր ա ռա ջա ցած շվե րը, երբ հաս նում են 2530 սմ  եր կա րութ յան, դրանց մեծ 
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մա սը ծե րատ վում են` լրա ցու ցիչ 
ա ճեր ու նե նա լու հա մար, իսկ այն 
շվե րը, ո րոն ցով պետք է հե տա
գա յում պսակ ձևա վոր վի, չեն էտ
վում: 

Այն ծա ռե րը, ո րոնք ծե րա ցել 
են և հի վանդ են, ա վե լի նպա տա
կա հար մար է, որ պես զի ամ բող
ջութ յամբ նրանց փո խա րի նեն 
նոր  տնկի նե րը:    

է տը կա տար վում է եր կու 
ե ղա նա կով` կար ճաց մամբ և նոս
րաց մամբ: Ա ռա ջի նի դեպ քում հե
ռաց նում են շվի կամ ճյու ղի մի 
մա սը և հա տում են դրսի բող բո ջի 
վեր ևից: Կար ճաց նող է տի դեպ

քում ծա ռի ճյու ղե րի քա նա կը պահ պան վում է: Նոս րաց նող է տի նպա տակն է` 
հե ռաց նել ա վե լորդ խտա ցում նե րը, ո րոնք ա ճում են դե պի սա ղար թի ներ սը, ինչ
պես նաև 900  և դ րա նից փոքր անկ յան տակ ա ճող ճյու ղե րը, ո րոնք խան գա րե լու 
են հե տա գա յում կամ բեր քի ծան րութ յան տակ ջարդ վե լու են: Նոս րաց նող էտն 
ու նի նաև սա նի տա րա կան նշա նա կութ յուն, ո րով հետև դրա ըն թաց քում հե ռաց
վում են նաև հի վանդ, չո րա ցած, ջարդ ված և վ նաս ված ճյու ղե րը:

Կար ճաց նող է տը լի նում է մի քա նի տե սակ` ծե րա տում, թույլ կար ճա ցում, 
մի ջակ կար ճա ցում և խիստ կար ճա ցում: Ս րանք տար բեր վում են ի րա րից 
կտրվող ճյու ղի եր կա րութ յամբ. գոր ծըն թա ցը  կախ ված է ծա ռե րի տա րի քից ու 
է տի նպա տա կից: Ծե րատ ման դեպ քում հե ռաց վում են տվյալ տար վա շվե րի 
աճ ման կո նե րը կամ ծայ րա յին մա սե րը `15 սմ  եր կա րութ յամբ, թույլ կար ճաց
ման դեպ քում` շվի 1/3 մա սը, մի ջա կի դեպ քում` 1/2ը, իսկ խիստ կար ճաց ման 
ժա մա նակ` 2/3 մա սը:

 Տա րի քա վոր ծա ռե րի մոտ բեր քատ վութ յան և  ա ճի պրո ցես նե րը թու լա նա
լիս, ինչ պես նաև դրանց հա մա մաս նութ յու նը պահ պա նե լու հա մար, 35 տա
րե կան ճյու ղե րը խո րը է տում են, իսկ երբ կմախ քա յին ճյու ղե րը սկսում են մա
հա նալ, և սա ղար թի կենտ րո նը մեր կա նում է, այս դեպ քում կի սակ մախ քա յին և 
կ մախ քա յին ճյու ղե րը ե րի տա սար դաց ման նպա տա կով խիստ կար ճաց նում են:

Գե նիկ Մով սիս յան
կենսաբանական գիտությունների թեկ նա ծու

սա պատ րաս տուկ ներ, մաս նա վո րա
պես՝ հիդ րո գու մատ, նագ րո և  այլն:

  Ցան քի և տնկ ման
 ժամ կետ նե րը

  Բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի ցան
քերն անհ րա ժեշտ է կա տա րել Ա րա
րատ յան հար թա վայ րի պայ ման նե րում` 
ար ևա յին ջեր մոց նե րում` մար տի 1015
ը, իսկ սա ծի լու մը՝ ապ րի լի 25ից մինչև 
մա յի սի 10ը:   Նա խա լեռ նա յին շրջան
նե րում ցան քը կա տա րել ար ևա յին ջեր
մոց նե րում` ապ րի լի ա ռա ջին տաս նօր
յա կում, իսկ սա ծի լու մը՝ հու նի սի 1ից 
մինչև 15ը:

  Սա ծիլ նե րի ա ճեց ման
 ե ղա նակ նե րը

  Բույ սե րը կա րե լի է ա ճեց նել բնա
ցան և  սա ծի լա յին ե ղա նակ նե րով: 
  Սա ծի լա յին ե ղա նա կը եր կա րաց նում 
է բույ սե րի վե գե տա ցիա յի շրջա նը, 
նպաս տում բեր քի ա վե լի վաղ ստաց մա
նը:   Սա ծի լի ո րա կը էա կա նո րեն ազ դում 
է բեր քի կազ մա կերպ ման ժամ կետ նե
րի, բեր քատ վութ յան և  բեր քի ո րա կի 
վրա, քա նի որ սա ծի լա յին շրջա նում են 
ձևա վոր վում այն ցո ղուն նե րը, ո րոնց 
բող բոջ ներն ի րենց վրա կրե լու են բեր
քի հիմ նա կան մա սը (5060%):

  Ջեր մոց նե րում սա ծիլ նե րի ա ճեց ման 
ե ղա նակ նե րը.

        Սա ծիլ նե րի մշա կութ յունն ա վան
դա կան ե ղա նա կով:   Սեր մե րի ցան քը 
ջեր մոց նե րում կա տար վում է բնա յին 
կամ գծա յին ե ղա նա կով: Այդ նպա տա
կով օգ տա գոր ծում են հա մա պա տաս
խան մար գոց ներ:   Սեր մե րը ցա նել մար
գոց նե րից ա ռա ջա ցած բնե րի մեջ կամ 
գծե րի եր կա րութ յամբ, վրա յից ծած կել 
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Պոմիդորի սածիլները պլաստիկ
 բաժակներում

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ  ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
/Բաց և  ծած կած գրուն տի  հա մար/

Սնն դա րար լու ծույ թը պատ րաս տել` 10լ 
ջ րին ա վե լաց նե լով 1520 գ  հա մակց ված 
պա րար տան յու թեր` Կ րիս տա լոն կամ 
 Մաս թեր (NPK/13:40:13; NPK/20:20:20): 
 Խո նա վութ յան և  լա վա գույն ջեր մաս տի
ճա նի (2426 0C) պայ ման նե րում լո լի կի 
սեր մե րը սո վո րաբար ծլում են 45, իսկ 
տաք դե ղի նը և սմ բու կը` 68 օ րում:

 Շա քի լա տերև նե րի բաց վե լուց հե
տո ջեր մաս տի ճանն ի ջեց վում է  ցե րե կը 
մինչև 1820 0C, իսկ գի շե րը` 1516 0C, 
որ պես զի սա ծիլ նե րը չձգվեն:  Մի շա
բաթ հե տո ջեր մաստ ճա նը բարձ րաց
վում է` ցե րե կը ար ևա յին ե ղա նա կին` 
2022 0C, ամ պա մած օ րե րին` մինչև 
1819 0C, գի շե րը` 1718 0C:  Սա ծիլ նե րը 
ջրել չա փա վոր` ըստ պա հան ջի: 

 Ծած կած գրուն տի հա մար
 Ջեր մա տա նը սա ծիլ ներն ա ճեց

վում են միայն թա ղա րա յին ե ղա նա կով: 
 Բո լոր մշա կա բույ սե րի ցանքն անհ րա
ժեշտ է կա տա րել սոր տա յին լա վո րակ 
զտված, ստուգ ված և  ախ տա հան ված 
սեր մե րով: Ախ տա հան ված սեր մե րը 

կա րե լի է և ն պա տա կա հար մար է ցա նել 
տոր ֆով կամ հո ղա խառ նուր դով (7 մաս 
տորֆ, 2 մաս բու սա հող, 1 մաս ճմա հող) 
լցված պո լիէ թի լե նա յին խո ռո չիկ նե րում: 
 Նախ քան ցան քը, խո ռո չիկ նե րը  լավ 
ջրվում են սննդա րար լու ծույ թով, յու րա
քանչ յուր խո ռո չի կում դրվում է 1 հատ 
սերմ:  Ցան քից հե տո սեր մե րը ծածկ
վում են տոր ֆի  կամ հո ղա խար նուր
դի բա րակ շեր տով և  պո լիէ թի լե նա յին 
թա ղան թով՝ հա վա սա րա չափ ծլե լու 
հա մար:  Խո ռո չիկ նե րը տե ղադր վում են 
հո ղի վրա, ո րը պետք է լի նի հնա րա վո
րին չափ հարթ և  ծածկ ված սպի տակ 
պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թով, որ պես զի 
ար մատ նե րը զերծ մնան հո ղի մեջ թա
փան ցե լուց և  հո ղի հի վան դութ յուն նե
րից: Ծլ ման շրջա նում պահ պա նել խո
նա վութ յու նը: 

 Սա ծիլ նե րի ա ճեց ման սկզբնա
կան շրջա նում ջեր մաս տի ճա նը պետք 
է պահ պա նել 2425 0C սահ ման նե րում, 
որ պես զի շատ չձգվեն:  Սա ծիլ նե րի 
մշա կութ յան ըն թաց քում ջրում նե րը կա
տար վում են սննդա րար լու ծույ թով, ո րը 
1լ ջ րում պա րու նա կում է` N200, P80, 
K160, Ca280, Mg50 մգ, ինչ պես նաև 
միկ րո տար րե րով` Fe4, B0,5, Mn0,5, 
Zn0,05, Cu0,05 մգ/լ:

Երբ սա ծիլ նե րը հաս նում են 710 սմ  
բարձ րութ յան, դրանք պետք է վե րատն
կել տոր ֆով կամ հո ղա խառ նուր դով 
լցված պլաս տիկ բա ժակ նե րի մեջ: 

Գ. Սարգսյան
գյուղատնեսական գիտությունների 

դոկտոր
Բանջարաբոստանային և 

տեխնիկական 
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

Ä 6  Պա տա տուկ դաշ տա յի նը պա տա տու կազ գի նե րի (Convolvulaceae) ըն տա
նի քի բազ մամ յա, երկ շա քի լա վոր խո տա բույս է: 

Ար մատն ա ռանց քա յին է՝ 13 մ խո րա ցող, կյան քի 23 տա րի նե րին կո ղա յին 
հո րի զո նա կան ար մատ նե րից սկսում են զար գա նալ նոր ուղ ղա հա յաց ար մատ
ներ ու բույ սեր: Ցո ղու նը, ո րի եր կա րութ յու նը 11.5 մ  է փա թաթ վում է հար ևան 
բույ սե րի ցո ղուն նե րին, սեղ մում, ճնշում է դրանց՝ խախ տե լով բնա կա նոն ա ճը: 
Տե րև նե րը նե տաս լա քաձև են: Ծաղ կում է ամ ռա նը, մեղ րա տու բույս է: Ծաղ կա
բա ժակն ու ծաղ կապ սա կը ձու լա թերթ են, ծաղ կապ սա կը ձա գա րաձև է, ու նի 
5 սպի տակ կամ վար դա գույն թեր թիկ ներ, ա ռէջ նե րը 5ն  են: Պ տու ղը երկ փեղկ, 
երկ տուն տու փիկ է, յու րա քանչ յուր բնում կա մե կա կան կլո րա վուն սերմ (1000 
սեր մը կշռում է 56 գ): Սեր մը պահ պա նում է ծլու նա կութ յու նը՝ 2022 տա րի:

Ըստ հնա գույն ա վան դազ րույ ցի` եր կա րատև ճամ փոր դութ յու նից հոգ նած 
Աստ վա ծա մայ րը նստում է քա րի վրա, այդ պա հին բաց վում են պա տա տու կի 
ծա ղիկ նե րը, ցրվում են ամ պերն ու Աստ վա ծա ծի նը հա գեց նում է իր ծա րա վը` 
օգ տա գոր ծե լով պա տա տու կի ծաղ կապ սա կը որ պես գա վաթ: Գ րիմ եղ բայր
ներն ան վա նել են պա տա տու կի ծա ղիկ նե րը՝ §Աստ վա ծա մոր գա վաթ ներ¦: 
Բույ սի լա տի նե րեն ան վա նու մը` փա թաթ վող բույս է: Բ նութ յան մեջ հան դի
պում են պա տա տու կի (գրա կա նութ յան մեջ օգ տա գործ վում է նաև պա տու
տակ ան վա նու մը) մոտ 250 տե սակ: Որ պես զար դա բույս` մշակ վում է պա տա
տուկ ե ռա գույ նը (C. Tricolor), ո րը միամ յա բույս է (տե°ս, Լ.Վ. Հա րութ յուն յան 
§ Քո շրջա պա տի ծա ռե րը¦):

 Պա տա տու կի ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րութ յուն նե րը և բու ժիչ հատ
կութ յուն նե րի հա մե մա տութ յու նը  Ա յուր վե դա յի դե ղա բա նա կան ցան կում պա
տա տուկն ընդգրկ ված է ե ղել Շանկ խա պուշ պի կոչ վող խմբի մեջ, որն ընդգր կել 
է թվով 4 բույ սեր:  Հե ղի նակ ներն ու սում նա սի րել են վառ կա պույտ ծաղ կող 
բազ մա ցո ղուն (C.pluricaulis Chois) պա տա տու կի քի միա կան բա ղադ րութ յունն 
ու հատ կութ յուն նե րը:

 Շանկ խա պուշ պի բույ սե րից (պա տա տուկ, կլի տո րիա, է վոլ վու լուս ու 
կանս կո րա) ա ռա վել նա խընտ րե լի էր պա տա տու կը: Ըստ Ա յուր վե դա յի` այդ 
բույ սե րից ստաց ված պատ րաս տուկ ներն օգ տա գործ վել են բու ժա կան նպա
տակ նե րով` որ պես գլխու ղե ղի աշ խա տանքն ակ տի վաց նող, նյար դե րը հանգս
տաց նող, լու ծո ղա կան, տագ նա պի զգա ցու մը հե ռաց նող մի ջոց ներ նաև՝ նևրո
զի, հոգ նա ծութ յան դեպ քե րում:

Օգ տա գործ վել են բույ սի ցո ղու նը, տեր ևը, ծա ղի կը, սեր մը, ո րոնց պատ
րաս տուկ ներն ան համ են կամ դա ռը: Հում քը թրմել են ջրում՝ չա մա նի սեր մի 
հետ կամ ե փել են կա թի մեջ:

 
Քի միա կան բա ղադ րութ յու նը

  Պա տա տու կի բո լոր տե սակ նե րին բնո րոշ՝ կեն սա բա նո րեն ակ տիվ տրո
պա նա յին ալ կա լոիդ նե րը, ո րոնք հայտ նա բեր վել են մոտ 70 տա րի ա ռաջ, բա
վա կա նին լավ են ու սում նա սիր ված: Ներ կա յում դրան ցից ա ռանձ նաց վել են ալ
կա լոիդ ներ կոն վո լա մինն ու սկո պո լե տի նը: Բույ սը պա րու նա կում է գլի կո զիդ 
կոն վոլ վու լին,  կա րո տին, E և C վի տա մին ներ, խեժ, դառն ու փրփրան յու թեր, 
կու մա րին, սպի տա կուց նե րը տրո հող՝ պրո տեո լի տիկ խմո րիչ ներ: Ար մա տում 
հայտ նա բեր վել են ճար պաթ թու ներ՝ հիմ նա կա նում պալ մի տի նի, մի րիս տի նի 
ու լի նո լի: Ալ կա լոիդ նե րը հիմ նա կա նում պա րու նակ վում են սեր մում, ո րը թու
նա վոր է: Բույ սի մեջ հայտ նա բեր վել են. նատ րիում, ցինկ, մագ նե զիում, ման
գա նեղ,  պղինձ, եր կաթ:

Ու շադ րութ յուն:  Պարզվում է, որ պա տա տու կը եր կա թի շտե մա րան է: Ըստ 
Եր ևա նի բու սա բա նա կան այ գու մաս նա գետ նե րի` պա տա տուկ դաշ տա յի նը 
պա րու նա կում է 0.35% խե ժա յին գլյու կո զի դա յին միա ցութ յուն ներ: Ծաղկ ման 
շրջա նում տերև նե րում հայտ նա բեր վել են 68 մգ% կա րո տին, 91.4134 մգ% 
վի տա մին C:  Վեր ջին տա րի նե րին ու սում նա սիր վել է պա տա տու կի ազ դե ցութ
յունն առ նետ նե րի եւ մկնե րի վրա, հրա պա րակ վել են ո րոշ նախ նա կան արդ
յունք ներ. նկատ վել է ճա նա չո ղա կան ֆունկ ցիա յի բա րե լա վում: Պա տա տու կը 
պաշտ պա նում է ալ յու մի նի վնա սա կար ազ դե ցութ յու նից (նյար դա պաշտ պան 
հատ կութ յուն): Ո րոշ փոր ձե րում նկատ վել է հա կա դեպ րե սանտ ազ դե ցութ յուն: 
Ն վա զեց նում է տագ նա պի զգա ցու մը և  ու նի հա կասթ րե սա յին ու հանգս տաց
նող հատ կութ յուն ներ: Մեկ հե տա զո տութ յան ըն թաց քում նկատ վել է հա կա խո
ցա յին ազ դե ցութ յուն: Ար մա տի պատ րաս տուկ նե րը նվա զեց նում են վա հա նա
գեղ ձի T3 հոր մո նի պա րու նա կութ յունն ար յան մեջ:

    Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիան (ՀԵԿԱ) և Կին ձեռ
նե րեց նե րի ցան ցը (ԿՁՑ),  § Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում Հա
յաս տա նում¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ՀՀ Լո ռու մար զում կազ մա կեր պել 
էին  ֆի նան սա կան դա սըն թաց ներ: Դա սըն թացն ի րա կա նաց նե լու հա մար ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է տրա մադ րել Գեր մա նա կան խնայ բան կե րի միութ
յու նը (SBFIC): 

 Դա սըն թաց նե րին մաս
նակ ցում էին ՀՀ Լո ռու մար զի 
Տա շի րի, Ս տե փա նա վա նի, 
Ս պի տա կի, Շի րա կա մու տի, 
Ջ րա շե նի քա ղա քի գոր ծող 
և սկս նակ կին ձեռ նե րեց նե
րը, գյու ղատն տես նե րը, կա
նանց ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րը:

 Դա սըն թաց նե րին մաս
նակ ցած կա նայք հնա րա վո
րութ յուն ու նե ցան հա մալ րել 
ի րենց գի տե լիք նե րը և տե ղե
կատ վութ յուն ստա նալ հաշ վա պա հա կան և հար կա յին հաշ վառ ման, քա ղա քա
ցիա կան և  աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի ո լորտ նե րից:

2013թ. մա յի սից § Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիաե (ՀԵԿԱ) 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից Լո ռու մար զում ի րա կա նաց
վում է § Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ ծրա գի րը: 
Ծ րագ րի գոր ծըն կեր ներն են` CISP կազ մա կեր պութ յու նը, Լո ռու մարզ պե տա
րա նը և Վա նա ձո րի քա ղա քա պե տա րա նը: Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը կազ
մում է 768.357.95 €,  ո րի 80%  ֆի նան սա վո րում է Եվ րա միութ յու նը, իսկ 20%ը՝ 
ՀԵԿԱն: 

§ Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ ծրագ րի 
նպա տակն է`  խթա նել Լո ռու մար զի կա նանց սո ցիալտնտե սա կան կա րո ղութ
յուն նե րի զար գա ցու մը` այս պի սով նպաս տե լով կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
ի րա վի ճա կի բա րե լավ մա նը:
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 Լի լիթ Գաս պար յա ն

ԳԱրնԱն ԱռԱջին ծԱղիԿը
Ձն ծա ղի կը (գա լան տուս, սպի

տա կա ծա ղիկ, ձմեռ նա ծա ղիկ) պատ
կա նում է շքա նար գի զազ գի նե րի ըն
տա նի քի բազ մամ յա սո խու կա վոր 
խո տա բույ սե րի ցե ղին:

Բույ սի գի տա կան ան վա նու մը 
ծա գել է հու նա կան գա լա և  ան տոս 
բա ռից, ո րը նշա նա կում է կաթ նա յին 
ծա ղիկ` իր գույ նի պատ ճա ռով: Իսկ 
ձնծա ղիկ ա նու նը կապ ված է նրա վաղ 
գար նա նը ծաղ կե լու հետ: Ն րանց կա
րե լի է գտնել հենց ձյան տակ,  ապ
րում են բա վա կա նին կարճ` մի ա միս: 
Տա րած ված է Կենտ րո նա կան և Հա
րա վա յին Եվ րո պա յում: Հայտ նի է մոտ 
20 տե սակ, ՀՀում 3 տե սակ՝ ձնծա
ղիկ ալ պիա կան, ձնծա ղիկ անդր կով
կաս յան և ձն ծա ղիկ Արտ յու շեն կո յի: Հան դի պում 
են հիմ ա կա նում Տա վու շի մար զում՝ Իջ ևա նում, 
Ա չա ջուր գյու ղում: Ծաղ կում է վաղ գար նա նը: 
ՀՀում ապ րող տե սակ նե րը դե ղա բույ սեր են, 
պա րու նա կում են ալ կա լոիդ ներ: Ալ պիա կան 
ձնծա ղի կը տա րած ված է ստո րին գո տու կաղ
նու և հա ճա րե նու ան տառ նե րում: Այդ տե սա կը 
գրանց ված է ՀՀ Կար միր գրքում: Ա մեն տա
րի ապ րի լի 19ին աշ խար հի շատ երկր նե րում 
նշվում է ձնծա ղի կի օ րը:

 Ձն ծա ղի կի պատ մութ յու նը սկսվում է Անգ
լիա յից: Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում, կապ
ված կլի մա յա կան պայ ման նե րի հետ, այն ա ճում 
է հուն վա րից մինչև ապ րիլ ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում, և  քա նի որ Մեծ Բ րի տա նիա յում 
դրա ծաղ կու մը սկսվում է ապ րի լից, այդ պատ
ճա ռով էլ տո նը նշվում է ապ րի լին: Անգ լիա յում 
ձնծա ղիկ նե րը շատ հայտ նի ու սի րե լի ծա ղիկ
ներ են: Են թադր վում է, որ այն կախ ված է հին 
անգ լիա կան սնա հա վա տութ յան հետ,  տան 
շրջա կայ քում ծաղ կած ձնծա ղիկ նե րը, պահ պա
նում են տու նը ան ցան կա լի հյու րե րից և վատ 
է ներ գիա յից: Ու բա ցի այդ, նրանք ա ռա ջին ծա
ղիկ ներն են, ո րոնք հայտն վում են ցուրտ ձմեռ
վա նից հե տո և դ րա նով իսկ խորհր դան շում են 
գար նան գա լուս տը, ջեր մութ յան հաղ թա նակն 
ընդ դեմ ցրտի և լա վա գույնն ու նե նա լու հույս ու 
հա վատ են ներշն չում մարդ կանց: Ն րան ցով 
զար դար ված կա րե լի է տես նել անգ լիա կան շատ 
տներ, այ գի ներ, պու րակ ներ, իսկ ձնծաղ կին 
անգ լիա ցին հատ կաց նում է այն քան ժա մա նակ, 
ինչ քան օ րի նակ հո լան դա ցին կա կաչ նե րին:

 Տար բեր երկր նե րում տար բեր կերպ են ան
վա նում ձնծա ղի կը: Անգ լիա ցի ներն ան վա նում 
են այն ձյան կա թիլ կամ ձնե ա կան ջօղ, չե խե րը՝ 

փա թիլ, գեր մա նա ցի նե րը՝ ձնե զան գակ ներ, իսկ 
մենք՝ ձնծա ղիկ: Այ սինքն ձյան տա կից ա ռա ջի
նը եր ևա ցող: Եր բեմ նաև ձնծա ղիկ են ան վա
նում այն պի սի ծա ղիկ նե րի, ո րոնք ծաղ կում են 
վաղ գար նա նը: Ձն ծա ղի կը նաև հա մար վում է 
ա ռեղծ վա ծա յին ծա ղիկ, է, պա տա հա կան չէ, որ 
ձնծա ղի կի մա սին կան բազ մա թիվ լե գենդ ներ ու 
ա ռեղծ ված ներ: Դ րան ցից ա մե նա տա րած վածն 
այն է, որ երբ Ա դամ ու Ե վան ար տաքս վե ցին 
դրախ տից, Ե վան այն քան էր տխրել, որ ան
դա դար լա ցո էր լինում: Ձ մեռ էր, ցուրտ ու ձյուն 
էր գա լիս: Աստ ված, որ պես զի քիչ թե շատ նրա 
վիշ տը մեղ մաց նի, ստեղ ծեց ձնծա ղի կը Ե վա յի 
ար ցունք նե րից: Տես նե լով հիա նա լի ծա ղիկ նե րը՝ 
Ե վան ու րա խա ցավ և ն րա մեջ հույս ա ռա ջա
ցավ: Դ րա հա մար էլ ձնծա ղի կը շա տե րը քսում 
են ի րենց աչ քե րին` ի նշան վշտից, տխրութ յու
նից ու վատ հի շո ղութ յուն նե րից ա զա տում: 

 Սա կայն մեր օ րե րում ձնծա ղի կը հա ճախ 
«մարդ կա յին սի րո» զոհ է դառ նում: Ն րանք չա
փա զանց գե ղե ցիկ են, բայց բնութ յան մեջ: Պոկ
ված ծա ղիկ ներն ապ րում են ըն դա մե նը մի քա նի 
օր: 

Շատերն  անխղճորեն պո կում են ծա ղիկ
նե րը, արդյունքում ձնծա ղիկ նե րի թի վն աշ խար
հում տա րեց տա րի նվա զում է: Իսկ այսօր արդեն 
ձնծա ղի կի շատ տե սակ ներ գրանց վել են կար
միր գրքում: 

 Բույ սե րի պահ պա նութ յամբ զբաղ վող մար
դիկ կոչ են ա նում ծայ րա հեղ զգույշ ու նուրբ 
վե րա բեր վել ձնծա ղիկ նե րին, որ պես զի մեր սե
րունդ նե րը ևս կա րո ղա նան հիա նալ գար նան 
ա ռա ջին ծաղ կով, այլ ոչ թե միայն ի մա նան, որ 
ե ղել է նման ծա ղիկ:  Բ նութ յամբ կա րե լի է հիա
նալ նաև ա ռանց այն վնա սե լու: 

 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:

«Ս յու նիք Զար գա
ցում» ՀԿի կող մից 

ի րա կա նաց վող 
Հա մայն քա յին Զար

գաց ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, 

Վա յոց ձոր մար զի 
Գե տափ հա մայն

քում գոր ծող տնկա
րա նա յին տնտե

սութ յու նը մատ չե լի 
գնե րով ա ռա ջար

կում է բարձ րո րակ 
պտղա տու տնկի ներ 

(ըն կույզ, տանձ, 
խնձոր, ծի րան, 

սերկ ևիլ, դեղձ, սա
լոր, բալ, կե ռաս): 

Վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի կող մից գնորդ նե
րին տրա մադր վում է նաև այ գու մշա կութ յան վե րա բեր

յալ տե ղե կատ վա կան  նյու թեր և խորհր դատ վութ յուն: 

Դի մել Ա րամ Հա կոբ յա նին: 
Հեռ.` 093462193:


