
² ¶ ð à
      Ø²ðî  4  - 15     2016 Â.                                  ÂÆì  5  (2093) î²êÜúðÚ² ÂºðÂ   Ðð²î²ð²ÎìàôØ ¾ 1951 Â.     ¶ÆÜÀª 120 ¸ð²Ø

Èñ³ïáõ

Îááå»ñ³óÇ³

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ç»ñÙ³ïÝ³ÛÇÝ 
ï»ËÝáÉá·Ç³

Ø³ëÝ³·»ïÇ
ËáñÑáõñ¹Á

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

¾ç 5 

¾ç 7

¾ç 4

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

Գոր ծա դի րը փո փո խութ յուն է կա տա րել նախ կի նում ըն
դու նած ո րո շում նե րից մե կում՝ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վոր մամբ վար կե րի տրա մադր ման 
շա րու նա կա կա նութ յու նը 2016թ. ըն թաց քում ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: Ըստ հիմ նա վոր ման՝ §Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր
տին տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վո
րում¦ ծրագ րի շրջա նա կում, 20112015 թթ. տնտե սա վա րող նե
րին տրա մադր վել է 84.2 մլրդ ՀՀ դրամ ընդ հա նուր գու մա րով 
մատ չե լի (14 տո կո սով) վար կեր: Շա հա ռու նե րի թի վը կազ մել 
է շուրջ 98.9 հա զար միա վոր: Վար կերն ի րենց դրա կան ազ դե
ցութ յունն են ու նե ցել գար նա նա ցա նի պատ շաճ կազ մա կերպ
ման, ագ րո տեխ նի կա կան և  այլ մի ջո ցա ռում նե րի, ինչ պես նաև 
բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կին և կազ մա կերպ
ված ի րա կա նաց ման գոր ծում: 

***
Գ յու ղատն տե սութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին գրանց ված 

տնտե սա կան ա ճը պայ մա նա վոր ված է նաև ո լոր տին տրա
մադր ված մատ չե լի վար կե րով: Ո րոշ մամբ` տո կո սադ րույ քի 
սուբ սի դա վոր մամբ վար կե րի տրա մադր ման ժամ կե տը 2016թ. 
հա մար սահ ման վել է մար տի 1ից մինչև 2016թ. դեկ տեմ բե րի 
31ը:

***
 Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում, 

հա մա ձայն ո րի՝ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը թույ
լատր վե լու է կազ մա կեր պել ա ռանց գնում նե րի մա սին հայ տա
րա րութ յու նը նա խա պես հրա պա րա կե լու բա նակ ցա յին ըն թա
ցա կարգ: Այն հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ա րագ ձեռք բե րել 
պատ վաս տան յու թեր՝ հան րա պե տութ յան տա րած քում ստեղ
ծե լով կա յուն ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճակ:

***
Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է §Եր ևան Ջուր¦, § Հայջր  մուղ

կո յու ղի¦, § Լո ռիջրմուղ կո յու ղի¦, § Շի րակջրմուղ կո յու ղի¦ և 
§ Նոր Ա կունք¦ ՓԲԸնե րի կող մից օգ տա գործ վող ու պահ պան
վող ջրա յին հա մա կար գե րը և  այլ գույ քը, վար ձա կա լութ յան 
հանձ նե լու գոր ծըն թա ցի շրջա նա կում անց կաց ված նա խաո
րա կա վոր ման ըն թա ցա կար գի արդ յունք նե րին և գն ման ըն թա
ցա կար գի մաս նակ ցութ յան հայ տե րի ներ կա յաց ման հրա վե րին 
հա վա նութ յուն տա լու և նա խաո րա կա վոր ված մաս նա կից նե րի 
ցան կը հաս տա տե լու մա սին¦ ո րո շում: 

Նա խաո րա կա վոր ման հայտ է ներ կա յաց րել 4 ըն կե րութ
յուն: Ակն կալ վում է՝ ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման 
ո լոր տի հե տա գա զար գա ցում, սպա ռող նե րին մա տուց վող 
ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
բա րե լա վում: Ըստ հիմ նա վոր ման՝ ներ կա յում Հա յաս տա նում 
գոր ծում է 5 ջրա մա տա կա րար ըն կե րութ յուն. ծա ռա յութ յուն նե
րը տար բեր տա րածք նե րում ի րա կա նաց վում են տար բեր սա
կագ նե րով, տար բեր պայ ման նե րով: Հան րա պե տութ յան շուրջ 
560 հա մայնք դուրս է մնա ցել ջրա մա տա կա րար ըն կե րութ յուն
նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րից: 

Կա ռա վա րութ յան նախ կի նում՝ 2014թ. ըն դուն ված հա մա
պա տաս խան ո րո շում նե րով սահ ման վել է, որ ներ կա յիս ջրա
մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գից պետք է 
ան ցում կա տար վի միաս նա կան սա կագ նով, մեկ վար ձա կալ 
ըն կե րութ յան մի ջո ցով ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց
ման: 2015թ. հոկ տեմ բե րի 15ի հա մա պա տաս խան ո րոշ մամբ 
էլ սահ ման վել են նաև վար ձա կա լի ընտ րութ յան մրցույ թի կազ
մա կերպ ման գոր ծո ղութ յուն ներն ու պա տաս խա նա տու նե րը: 

Մր ցույ թի արդ յուն քում ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե
ռաց ման ծա ռա յութ յուն նե րը, վար ձա կա լութ յան հի մուն քով, 15 
տա րի ժամ կե տով տրվե լու են նոր վար ձա կա լին: 

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ սօր ըն դու նել է ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Հա կոբ Անդ րեաս յա նին` գյու ղացիա կան տնտե
սութ յուն նե րի վար կա վոր ման հետ կապ ված ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար կե լու նպա տա կով:   

 Հան դիպ ման ըն թաց քում Հա կոբ Անդ րեաս յա նը տե ղե կաց րել է, որ այ սու հետ բան կը պատ րաստ 
է սկսել սուբ սի դա վոր վող վար կե րի տրա մադ րու մը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին`  2016 
թվա կա նի գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: § Քա նի 
որ այս տա րի գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը մոտ մեկ ա միս վաղ են մեկ նար կել, 
ուս տի ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը քայ լեր է ձեռ նար կել, որ պես զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին  
վար կե րը ևս ավելի վաղ տ րա մադր վեն։ Սուբ սի դա վոր վող վար կե րի տրա մադր ման պե տա կան 
ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում  տրա մադր վում են մատ չե լի տո կո սադ րույք նե րով` փաս տա ցի 8 տո կո
սով դրա մա յին վար կեր, կար ևոր ա ջակ ցութ յուն է  գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար:  

Մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ նա կան ու ղի նե րից մեկն էլ գյու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծումն է, ո րոնց գոր ծու նեութ յան խթան ման հա մար սուբ սի դա վոր վող 
վար կե րի տրա մադ րու մից զատ, մեծ դե րա կա տա րում կա րող է ու նե նալ նաև  ա ռա վել ար տոն յալ 
պայ ման նե րով վար կա վոր ման ի րա կա նա ցու մը¦, ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նը ող ջու նել է այդ ա ռա ջար կը և  նշել, որ Հա յաս տա նում, կոո պե րա տիվ
նե րի շարժ մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով, ի րենք պատ րաստ են ա ռա վել մատ չե լի տո կո սադ րույ քով 
վար կեր տրա մադ րել, ինչ պես նաև հա վե լել է, որ կա րող են նաև փոր ձի փո խա նակ ման ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նել հայ կա կան կոո պե րա տիվ նե րի հա մար` ա ռա վել փոր ձա ռու ղե կա վար նե րին գոր ծու
ղել Ֆ րան սիա կամ այն տե ղից մաս նա գետ ներ հրա վի րել  Հա յաս տան՝ տե ղում  խորհր դակ ցութ
յուն ներ անց կաց նե լու հա մար: Բան կի տնօ րե նը հա վաս տիաց րել է, որ վար կե րը գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին կտրա մադ րեն ժա մա նա կին   և կ ցու ցա բեր վի ան հա տա կան մո տե ցում։

Ա ռա ջի կա յում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ 
միջև նա խա տես վում է  ստո րագ րել հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին փո խըմբռն ման հու շա գիր:

Ջերմոցային տնտեսությունների կառուցում և ինտենսիվ  
այգիների հիմնում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է իս պա նա կան §Գ լո բալ 
դե զա ռո լոս և  ին ժե նե րիա¦ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան փոխ նա խա գահ ներ Մա նո ւել Վալ դե սին 
և Ան տո նիո Լու կեին` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում փո խըմբռն ման հու շագ րով նա խա տես վող 
հա մա տեղ ծրագ րե րը քննար կե լու նպա տա կով:   

Հու շագ րի շրջա նակ նե րում, ո րը ստո րագր վել էր 2015 թվա կա նի հուն վա րին  ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան և §Գ լո բալ դե զա ռո լոս և  ին ժե նե րիա¦ ըն կե րութ յան միջև, կազ մա կեր
պութ յու նը ձեռ նա մուխ է ե ղել Հա յաս տա նում կա ռու ցել 5 հա ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն, իսկ հա
րա կից տա րած քում՝ հիմ նել ին տեն սիվ այ գի ներ:  § Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի կա ռու ցումն ու 
ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմ նու մը մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան գե րա կա խնդիր նե րից են, և հա
մոզ ված եմ, որ Ձեր ըն կե րութ յան հա ջող փորձն ար տա սահ ման յան այլ ըն կե րութ յուն նե րին վառ 
օ րի նակ կծա ռա յի Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու և  ակ տիվ գոր ծու նեութ յան ծա վա լե լու հա մար¦, 
ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  

Անդ րա դառ նա լով մեր երկ րում հիմն վող ին տեն սիվ այ գի նե րի պահ պան ման հա մար ո ռոգ ման 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման և հա կա կարկ տա յին պաշտ պա նիչ ցան ցե րի կար ևո րութ
յա նը` նա խա րարն ա ռա ջար կել է տե ղում կազ մա կեր պել հա կա կարկ տա յին և  ո ռոգ ման հա մա կար
գե րի ար տադ րութ յու նը, ին չը թույլ կտա նվա զեց նել ար տադ րան քի ինք նար ժե քը և   ար տադր վող 
պաշտ պա նիչ մի ջոց ներն ար տա հա նել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան երկր ներ, որ տեղ 
նույն պես նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման պա հան ջարկ կա:   

Քննարկվել են գյուղատնտեսական վարկերի 
տրամադրման հարցերը
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն այ ցե լել է CARD հիմ նադ րամ: 
Տ նօ րեն Գա գիկ Սար դար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
նա խա րա րը շրջել է հիմ նադ րա մում, ծա նո թա
ցել բա ժին նե րի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին, 
զրու ցել աշ խա տա կից նե րի հետ, պա տաս խա նել 
նրանց հե տաքրք րող հար ցե րին:

Շր ջայ ցից հե տո ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան և CARD հիմ նադ րա մի միջև 
ստո րագր վել է փո խըմբռ նման հու շա գիր, ո րը 
միտ ված է ընդ լայ նե լու հա մա տեղ գոր ծու նեութ
յան շրջա նա կը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, 
այդ թվում` սննդամ թեր քի անվ տան գութ յա նը և 
գ յու ղա կան հա մայնք նե րի հա մա չափ զար գաց
մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով:

§CARD հիմ նադ րա մը, որն ար դեն եր կար 
տա րի ներ մեր երկ րում գոր ծու նեութ յուն է ծա
վա լում, իս կա պես, զգա լի աշ խա տանք է ի րա
կա նաց նում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
գոր ծում: Դուք մեր ա մե նա կար ևոր գոր ծըն
կեր նե րից եք, և կար ծում եմ, այս բնա գա վա
ռում հան դի սա նում եք պե տութ յունմաս նա վոր 
հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան լա վա գույն օ րի
նա կը: Վս տահ եմ, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան այս 
արդ յու նա վետ փոր ձը, որն այ սօր ամ րագ րե ցինք 
նաև հու շագ րի ստո րագ րութ յամբ, տա րեց տա
րի կընդ լայն վի և կամ րապնդ վի նոր հա ջող ված 
ծրագ րե րով ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րով¦,  նշել 
է նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րը հա վե լել է նաև, որ ար դեն 
իսկ քննարկ վում են նոր լայ նա ծա վալ ծրագ

րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես` ա նաս նա պա հութ յան ո լոր
տում` ուղղ ված կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան 
բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև խորհր դատ վա
կան հա մա կար գի զար գաց ման բնա գա վա ռում:  
Հիմ նադրա մի տնօ րեն Գա գիկ Սար դար յանն, 
իր հեր թին, բարձր է գնա հա տել ՀՀ գյու ղատն

տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յան ներ կա մա կար դա կը և 
շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նել նա խա րա րին 
այ ցե լութ յան, ինչ պես նաև աշ խա տան քի ըն
թաց քում մշտա պես ցու ցա բեր վող մեծ օ ժան
դա կութ յան և  ա ջակ ցութ յան հա մար:  

  Սեր գո Կա րա պետ յա նը հան դի պում է ու
նե ցել նաև կա ռա վար ման խորհր դի ան դամ նե
րի հետ, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են ՀՀում 
բրու ցե լո զի վե րահս կո ղութ յա նը և կան խար
գել մա նը, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի և 
խորհր դատ վա կան հա մա կար գի կա տա րե լա
գործ մա նը, ար հես տա կան սերմ նա վոր մանն 
առնչ վող հար ցեր: Կող մե րը մտքեր են փո խա
նա կել նաև հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հնա

րա վո րութ յուն նե րի և հե ռանկար նե րի շուրջ:
Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րարն այ ցե

լել է CARDի գրա սեն յա կին կից գոր ծող §GREEN 
DAY¦ մաս նա գի տաց ված օր գա նա կան խա նութ: 
Այն գոր ծում է 2011 թվա կա նի փետր վա րից, այս
տեղ վա ճառ վում են հայ կա կան, գեր մա նա կան, 
ավստ րիա կան և ֆ րան սիա կան ար տադ րութ յան 
§բիո¦ մակնշ մամբ ապ րանք ներ:

1Å     

Ընդլայնել համատեղ գործունեության շրջանակը
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Ջերմոցային տնտեսությունների 
կառուցում և ինտենսիվ  այգիների 

հիմնում
Հ յու րերն  այս ա ռի թով նաև հա վե լել են, որ այժմ բա նակ

ցութ յուն ներ են ըն թա նում իս պա նա կան առևտ րա յին բան կե րի 
հետ՝ ցածր տո կո սադ րույք նե րով և  եր կա րա ժամ կետ վար կեր  
ձեռք բե րե լու նպա տա կով, նա խա տես վող ծրագ րե րը ֆի նան սա
վո րե լու հա մար:   

 Հաշ վի առ նե լով Իս պա նիա յի հա րուստ փոր ձը, գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման և զար գաց ման գոր ծում` 
ըն կե րութ յան փոխ նա խա գահ Մա նո ւել Վալ դեսն իր հեր թին 
ա ռա ջար կել է այս ո լոր տը նույն պես նե րա ռել երկ կողմ հա մա
գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում: Այս հա մա տեքս տում նա մաս նա
վո րա պես ա ռա ջար կել է, փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով, 
կազ մա կեր պել հա մա տեղ ու սում նա կան այ ցեր: Ող ջու նե լով այս 
ա ռա ջար կը՝ նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ նման 
փո խայ ցե լութ յուն նե րը կլի նեն արդ յու նա վետ և փոխ շա հա վետ:   
Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են երկ կողմ հե
տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր ևս: 
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Քննարկվել են կաթի մթերման գործընթացին առնչվող 
խնդիրները

Ավարտել մթերված խաղողի դիմաց 
վճարումների կատարումը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` խա ղող վե րամ շա կող ըն կե
րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 

Հան դիպ ման նպա տակն էր` նա խորդ տա րի մթեր ված խա ղո
ղի դի մաց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի նկատ մամբ առ կա 
պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման, պատ րաս տի ար տադ րան
քի ի րաց ման, 2016 թվա կա նի մթեր ման ծրագ րե րի և  ո լոր տում 
առ կա խնդիր նե րի քննար կու մը: § Նա խորդ տա րի լուրջ խնդիր
ներ ա ռա ջա ցան մթե րում նե րի հետ կապ ված, և մենք պետք է 
ջան քեր գոր ծադ րենք այս տա րի դրան ցից խու սա փե լու հա մար` 
ա ռա ջին հեր թին  վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի և գ յու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րի միջև պայ մա նագ րե րի կնքման մի ջո ցով, 
ին չը թույլ կտա հստա կեց նել կող մե րի պար տա վո րութ յուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես` վճա րում նե րի պայ ման ներն ու ժամ կետ նե րը¦, 
 նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Անդ րա դառ նա լով նա խորդ տա րում խա ղո ղի մթե րում նե րի 
հար ցում ծա գած խնդիր նե րին` նա խա րա րը նշել է, որ կա ռա վա
րութ յու նը, հաշ վի առ նե լով, որ ըն կե րութ յուն նե րը  շրջա նա ռու 
մի ջոց նե րի խնդիր ներ ու նեին, նրանց մատ չե լի վար կեր տրա
մադ րեց: Մի շարք ըն կե րութ յուն ներ օգտ վե ցին այդ հնա րա վո
րութ յու նից, և  այժմ էլ պե տութ յու նը պատ րաստ է օ ժան դա կել 
բո լոր այն ըն կե րութ յուն նե րին, ո րոնք հա մա պա տաս խան գրա վի 
ա ռար կա կա րող են ներ կա յաց նել:

Ընդգ ծե լով, որ այժմ ա ռաջ նա հերթ է վճա րում նե րի ի րա կա
նաց ման հար ցը` հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այս տա րի գար նան 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի սո վո րա կա նից  ա վե լի 
վաղ սկսվե լու հան գա ման քը, նա խա րա րը հոր դո րել է վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն նե րին մինչև ապ րի լի 1ը  ա վար տին հասց նել 
մթեր ված խա ղո ղի դի մաց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
վճա րում նե րի կա տա րու մը:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում ներ կա յաց վել են նաև ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի փետր վար ամ սին Հնդ կաս տան 
կա տա րած այ ցի արդ յունք նե րը: Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից
նե րին տրա մադր վել են հայ կա կան ար տադ րան քի նկատ մամբ 
հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րած հնդկա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
տվյալները ̀ գոր ծա րար կա պեր հաս տա տե լու և հայ կա կան կոն
յակն ու գի նին Հնդ կաս տա նի շու կա ար տա հա նե լու հնա րա վո
րութ յուն նե րի շուրջ բա նակ ցութ յուն ներ  սկսե լու նպա տա կով:

Նա խա րա րը նշել է, որ այս տար վա ըն թաց քում ո րոշ հնդկա
կան ըն կե րութ յուն ներ նա խա տե սում են այ ցե լել Հա յաս տան. 
նա խա րա րութ յու նը  կնա խա ձեռ նի նաև հայ կա կան ըն կե րութ
յուն նե րի հետ գոր ծա րար հան դի պում նե րի կազ մա կեր պու մը: 
Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են նաև խա ղո ղա
գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ո լոր տին առնչ վող մի շարք այլ 
հար ցեր ևս:

öàÊÀØ´èÜØ²Ü ÐàôÞ²¶Æð

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` 
կաթ վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ` ո լոր տի  ըն թա ցիկ 
խնդիր նե րը քննար կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էր  § Կաթ նամ թերք ար տադ րող նե
րի միութ յան¦ նա խա գահ Խա չա տուր Պո ղոս յա նը:  

§Գ յու ղատն տե սութ յան զար գա ցումն ա ռանց վե րամ շա կող ճյու ղի անհ նար է պատ կե րաց նել, 
սա կայն այս ո լոր տում՝ հատ կա պես մթե րում նե րի հետ կապ ված հար ցե րում  դեռևս առ կա են լուրջ 
խնդիր ներ, ո րոնք ան հա պաղ լուծ ման կա րիք ու նեն¦,  ա սել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   
Այս հա մա տեքս տում նա խա րարն ա ռա ջին հեր թին կար ևո րել է մթեր ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա
կեր պու մը և հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րի ի րա կա նաց նե լուց հե տո, կա թի մթեր ման խե լա միտ 
նվա զա գույն  գնի սահ մա նու մը, ո րը պետք է լի նի շա հա վետ թե՛ մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
և թե՛ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մար։   Միա ժա մա նակ Սեր գո Կա րա պետ յա նը ընդգ ծել է ար
տադր վող կաթ նամ թեր քի՝ մաս նա վո րա պես պան րի տե սա կա նու  դի վեր սի ֆի կաց ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը, ո րը կա րող է մեծ պա հան ջարկ ու նե նալ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան շու կա յում:  

Անդ րա դառ նա լով մթեր ված կա թի դի մաց ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի նկատ մամբ առ կա 
պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման խնդրին` նա խա րա րը հոր դո րել է հնա րա վո րինս սեղմ ժամ
կետ նե րում ա պա հո վել մթեր ված ապ րան քի դի մաց վճա րում նե րի ի րա կա նա ցու մը:   Տե ղե կաց նե լով, 
որ § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան (CARMAC) 
ծրագ րե րի¦ շրջա նա կում, հան րա պե տութ յու նում ար դեն իսկ ձևա վոր վել է շուրջ 150 կոո պե րա տիվ՝ 
նա խա րա րը շեշ տել է, որ պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րերն այ սու հետ ուղղ վե լու են   կոո պե րա
տիվ նե րի զար գաց մանն ու ընդ լայն մա նը: 

Այս հա մա տեքս տում նա խա րարն ա ռա ջար կել է վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին մթե րում ներն 
ի րա կա նաց նե լիս ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել այդ կոո պե րա տիվ նե րի հետ` հա մա պա տաս խան 
պայ մա նագ րեր կնքե լու մի ջո ցով:   Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րին ներ կա յացվել է ըն թա ցիկ 
տար վա կա թի մթե րում նե րի կազ մա կերպ ման նպա տա կով, կազմ ված օ րի նա կե լի պայ մա նագ րե րի 
ձևը, ո րով կամ րագր վեն նաև կա թի մթեր ման գնի նվա զա գույն շե մը և վ ճար ման ժամ կետ նե րը: Պայ
մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևն  ար դեն քննարկ վել է մի շարք գե րա տես չութ յուն նե րի հետ և  ա ռա ջի կա յում 
ներ կա յաց վե լու է ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաս տատ մա նը:   

 Հան դիպ մա նը ներ կա ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն, ի րենց հեր թին, ներ կա յաց րե ցին 
ի րենց հու զող խնդիր նե րը` հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
հետ հա մա տեղ ու ժե րով հնա րա վոր կլի նի  գտնել այդ հար ցե րի լուծ ման ու ղի նե րը: 
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 Կա ռա վա րութ յու նում, վար չա պետ 
Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ
յամբ տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ
յուն, ո րին մաս նակ ցել են ՀՀ տա րած
քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման 
նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը, Գ յու
ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը, Աշ խա տան քի և սո
ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րար Ար
տեմ Ա սատր յա նը, Կր թութ յան և գի
տութ յան նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ յա նը, 
Քա ղա քա շի նութ յան նա խա րար Նա
րեկ Սարգս յա նը, հան րա պե տութ յան 
մարզ պետ նե րը և տար բեր գե րա տես
չութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում 
քննարկ վել են մար զե րում նա խա
տեսվող են թա կա ռուց ված քա յին զար
գաց ման ծրագ րե րին, գար նան գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
նե րին, հա կա հե ղե ղա յին մի ջո ցա ռում
նե րի ի րա կա նաց մա նը, սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ մա նը վե
րա բե րող մի շարք  հար ցեր:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ 
մարզ պե տա րան նե րի հետ ի րա կա նաց
ված հա մա կարգ ված աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քում, նա խորդ տա րի գյու ղո
լոր տում ար ձա նագր վել է 11,7 տո կոս 
տնտե սա կան աճ, իսկ 2015 թվա կա նին 
2014ի հա մե մատ, ա ռա ջին ան գամ 
մշակ վել է 19 հա զար հա ա վե լի հո ղա
տա րածք: Ներ կա դրութ յամբ, մշակ վող 
վա րե լա հո ղե րի ծա վա լը ՀՀում կազ
մում է 79 տո կոս: Նա խա րա րը զե կու
ցել է, որ գար նան գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք ներն ար դեն իսկ սկսվել 
են Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում, 
Ա րա գա ծոտ նի նա խա լեռ նա յին գո տի
նե րում, Կո տայ քում, ին չին նպաս տել 
են նաև բա րեն պաստ ե ղա նա կա յին 
պայ ման նե րը: Գար նա նա ցան գա
րու սեր մա ցո ւի 70 տո կո սը բաշխ վել է 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին, 
ըն թաց քի մեջ է պե տութ յան սուբ սի
դա վոր մամբ գյու ղա ցի նե րին հատ
կաց վե լիք պա րար տան յու թե րի ներկր
ման գոր ծըն թա ցը, իսկ դիզ վա ռե լիքն 
ար դեն տրա մադր վել է: Վար չա պե տի 
հանձ նա րա րութ յամբ սկսվել է նաև 
կա ռա վա րութ յան կող մից 6 տո կո սով 
սուբ սի դա վոր վող գյու ղատն տե սա կան 
վար կե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցը՝ 
տա րե կան 8 տո կոս տո կո սադ րույ քով: 
Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ նա խորդ 
տար վա խնդիր նե րը բա ցա ռե լու նպա
տա կով ար դեն իսկ սկսել են աշ խա տել 
վե րամ շա կող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ՝ մթե րում նե րը պատ շաճ կազ մա
կեր պե լու հա մար:

 Սեր գո Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց
րել է, որ հան րա պե տութ յու նում վեր
ջին եր կու ա միս նե րին ար ձա նագր վել է 
պտուղ բան ջա րե ղե նի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի աճ. մարտի 12ի դրութ
յամբ ար տա հան վել է 17 հա զար 800 

տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն՝ նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 7 
հա զար 300 տոն նա յի դի մաց:

Անդ րա դարձ է կա տար վել ո ռոգ ման 
սե զո նի բաց ման նա խա պատ րաս տա
կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: Զե
կուց վել է, որ ի րա կա նաց վում են հա
մա պա տաս խան քայ լեր, որ պես զի բո
լոր պոմ պա կա յան ներն, ա ռանց որ ևէ, 
խնդրի պատ րաստ լի նեն սե զո նի մեկ
նար կին: Վար չա պետ Աբ րա համ յանն 
ընդգ ծել է, որ այս հար ցում որ ևէ խնդիր 
չպետք է լի նի, և գ յու ղա ցին ո ռոգ ման 
ջու րը պետք է ստա նա ժա մա նա կին:

Օ րա կար գա յին հա ջորդ հար ցով 

քննարկ վել են Հա մաշ խար հա յին բան
կի §Սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
վար չա րա րութ յան 2րդ ծ րագ րի¦ շրջա
նակ նե րում հա մա լիր սո ցիա լա կան ծա
ռա յութ յուն ներ տրա մադ րող կենտ րոն
նե րի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ 
նա խա տես վող աշ խա տանք նե րին: 

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րար Ար տեմ Ա սատր
յա նը նշել է, որ ՀԲ 2րդ ծ րագ րի շրջա
նակ նե րում նա խա տես վում է հան րա
պե տութ յու նում ստեղ ծել ևս 37 տա
րած քա յին կենտ րոն, ո րոն ցից 20ը 
պետք է շա հա գործ ման հանձն վի ըն
թա ցիկ տար վա ըն թաց քում: Ընդ հա
նուր առ մամբ, նման կենտ րոն նե րի թի
վը ներ կա յիս 18ից պետք է հասց վի 52
ի: Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը 
հանձ նա րա րել է ՀՀ տա րած քա յին կա
ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րար 
Դա վիթ Լոք յա նին՝ մարզ պետ նե րի հետ 
քննար կել կենտ րոն նե րի կա ռուց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ տա րածք նե րի 
հատ կաց ման հար ցը և ներ կա յաց նել 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն
ներ: Վար չա պետն անդ րա դառ նա լով 
Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տա
րած քա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի աշ
խա տան քին` ևս մեկ ան գամ կար ևո րել 
է դրանց թա փան ցիկ և  ա նա չառ գոր
ծու նեութ յու նը, մի ջոց նե րը խիստ արդ
յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով: 
Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը հա մա
պա տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րին և մարզ պետ նե րին 
հանձ նա րա րել է շա րու նա կել հետ ևո
ղա կան քայ լե րը՝ ՍԾՏԳնե րի գոր ծու
նեութ յունն ա ռա վե լա գույնս թա փան
ցիկ դարձ նե լու և խախ տում նե րը բա
ցա ռե լու նպա տա կով:

Այ նու հետև քննարկ վել են 2016 թ.ի 
ըն թաց քում ա ռաջ նա հերթ հա կա հե ղե
ղա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց
մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Նշ վել է, 
որ այդ նպա տա կով ՀՀ պետբ յու ջեից 
հատ կաց վե լու է շուրջ 680 մլն դ րամ՝ 
Ար մա վի րի, Ա րա րա տի, Գե ղար քու նի քի 
և Ս յու նի քի մար զե րում հա մա պա տաս
խան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե
լու հա մար: Ծ րագ րով կի րա կա նաց վեն 
նաև Ա րաքս գե տի ա փա մերձ հատ
ված նե րի ամ րաց ման աշ խա տանք ներ:

www.gov.am
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«Գյուղմթերքի կին հերոս-2016»
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 

մաս նակ ցել է «Գ յուղմ թեր քի կին հե րոս-2016» ազ գա յին ա մե-
նամ յա մրցա նա կա բաշ խութ յան ա րա րո ղութ յա նը: Մի ջո ցա ռու-
մը կազ մա կերպ վել էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ-
յան ու ՕՔՍՖԱՄ-ի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի կող մից. այն 
անց կաց վում է « Հա րա վա յին Կով կա սում տա րա ծաշր ջա նա յին 
պա րե նա յին անվ տան գութ յան բա րե լա վում ազ գա յին ռազ մա-
վա րութ յուն նե րի և մանր ֆեր մե րա յին ար տադ րութ յան մի ջո-
ցով» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ո րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո-
պա կան միութ յան կող մից:

Ող ջու նե լով մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը  նախ շնոր հա վո րել է կա նանց տո նի առ թիվ` մաղ թե
լով ա ռող ջութ յուն, եր կար տա րի նե րի կյանք և հե տա գա հա ջո ղութ յուն ներ: «Գ յու
ղատն տե սութ յու նը մեր երկ րի տնտե սութ յան գե րա կա  ո լորտ նե րից է, որ տեղ մեծ 
դե րա կա տա րութ յուն ու նեն նաև կա նայք. Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռի աշ խա տող նե րի 50%ից ա վե լին կա նայք են, ո րոնք ներգրավ

ված են ո լոր տի բո լոր ճյու ղե րում: Հատ կա պես նրանց հո գա տար աշ խա տան քով է 
պայ մա նա վոր ված մեր հայ րե նա կան գյուղմ թեր քի բարձր հա մա յին և  ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րը», –  նշել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Իր խոս քում անդ րա դառ նա լով նաև կոո պե րա տիվ ե րի դե րին գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման և  ար տադ րո ղա կա նութ յան բարձ րաց ման գոր ծում, նաև 
կոո պե րա տիվ ե րի դե րին, նա խա րա րը, հատ կա պես ընդգ ծել է կա նանց կոո պե
րա տիվ ե րի կար ևո րութ յու նը, ո րոնք ու նե նա լով փոքր հզո րութ յուն ներ` մեծ արդ
յունք են տա լիս ո լոր տում:

 Նա խա րա րի խոս քով` կոո պե րա տիվ ե րի շար ժու մը մեր երկ րում նոր թափ 
է ստա ցել, այս պա հին առ կա են գոր ծող 272 կոո պե րա տիվ եր, ո րոնք արդ յու
նա վետ գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում և կար ևոր է, որ պես զի այդ արդ յուն քը տե
սա նե լի լի նի բո լո րի հա մար, և ն րանց փոր ձը կի րա ռե լով` մյուս գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րը նույն պես հա մոզ վեն, որ կոո պե րա տիվ ե րին ան դա մագ րումը 
բե րե լու է ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման:

Մր ցա նա կա բաշ խութ յու նը անց է կաց վում` ի նշա նա վո րումն գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րութ յան ու պա րե նա յին անվ տան գութ յան ո լոր տում կա նանց դե րի և 
ձեռք բե րումն ե րի՝ Կա նանց մի ջազ գա յին օր վա շրջա նակ նե րում:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում մթերք նե րի ար տադ րութ յան մեջ ներգ րավ ված 
ա վե լի քան 40 կին ֆեր մեր ներ ներ կա յաց րել են ի րենց ար տադ րան քը, կազ մա
կերպ վել է նաև ա վան դա կան խո հա նո ցի ու տեստ նե րի համ տես՝ պատ րաստ ված 
Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րի է կո լո գիա պես մա քուր, հա մեղ ու ա ռող ջա րար 
մթեր քից:  Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րի թվում էին նաև նա խա րա րութ յուն նե րի, 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, տա րա ծաշր ջա նա յին և տե
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի, գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի և լ րատ վա
մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

«Գ յուղմ թեր քի կին հե րոս» մրցա նա կա բաշ խութ յունն անց է կաց վում 2011 
թվա կա նից: Մի ջո ցառ ման նպա տակն է` խթա նել այն կա նանց գոր ծու նեութ յու նը, 
ով քեր գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա սել են դրա կան արդ յունք նե րի ու կա րող 
են նպաս տել հա մայնք նե րի կա յուն զար գաց մա նը, պա րե նա յին և ս նուց ման անվ
տան գութ յա նը: Այս տա րի մրցա նա կա բաշ խութ յունն ընդգր կում է Հա յաս տա նի 
բո լոր մար զե րը:

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին լա վա գույն ար տադ րող նե րին նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը հանձ նել է շնոր հա կա լագ րեր և խ րա խու սա կան նվեր ներ: Այ նու հետև 
նա խա րա րը շրջել է տա ղա վար նե րով, զրու ցել մաս նա կից նե րի հետ:
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  Գե ղար քու նի քի մար զի  § Վա հա նի կաթ ար
տադ րող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը¦ ձևա
վոր վել է 2001թ.ին` ԱՄՆ գ յուղդե պար տա մեն տի 
§ Մար քե թին գի ա ջակ ցութ յան ծրագ րի¦ օ ժան դա
կութ յամբ: Սկ սել են աշ խա տել 2000 թ.ից:  Սկզբ նա
կան փու լում կոո պե րա տիվն ու նե ցել է 33 ան դամ, 
սա կայն տա րի նե րի ըն թաց քում, նրանց  թիվն ա վե
լա նա լով` հա սել է 120ի:

    Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Իլ յիչ  Ղուլ յա նը նշեց, 
որ այն ստեղծ վել է բնա կիչ նե րի պա հան ջով: Վա հան 
գյու ղը գտնվում է բարձր լեռ նա յին գո տում: Բ նակ
չութ յան ապ րուս տի հիմ նա կան մի ջո ցը գո յա նում է 
ա նաս նա պա հութ յու նից: Այդ տա րի նե րին դաշ տա վա
րութ յու նը մղվեց երկ րորդ պլան, քա նի որ տեխ նի կան 
հնա մաշ էր, և հո ղի մշա կութ յան աշ խա տանք ներն 
արդ յու նա վե տո րեն չէին կա տար վում: §Բ նակ չութ յան 
հիմ նա կան զբաղ մուն քը կար տո ֆի լա բու ծութ յունն 
էր, սա կայն բեր քատ վութ յու նը շեշ տա կիո րեն ի ջավ 
և չ կա րո ղա ցանք շու կա յում դի մա նալ մրցակ ցութ յա
նը: Այդ պատ ճա ռով զբաղ վա ծութ յան հիմ նա կան ուղ
ղութ յու նը դար ձավ ա նաս նա պա հութ յու նը, կա թի և 
մ սի ար տադ րութ յու նը: Եվ, քա նի որ 20012003 թթ.ին 
կա թի մթե րու մը հիմ նախն դիր էր, մեր կոո պե րա տի
վի ստեղ ծումն, այս ա ռու մով, հույժ կար ևոր էր: Այդ
պի սով, մենք մաս նա գի տա կան բարձր մա կար դա կով 
կազ մա կեր պե ցինք կա թի մթեր ման գոր ծըն թա ցը¦, 
պատ մում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ֆեր մեր
նե րը կա թը հանձ նում էին կոո պե րա տի վին, վեր ջինս 
էլ` վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին: Աշ խա տանք
նե րի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման նպա տա կով, 
GARDը կոո պե րա տի վին, 50% զեղ չով, տրա մադ րեց 
կա թի սա ռեց ման սառ նա րան ներ, ա նա լի զա տոր: 
§ Քա նի որ կա թի մթե րումն այլևս հիմ նախն դիր չէր, 
ա նաս նա պա հութ յու նը լայն թա փով սկսեց զար գա
նալ: Սա կայն այդ տա րի նե րին կա թի ինք նար ժե քը 
բարձ րա ցավ, քա նի որ ա վե լա ցան ա նաս նա կե րի կու
տակ ման աշ խա տանք նե րի վրա կա տար վող ծախ սե
րը, ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված էր դիզ վա

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԸ 
ՊԵՏՔ Է 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԵՆ` 
ՀՈՂԵՐԻ 

ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՈՎ

ռե լի քի թան կա ցու մով: Այդ պի սով` թան կա ցան նաև 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ծախ սե րը: Մինչ դեռ, 
կա թի մթեր ման գներն այն քան էլ բարձր չէին¦, նշում 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ա նաս նա պա հա կան 
ճյու ղե րի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, բնա կիչ նե րի 
ոգևո րութ յունն ա վե լա ցավ նաև վեր ջին մի քա նի տա
րի նե րին, ինչն, ըստ Իլ յիչ Ղուլ յա նի, պայ մա նա վոր
ված էր կա թի մթեր ման գնե րի բարձ րաց մամբ: Ն րա 
տե ղե կաց մամբ, կա թի մթեր ման գինն այս օ րե րին 130 
դրամ է, և դա այն դեպ քում, երբ խո տի մեկ հակն ար
ժե 1000 դրամ: §Այ սօր կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ
յունն անհրա ժեշտ է, սա կայն կան մի քա նի խնդիր
ներ, ո րոնք պետք է լու ծում ներ գտնեն¦, ա սում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գա հը` կար ևո րե լով կո վե րի 
ար հես տա կան սերմ նա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ա նաս
նա կե րի ստաց ման նպա տա կով բազ մամ յա խո տա
բույ սե րի ցան քի կազ մա կեր պու մը, ա րո տա վայ րե րի 
ջրար բիաց ման նպա տա կով խմոց նե րի տե ղադ րու մը: 

Բարձր լեռ նա յին գո տում գտնվող 1500 հա ա րո
տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը են թա կա են 
նո րոգ ման: Կոո պե րա տի վի նա խա գա հը նշեց, որ 
թվարկ ված հիմ նախն դիր նե րը հնա րա վոր չէ լու ծել` 
ա ռանց պե տա կան ա ջակ ցութ յան: Հարկ է նշել, որ այդ 
խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում կբարձ
րա նա կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը, տնտե սութ
յան վա րու մը կդառ նա արդ յու նա վետ: 

    Ի.Ղուլ յա նը սի րով է հի շում այն ժա մա նակ
նե րը, երբ  GARDը, կոո պե րա տի վի զար գաց ման 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ստեղ ծեց պա տա նե կան 
ա կումբ: Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րը գի տե լիք ներ 
էին ստա նում ե րինջ նե րի նպա տա կա յին ա ճեց ման, 
կե րակր ման, պահ ված քի ու խնամ քի պայ ման նե րի 
վե րա բեր յալ: Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի կար ծի
քով, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի հարս տաց ման 
կա րիք կոո պե րա տի վի ան դամ ներն այ սօր ևս  ու նեն: 
Գ յու ղում առ կա են 1500 գլուխ խո շոր, 1200 գլուխ 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, նման քա նա կի առ
կա յութ յան պա րա գա յում ա ռաջ է գա լիս ա նաս նա
բու ժա կան դե ղա տուն ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու
նը: Կոո պե րա տիվն ու նի նաև վա րող, ցա նող, հնձող 
և հա կա վո րող տեխ նի կա յի կա րիք: § Սահ մա նա մերձ 

գյու ղի բնա կիչ նե րը նո րա գույն տեխ նի կա յի ձեռք բեր
ման, ինչ պես նաև սպա սար կում նե րի և ծա ռա յութ
յուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն, ա ռանց ո րի հնա րա վոր 
չէ շո շա փե լի հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել: Գ յու ղա
ցին ու զում է մնալ գյու ղում, աշ խա տել, բա րիք ներ 
ստեղ ծել, սա կայն դրա հա մար պետք է բա վա րար 
պայ ման ներ ստեղծ վեն¦, հա վե լում է կոո պե րա տի
վի նա խա գա հը` կար ևո րե լով նաև սուբ սի դա վոր ված 
վար կա վոր ման հատ կա ցու մը: 

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան պետք է ար ժա նա
նան նաև գյու ղաբ նակ ե րի տա սարդ նե րը, ա պա գա յի 
կրող նե րը: §Ն րանք պետք է աշ խա տանք ու նե նան, 
մշտա կան զբաղ վա ծութ յուն, ֆի նան սա վոր ման կա
յուն աղբ յուր, որ պես զի հնա րա վո րութ յուն ու նե նան, 
ա ռանց մտա վա խութ յան, ա մուս նա նալ, ըն տա նիք 
կազ մել, բար գա վա ճել, որ գյուղն ա մուր լի նի¦, իր 
խոս քը եզ րա փա կում է Իլ յիչ Ղուլ յա նը:

 Հան րա պե տութ յան վաս-
տա կա վոր ին ժե ներ Սար գիս 
Հա կոբ յա նի կար ծի քով, մեր 
երկ րում հնա րա վոր  չէ զար-
գաց նել գյու ղատն տե սութ յու-
նը` ա ռանց հո ղե րի խո շո րաց-
ման: Խո շո րաց ման արդ յուն-
քում շեշ տա կիո րեն  նվա զում 
են հո ղե րի մշա կութ յան, սպա-
սարկ ման և ծա ռա յութ յուն նե-
րի վրա կա տար վող ծախ սե-
րը, այդ պի սով` տնտե սութ յան 
վա րու մը դառ նում է արդ յու-
նա վետ: 

«Ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լու 
հա մար փոր ձենք օգտ վել աշ խար հի մի 
շարք երկր նե րի փոր ձից, ո րոնք ան ցել 
են հո ղե րի խո շո րաց ման ճա նա պար
հով: Գեր մա նիա յում, օ րի նակ` հար

յուր հեկ տա րից փոքր հո ղա տա րած քը 
մշա կութ յան հա մար հա մար վում է ոչ 
շա հա վետ, քա նի որ չեն ար դա րաց վում 
կտրտված հո ղակ տոր նե րի վրա կա
տար վող ծախ սե րը: Հո ղե րի խո շո րաց
ման ճա նա պար հով է ան ցել նաև Շ վե
դիան` ստեղ ծե լով հո ղա տա րածք նե րի 
մշա կութ յամբ զբաղ վող խո շոր կոո պե
րա տիվ եր: Դ րա շնոր հիվ, Շ վե դիան, 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ցո րեն 
ներ մու ծող երկ րից վե րած վեց ար տա
հա նող երկ րի», պատ մում է Սար գիս 
Հա կոբ յա նը: Ն րա կար ծի քով, արդ յու
նա վետ մշա կութ յան ա ռա ջին պայ մա նը` 
հո ղե րի խո շո րա ցումն է: « Կոո պե րա
տիվ ե րը պետք է կազ մա վոր վեն հո
ղե րի խո շո րաց ման պայ մա նով: Միայն 
այդ դեպ քում կա րե լի է զար գաց նել գյու
ղատն տե սութ յու նը: Իսկ հո ղը գրա գետ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար պետք է հաշ վի 
առ նել հո ղա շի նա րա րութ յան պա հանջ
նե րը», ա սում է փոր ձա ռու մաս նա գե
տը: Ըստ Սար գիս Հա կոբ յա նի` հո ղա
շի նա րա րը պետք է նա խագ ծի հո ղա
տա րածք նե րը, այ նու հետև  կա տա րի 
տնտե սա կան հաշ վարկ` կա տար վող 
ծախ սե րի և ս պաս վե լիք օ գու տի վե րա
բեր յալ: Այլ կերպ ա սած, ըստ պրն. Հա
կոբ յա նի, գյու ղատն տե սութ յու նը պետք է 
զար գաց նել` գի տա կան հեն քի վրա: 

« Խո սե լով Հա յաս տա նի հո ղա յին 
ֆոն դի մա սին, պետք է փաս տել, որ մեր 
երկ րում գյու ղատն տե սա կան նշա նա

կութ յան հո ղա տա րածք նե րը 5.5 ան գամ 
գե րա զան ցում են Իս րա յե լի հո ղա տա
րածք նե րին: Ինչ վե րա բե րում է խմե լու և  
ո ռոգ ման ջրե րի քա նա կութ յանն, ա պա 
հա մե մա տութ յան մեջ դնե լով, դարձ յալ 
պետք է փաս տել, որ այն Իս րա յե լի ցու
ցա նիշ նե րը գե րա զան ցում է 8.5 ան գամ: 
Մինչ դեռ Իս րա յե լը, տա րե կան 15 %ով 
ա պա հո վում է եվ րո պա կան երկր նե րի 
ցիտ րու սա յին մրգե րի պա հան ջար կը: 
Եվ դա այն դեպ քում, երբ այդ եր կի րը 
գտնվում է գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման հա մար ան բա րեն պաստ գո
տում (մշտա կան բնա կան ա ղետ ներ` 

տար վա բո լոր ե ղա նա կա նե րին): Տն
տե սա կան այդ պի սի ա ռա ջըն թա ցը 
ներդր ված նոր տեխ նո լո գիա նե րի, 
մաս նա վո րա պես` կա թի լա յին ո ռոգ
ման արդ յուն քում է», նշում է մաս նա
գե տը: Ն րա կար ծի քով, Հա յաս տա
նում նույն պես պետք է բարձ րաց նել 
հո ղի մշա կութ յան մշա կույ թը` ներդ
նե լով աշ խար հի ա ռա ջա վոր փոր
ձը:    Այդ դեպ քում կոո պե րա տիվ ե
րի ստեղ ծու մը կտա նի արդ յու նա վետ 
տնտե սա վար ման, կձևա վոր վի կոո
պե րա տիվ ե րի կազ մա վոր ման պա
հան ջարկ: 

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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§ Հայ կա կան բեր քի ա ռաջմղ ման կենտ րո նը¦ և §Ագ րո տեխ¦ ՍՊԸ,  § Ռի շել Գ րու պի¦ հետ հա մա
տեղ, օ րերս Եր ևա նում անց կաց րե ցին սե մի նար` § Ժա մա նա կա կից ջեր մատ նա յին տեխ նո լո գիա նե րը¦ 
թե մա յով: Սե մի նա րին մաս նակ ցում էին ո լոր տի պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձինք, ու սում նա կան և 
գի տա հե տա զո տա կան կա ռույց նե րի աշ խատա կից ներ, խո շոր և փոքր ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն
նե րի, բան կե րի ներ կա յա ցուցչ ներ, ֆեր մեր ներ, գյու ղատն տես ներ, բույ սե րի պաշտ պան ներ, բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի և պա րար տան յու թե րի ման րա ծախ վա ճառք ի րա կա նաց նող ան ձինք:

Սե մի նա րին մաս նակ ցում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ար մեն Հա րութ յուն յա նը: 
§Այս հա մա տեղ մի ջո ցառ ման հիմ նա կան նպա տակն 
է` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին, կոո պե րա
տիվ նե րին, գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող կազ մա
կեր պութ յուն նե րին ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի բնակ
լի մա յա կան պայ ման նե րին հար մա րեց ված նոր տի պի 
ջեր մատ նե րը, ինչ պես նաև դրան ցում 
կի րառ վող ժա մա նա կա կից տեխ նո լո
գիա նե րը, ո րոնք էա կա նո րեն կա րող 
են ա վե լաց նել արդ յու նա վե տութ յունն 
ու բարձ րաց նել ար տադ րո ղա կա նութ
յու նը¦, ող ջու նե լով մաս նա կից նե րին` 
նշել է փոխ նա խա րա րը:  Նա նաև 
հա վե լել է, որ սե մի նա րի մաս նա կից 
ֆրան սիա կան § Ռի շել Գ րուպ¦ ըն կե
րութ յունն ար դեն իսկ Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց րել է աշ խա տանք ներ` 
ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն ներ կա
ռու ցե լու ուղ ղութ յամբ:  Հայ կա կան 
բեր քի ա ռաջմղ ման կենտ րո նի տնօ
րեն Ա լեք սան Ա ռա քել յա նը ներ կա յաց
րեց § Ժա մա նա կա կից ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յուն նե րը Հա յաս տա նում¦ 
թե ման: § Հա յաս տանն ար դեն ու նի ժա մա նա կա կից 
ջեր մատ ներ, սա կայն մենք պետք է ուղ ղա կի կապ 
հաս տա տենք մեր արտերկր յա գոր ծըն կեր նե րի հետ և 
ձեռք բե րենք ի րենց ներ կա յաց րած լա վա գույն տեխ նո
լո գիա նե րը: Պետք է աշ խու ժա նան մաս նա գի տա կան 
փո խայ ցե րը, որ պես զի մեր մաս նա գետ նե րը կա րո ղա
նան կի րա ռել այն տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնք մենք ներ
մու ծում ենք Հա յաս տան¦, ա սաց պրն. Ա ռա քել յա նը:  
Կենտ րո նի տնօ րե նը նաև հա մոզ մունք է հայտ նել, որ 
տե ղա կան ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րում նո րա
գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը կհան գեց նի ոչ 
միայն ծախ սե րի զգա լի կրճատ ման և դ րա նից բխող 
ինք նար ժե քի նվազ մա նը, այլև ար տադ րութ յան և  ար
տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը: 

Սե մի նա րի ըն թաց քում, մաս նա կից նե րին ներ կա
յաց վեց տե ղե կատ վութ յուն նոր սերն դի կի սա փակ 
ջեր մատ նե րի մա սին, ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար
ժա նա ցավ Հա յաս տա նի կլի մա յին հար մա րեց ված ջեր
մա տան մո դե լը: §Ագ րո տեխ¦ ՍՊԸ  տնօ րեն Նաի րա Խա
չատր յա նի զե կույ ցը վե րա բե րում էր § Կեն սա բա նա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը ժա մա նա կա կից ջեր
մատ նե րում¦ թե մա յին` կար ևո րե լով այդ ե ղա նա կի 
ա ռա վե լութ յուն նե րը: §Ագ րո տեխ¦ ըն կե րութ յու նը հա
մա գոր ծակ ցում է բնա գա վա ռում աշ խար հի ա ռա ջա
տար ար տադ րող նե րի հետ և Հա յաս տան է ներ մու ծում 
հան քա յին և  օր գա նա կան բարձ րո րակ պա րար տան

յու թեր, միկ րոտարրեր, հի վան դութ յուն նե րի և 
վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի կեն սա բա նա
կան, քի միա կան և մե խա նի կա կան մի ջոց ներ, 
բույ սե րի ա ճեց ման օր գա նա կան և հան քա յին 
սուբստ րատ ներ, փո շո տող ի շա մե ղու ներ և  
այլն:

 Կազ մա կեր պիչ նե րի հրա վե րով հա մաշ
խար հա յին ա ռա ջա տար ար տադ րող ներ` 
ֆրան սիա կան Ռի շել Գ րուպ, հո լան դա կան էն
զա Զա դեն, Մար դենկ րո Բի Վի Պրիվա, իս րա
յել յան Պաս կալ Թեք նո լո ջիս ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սե մի նա րի մաս նա կից
նե րին ներ կա յաց րե ցին ու շագ րավ թե մա ներ` 
ի րենց ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
վե րա բեր յալ: Դ րանք վեա բե րում էին Նի դեռ
լանդ նե րում ջեր մատ նա յին բիզ նե սի նկա
րագ րութ յա նը, ջրա լուծ պա րար տան յու թե րի 
կի րառ մա նը, լո լի կի և վա րուն գի սնուց մա նը:  

Ներ կա յաց վե ցին լո լի կի հա տուկ սոր տեր: Ա ռանձ նա
կի հե տաքրք րութ յամբ լսվեց ջեր մա տան ավ տո մատ 
կա ռա վար ման, բեր քատ վութ յան վե րահսկ ման հա
մա կար գե րի վե րա բեր յալ զե կույ ցը: Անդ րա դարձ ե ղավ 
նաև բարձր ջեր մատ նե րում լո լի կի և վա րուն գի ամ

րաց ման հա մար կի սաավ տո մատ սար քա վո րում նե րի 
բնա գա վա ռում նո րա գույն մշա կում նե րին, աշ խա տույ
ժի ծախ սե րի խնա յո ղութ յա նը և  ար տադ րո ղա կա նութ
յան բարձ րաց մա նը:   

§Ա ռանց նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման, Հա
յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լը դառ
նում է ա նի մաստ: Այս պի սի սե մի նար ներն օգ նում են 
հաս կա նալ, թե այս ա ռու մով ի՞նչ փո փո խութ յուն ներ 
են տե ղի ու նե նում աշ խար հում¦, նշում  է ե լա կի թփե
րի և բեր քի ա ճեց ման գծով մաս նա գի տաց ված § Բերք¦ 
ՍՊԸի (ք. Իջ ևան) սե փա կա նա տեր Մ հեր Խա չատր յա
նը: Ֆեր մեր Սի մոն Ջա մալ յանն էլ կար ևո րեց գի տա
կան գյու ղատն տե սութ յան վա րու մը, որ պես զի ճյու ղը 
լի նի արդ յու նա վետ: Ըստ ֆեր մե րի` գյու ղա ցին այ սօր 
ու նի տե ղե կատ վութ յան, մաս նա գի տա կան գի տե լիք
նե րի հարս տաց ման կա րիք, և  այս տեղ իր ու րույն ա նե
լիքն ու նի հե ռուս տա տե սութ յու նը: 

Սե մի նա րի ըն թաց քում կա յա ցան լուրջ քննար
կում ներ, ո րոնց ըն թաց քում ար վե ցին մաս նա գի տա
կան մի շարք եզ րա հան գում ներ: 

Քննարկումներ եղան նաև ջեր մատ նե րում կի
րառ վող այլ տեխ նո լո գիա ների վերաբերյալ, ո րոնց 
ներդ րու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ա պա հո վել բարձր 
բեր քատ վութ յուն, մի ջազ գա յին շու կա նե րում ար տադ
րան քի մրցու նակ գին և բարձր ո րակ:

 Նել լի Սա հակ յան 

 Վեր ջերս տե ղի ու նե ցավ « Փա րիզ յան հա-
մա ձայ նագ րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի Կ լի մա յի փո-
փո խութ յան մա սին շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա յի 
կողմ երկր նե րի 21-րդ հա մա ժո ղո վում ըն դուն ված 
ո րո շու մը և  ի րա կա նաց ման հե ռան կար նե րը» թե-
մա յով Կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րի ու դրույթ նե-
րի կա տար ման միջ գե րա տես չա կան հա մա կարգ-
ման խորհր դի հին գե րորդ նիս տը: Այն անց կաց-
վեց ընդ լայն ված ձևա չա փով՝ տար բեր ո լորտ նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

« Փա րիզ յան հա մա ձայ նագ րի հիմ քում դրված 
հիմն ա րար սկզբունքն այն է, որ ջեր մո ցա յին գա զե րի 
գլո բալ ար տա նե տումն ե րը պետք է սահ մա նա փակ
վեն այն պի սի մա կար դա կում, որ մթնո լոր տի գլո բալ 
ջեր մաս տի ճա նը չգե րա զան ցի 2 աս տի ճա նը և, ա վե
լին,  ձգտի 1.5 աս տի ճան: Այդ գոր ծըն թա ցը բա վա
կա նին բարդ է, և միայն հա մա տեղ ու ժե րով կա րող 
ենք դա ա պա հո վել՝ պե տա կան մար մին նե րը, մաս
նա վոր հատ վա ծը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը և, 
ան շուշտ, մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան օգ նութ
յամբ»,  նշել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րի 
ա ռա ջին տե ղա կալ Սի մոն Պապ յա նը:

Ա ռաջ նա հերթ է այն, որ ո լորտ նե րում պետք է 
ի րա կա նաց նել ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում
նե րի սահ մա նա փա կում և կր ճա տում: Ի պա տաս խան 
այս հար ցի` ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րար Ա րա
մա յիս Գ րի գոր յա նը պա տաս խա նել է. «Ա ռա ջին հեր
թին ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն ներն են, բայց 
տար բե րա կում որ պես այդ պի սին, կար ծում եմ, պետք 
չէ նշել, ո րով հետև մենք գնում ենք հիմն ա կան խնդրի 
լուծ ման: Մենք պետք է կա րո ղա նանք խնդիր ներն 
այն պես դնել, որ պես զի հա մա չա փո րեն նվա զեց նենք 
ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րը»:

Կ լի մա յի փո փո խութ յան դեմ պայ քա րի նպա տա
կով ստեղծ վել է Կա նաչ հիմն ադ րամ, ո րի նպա տակն 
է` զար գա ցող երկր նե րին ցու ցա բե րել հա մա պա տաս
խան ֆի նան սա կան, տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գիա
կան ա ջակ ցութ յուն կլի մա յի փո փո խութ յան դեմ մղվող 
պայ քա րում:  « Մենք հնա րա վո րութ յուն կու նե նանք 
օգտ վել այդ հիմն ադ րա մից և մեր տնտե սութ յու նը 
զար գաց նել ա վե լի ար դի տեխ նո լո գիա նե րով: Այ սօր  
արդեն այդ ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց նում ենք քայ լեր»:

 Նիս տի ժա մա նակ զե կույ ցով հան դես ե կան 
ՄԱԿի Կ լի մա յի փո փո խութ յան շրջա նա կա յին կոն
վեն ցիա յի ազ գա յին հա մա կար գող Ա րամ Գաբ րիել
յա նը, ՄԱԶԾ Կ լի մա յի փո փո խութ յան ծրագ րե րի հա
մա կար գող Դիա նա Հա րութ յուն յա նը և Տն տե սա կան 
զար գաց ման և հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի հիմ
նա դիր նա խա գահ Մու շեղ Թու մաս յա նը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՐԳԵՐԸ ՀԱՄ ՈՒՆԵՆ,  
ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ` ԲՈՒՅՐ

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

 Լի բա նա նա հայ Քե րո լայն Զա քար յա նը,  եր
կար տա րի ներ բնակ վե լով ԱՄՆում, ի վեր ջո 
հանգր վա նել է հայ րե նի քում: Կո տայ քի մար
զի Գե ղա դիր հա մայն քում գնե լով անմ շակ հո
ղա տա րածք ներ, ինչ պես նաև շի նութ յուն ներ` 
ա մուս նու հետ հա մա տեղ, հիմ նել է ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն, որ տեղ ար տադ րում են է կո
լո գիա պես մա քուր սննդամ թերք` աշ խա տան
քով ա պա հո վե լով գյու ղի տա սը ըն տա նի քի:

§Սկզ բում նպա տակ չու նեինք ըն դար ձա կել 
հո ղա տա րածք նե րը, պար զա պես բնակ վում 
էինք այս գյու ղում: Բա րե գոր ծութ յուն կա տա
րե լու նպա տա լով, 15 տա րի ա ռաջ, գնե ցինք 
ա ռա ջին հո ղա տա րած քը: Դժ վար տա րի ներ 
էին, ո րոշ գյու ղա ցի ներ վա ճա ռում էին ի րենց 

տու նը, տնա մեր ձը: Մենք էլ, ել նե լով ի րա վի ճա
կից, գնում էինք սո վո րա կա նից ա վե լի բարձր 
գնով¦, պատ մում է տի կին Քե րո լայ նը: Այ նու
հետև, գյու ղա ցի նե րին աշ խա տան քով ա պա
հո վե լու նպա տա կով, սկսում են մշա կել հո
ղա տա րածք նե րը, այ գի ներ հիմ նել: Ս տաց ված 
բեր քից պա հա ծո ներ, չրեր էին պատ րաս տում, 
սկզբնա կան շրջա նում` ըն տա նի քի պա հան
ջար կը բա վա րա րե լու նպա տա կով: Տա րի նե
րի ըն թաց քում, այ գե տա րածք նե րի և մ շակ վող 
հո ղա տա րածք նե րի ըն դար ձակ մա նը զու գըն
թաց, ա վե լա ցան թե՛ ստաց վող բեր քի, և թե՛ 
վե րամ շա կու մից պատ րաստ ված ար տադ րան
քի ծա վալ նե րը: § Քա նի որ կա յին շեն քա յին 
պայ ման նե րը (գնված բո լոր շի նութ յուն նե րը 
նո րո գել էինք), ստեղ ծե ցինք հանգս տի գո տի` 
միա ժա մա նակ ձևա փո խե լով շի նութ յուն նե րը` 
ա պա հով վե ցինք հյու րա տանն անհ րա ժեշտ 
պայ ման ներ: Սկզբ նա կան շրջա նում ներ կա
յիս ծա վա լի մա սին չէինք մտա ծում, սա կայն 
հե տա գա յում, քա նի որ մեծ ներդ րում ներ էինք 
կա տա րում, ա ռաջ ե կավ գոր ծա րա րութ յունն 
ընդ լայ նե լու խնդի րը¦, հի շում է տի կին Քե րո
լայ նը: Այդ պի սով` ձևա վոր վեց §Է կո Վի լիջ Ռի
զորթ¦ ՍՊԸն, իսկ հար մա րա վետ հանգս տի 
գո տին ստա ցավ § Հայ Լանդզ¦ ան վա նու մը: 
Քե րո լայն Զա քար յա նը ստանձ նեց տնօ րե նի 
պար տա կա նութ յու նը: Ն րա կար ծի քով այ ցե
լու նե րին գո հաց նե լու ա մե նա կար ևոր պայ
ման նե րից մե կը բարձ րո րակ սննդամ թեր քի 
առ կա յութ յունն է, որն ա պա հո վե լու հա մար 
ստեղ ծե ցին նաև ա նաս նա պա հա կան ֆեր մե
րա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ բուծ վում են խո
շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, հա վեր 
և հնդ կա հա վեր, զբաղ վում են նաև մեղ վա բու
ծութ յամբ: Հայ կա կան հին ա վան դա կան խնո
ցու մի ջո ցով ստա նում են գյու ղա կան կա րագ 
և թան: Կա թից պատ րաս տում են տար բեր 
կաթ նամ թերք ներ, ո րոն ցից իր յու րա հա տուկ 
հա մով և պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա յով, 
ա ռանձ նա նում է այ ծի պա նի րը: Սե փա կան հո
ղա տա րածք նե րից են ստաց վում թե՛ միր գը, և 
թե՛ բան ջա րե ղե նը, ո րոնց ար տադ րութ յան մեջ 

չեն օգ տա գործ վում թու նա քի մի կատ ներ և պա
րար տան յու թեր: Արդ յուն քում, օր գա նա կան 
ե ղա նա կով ա ճեց ված միրգ ու բան ջա րե ղե նից 
պատ րաս տում են հայ կա կան ա վան դա կան 
խո հա նո ցի լա վա գույն ու տեստ ներ, ճա շա տե
սակ ներ ու քաղց րա վե նիք ներ, հա ճե լի համ ու 
հո տով աղ ցան ներ, հյու թեր, կոմ պոտ ներ, չրեր, 
ինչ պես նաև լի բա նան յան խո հա նո ցի ա վան
դա կան հան րա հայտ սննդա տե սակ ներ: 

Հե տա գա յում լա վա շի թխման նպա տա
կով կա ռու ցե ցին թոն րա տուն: § Հա յաս տա նում 
ԱՄՆի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լի ո րակ յալ 
գյուղմ թերք է ար տադր վում: Հա յաս տա նի 
մրգե րը համ ու նեն, ծա ղիկ նե րը` բույր: Ա մեն 
ինչ բնա կան է, հա մեղ կա րո ղա նում ես բնա

պահ պա նո րեն մա քուր սննդամ թերք ստա
նալ¦, եզ րա հան գում է տի կին Քե րո լայ նը: Ի 
դեպ, նա իր գոր ծու նեութ յամբ ոգ ևո րել է նաև 
գյու ղի կա նանց, ով քեր միր գը, բան ջա րե ղենն 
ու գյուղմ թերք նե րը գնում էին շու կա նե րից 
ու խա նութ նե րից: §Գ յու ղի կա նայք մի օր ինձ 
հյուր ե կան և տե սան, որ տո մա տի մա ծուկ եմ 
պատ րաս տում: Հե տաքրքր վե ցին, թե ին չու՞  
այն չեմ գնում խա նու թից: Ես ժպտա լով ա սա
ցի, որ ե թե հո ղա տա րածք ու նես, ին չու՞ չցա
նես, և  ե թե լո լիկ ես ստա ցել, ին չու՞ չպա հա ծո
յաց նես կամ չվե րա ծես չրի: Կա նայք տես նե լով, 
որ ես ու նե նա լով ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, կա
րող էի այդ ա մե նը գնել խա նութ նե րից, սա կայն 
աշ խա տե լով իմ տնտե սութ յու նում, իմ ձեռ քով 
եմ պատ րաս տում անհ րա ժեշտ սննդամ թեր
քը, ի րենք էլ սկսե ցին մշա կել ի րենց հո ղա տա
րածք նե րը, բերք ու բա րիք ստա նալ, վե րամ
շա կել¦, հպար տութ յամբ պատ մում է տի կին 
Քե րո լայ նը: 

Այ ցե լու նե րը հիմ նա կա նում եր ևա նաբ նակ
ներ են, գա լիս են նաև ար տերկր յա զբո սաշր
ջիկ ներ: Ե րե խա նե րի հա մար կա ռու ցել են խա
ղահ րա պա րակ, մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման 
նպա տա կով` դահ լիճ: §Ա մեն ինչ ա նում ենք` 
գյու ղի և Հա յաս տա նում զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց ման հա մար: Սա կայն շատ ծրագ րեր 
այ սօր չենք կա րո ղա նում ի րա կա նաց նել` ֆի
նան սա կան մի ջոց նե րի սղութ յան պատ ճա ռով: 
Կու զե նա յինք հա մա գոր ծակ ցել գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց մանն ա ջակ ցող տե ղա կան և 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ¦, 
իր խո հերն է կի սում կին գոր ծա րա րը, ա պա 
հա վե լում, որ հայ րե նիքն ի րենց և, շա տե րի հա
մար, բնակ վե լու ա մե նաա պա հով վայրն է: 

Քե րո լայն Զա քար յա նը Հա յաս տա նի Ե րի
տա սարդ Կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) և ՀՀ 
Կին Ձեռ նե րեց նե րի ցան ցի ան դամ է: Իր հայ
րե նան վեր գոր ծու նեութ յամբ նա ոգ ևո րում է 
նաև գոր ծա րար կա նանց` սկիզբ դնե լով նոր 
մտահ ղա ցում նե րի ու ծրագ րե րի:

Նել լի Սա հակ յան

Ա րա րա տի մար զի Ար ևա բույր գյու ղի ա ռա ջին բնա կիչ նե րը 
ե կել են Ախալ քա լա կից, Աշ տա րա կի Կար բի գյու ղից, Կո տայ
քի ու Մար տու նու շրջան նե րից: Նախ կի նում գու ղը կոչ վել է 
Խա ռատ լու: 2002թ. Ար ևա բույ րի գյու ղա պետ ընտր ված, երկ
րա պահ Մար տին Ա վե տիս յա նը լի նե լով երկ րա պա հ ան դամ, 
մաս նակ ցել է ազ գա յին ա զա տագ րա կան պայ քա րին և պարգ
ևատր վել է բազ մա թիվ շքան շան նե րով: Կր թութ յու նը ստա ցել 
է նախ Ավ տո ճա նա պար հա յին տեխ նի կու մում, ա պա` Եր ևա նի 
Գ յու ղատն տե սա կան ինս տի տու տում, աշ խա տել է գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում՝ 1989 թ. կոլտն տե սութ յան նա խա գահ, 
19971998 թթ.  գյու ղա պե տի տե ղա կալ, այ նու հետև` գյու ղա
պետ:

 Պա րոն Ա վե տիս յան, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 
հո ղե րը քա նի՞ հա է կազ մում հա մայն քում:

 Հա մայն քում  գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո
ղե րը կազ մում են շուրջ 300 հա, ո րից 120 հա վա րե լա հող է, 
մնա ցա ծը՝ տար բեր ո րա կի՝ 98 հա սե փա կա նաշ նորհ վել է, 54 
հա` տնա մերձ, 29 հա վար ձա կա լութ յան պա հուս տա յին ֆոնդ 
է: Բ նակ չութ յան հիմ նա կան մա սը ներ կա յումս զբաղ վում է 
բան ջա րա բու ծութ յամբ, ի րենց տնա մեր ձե րի մշակ մամբ և  ար
տագ նա աշ խա տան քով: Քա ղա քին մոտ գտնվե լու հան գա
ման քը նպաս տում է, որ ե րի տա սարդ նե րի հիմ նա կան մասն 
աշ խա տի մայ րա քա ղա քում` շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րում:

 Հա մայն քի ղե կա վար աշ խա տած տա րի նե րին ի՞նչ կար
ևոր և մ նա յուն  աշ խա տանք ներ են կա տար վել:

 Մինչև 1971 թվա կա նը 3 գյու ղեր միավորված  էին, ա ռանձ
նա նա լուց հե տո միայն կազ մա վոր վեց այս գյու ղի կոլտն
տե սութ յու նը: Այդ տա րի նե րին գյու ղում չկար խմե լու ջուր, 
բա ցա կա յում էր փո ղոց նե րի լու սա վո րութ յու նը, հա մայն քը 
գա զա ֆի կաց ված չէր, ճա նա պարհ նե րը քանդ ված վի ճա կում 
էին: Այ սօր ար դեն, ժո ղովր դի հետ մեջք մեջ քի տա լով՝ և գազ 
ու նենք, և խ մե լու ջուր. ո ռոգ ման ջրի հետ կապ ված, ստոր
գետն յա ջրե րի ի ջեց ման պատ ճա ռով, մի փոքր նե ղութ յուն ենք 
կրում, սա կայն ու ղի ներ ենք գտնում, և  ո ռոգ ման հար ցը մեր 
ու ժե րով կազ մա կեր պում: Քա րու քանդ ե ղած գյու ղա պե տա
րա նի շեն քը հիմ նո վին վե րա նո րո գել ենք: Խ մե լու ջրի խնդիր 
ունենք, հուսով ենք ժամանակի ընթացքում կլուծենք նաև այդ 
հարցը: 

Ի՞նչ կրթամ շա կու թա յին հաս տա տութ յուն ներ են գոր ծում 
հա մայն քում`  բնակ չութ յան ա զատ ժա նա կը կազ մա կեր պե լու 
հա մար:

 Հա մայն քում գոր ծող դպրո ցը միակն է, չու նենք ման կա
պար տեզ և  որ ևէ այլ կրթօ ջախ: Դպ րո ցում սո վո րող շուրջ 
160 ա շա կերտ նե րի դա սե րը կազ մա կերպ վում են  ըն դա մե նը 
5 դա սա սեն յակ նե րում: Դպ րո ցը գտնվում է վթա րա յին վի ճա
կում: 1988 թ. կա ռա վա րութ յան կող մից հատ կաց վեց 2,5 հա 
տա րածք, սկսե ցինք նոր դպրո ցի շի նա րա րութ յան աշ խա
տանք նե րը, հիմ քը կա ռուց վեց, շի նան յութն ամ բող ջո վին ձեռք 
բերեցինք, սա կայն շի նա րա րութ յու նը դա դա րեց վեց: Ե թե 
դպրո ցի կա ռուց ման հար ցը լուծ վի, կու նե նանք և մար զա դահ
լիճ, և մար զահ րա պա րակ: Քննարկման փուլում է նաև ներ կա
յիս դպրո ցը ման կա պար տեզ դարձ նե լու խնդի րը: Այ սօր պատ
րաստ ենք որ ևէ ծրագ րով 10 %ի չա փով ներդ րում կա տա րել` 
նոր դպրոց ու նե նա լու հա մար:

 Ի՞նչ կցան կա նա յիք ա վե լաց նել:
 Համայնքում  բեր քի ի րաց ման խնդիր կա: Մար դիկ մշա

կում են, բայց  արդ յունք չեն ստա նում: Միշտ էլ ցան կա լի է, որ  
ժո ղովր դի ա ճեց րած բերքն ու բա րի քը մթեր վում է վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն նե րի կող մից: Ակն կա լիք նե րը շատ են հատ
կա պես գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար, նա մա նա
վանդ, որ հնա րա վո րութ յուն նե րն այսօր մեծ  են` եվ րա սիա կան 
շու կա դուրս գա լու հա մար:

 Ման վել  Կի րա կոս յան

Արևաբույր` ժողովրդի հետ 
մեջք-մեջքի

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
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ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՃԻՃՎԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Ո րո ճող նե րի ճիճ վա յին (հել մին
թոզ ներ) հի վան դութ յուն ներն այ սօր 
մեծ տա րա ծում ու նեն մեր հան րա պե
տութ յու նում և յու րա քանչ յուր տա րի 
զգա լի վնաս են պատ ճա ռում ա նաս
նա պա հութ յա նը: Հետ ևա բար, ո րո
ճող նե րի ճիճ վա յին հի վան դութ յուն
նե րը կան խար գե լե լու նպա տա կով, 
ֆեր մեր նե րին խոր հուրդ է տրվում կա
տա րե լու հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.   
 Ճիճ վա յին հի վան դութ յուն նե րից՝ տրե
մա տո դոզ նե րի, (ֆաս ցել յոզ ներ, դիկ
րո ցել յոզ, պա րամ ֆիս տո մա տոզ ներ) 
նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է կա տա րել 
հետև յալ քայ լե րը:
Ø  Գար նա նը, ա րո տա վայր տա նե

լուց մեկ ա միս ա ռաջ, ամ բողջ գլխա քա
նա կը ճիճ վա թա փում են: Ներ կա յումս 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղատ նե րում առ
կա են Ալ բեն, Բեն վետ, Բ րո վա դա զոլ, 
Հել մի ցիդ և  այլ դե ղա մի
ջոց նե ր, որոնցով ցան
կա լի է ճիճ վա թա փութ
յան են թար կել տվյալ 
տա րած քում գտնվող 
բո լոր կեն դա նի նե րին: 
Գո մաղբն անհ րա ժեշտ 
է հա վա քել և  են թար կել 
կեն սա ջեր մա յին մշակ
ման:
Ø Ա րո տա յին սե զո

նում, ա րո տա վայ րե րը  
փո խում են 22,5 ա մի
սը մեկ ան գամ, իսկ ե թե  
հնա րա վոր չէ, ա պա ողջ 
ա րո տա յին շրջա նում` գո
նե մեկ ան գամ:
Ø Ար գել վում է 

կեն դա նի նե րին հա նել 
ա րո տի`  գե տափն յա, 
լճափնյա և ճահ ճոտ վա յե րում կամ  կե
րակ րել այդ վայ րե րից հա վաք ված խո
տով:
Ø Ար գել վում է կեն դա նի նե րին ջրել 

 Վար սա կը պատ կա նում է դաշ տավ լու կազ գի նե րի  
կամ հա ցազ գի նե րի ըն տա նի քի միամ յա և բազ մամ-
յա խո տա բույ սե րի ցե ղին: Ար մա տը փնջաձև է։ Ցո ղու
նը կան գուն, հան գու ցա վոր ծղոտ է, բարձ րութ յու նը ՝ 
60120 սմ, տերև նե րը  նշտա րաձև են, ծաղ կում է մա
յիսհու նիս ա միս նե րին։ Հա տի կի մա կե րե սը ծածկ ված 
է եր կար, բա րակ, միմ յանց սեղմ ված մազմ զուկ նե րով։ 
Հա տի կն ու նի ա կո սիկ տեսք։ Հան դի պում է Կո տայ քի, 
Գե ղար քու նի քի, Վա յոց ձո րի, Շի րա կի, Ս յու նի քի և  այլ 
մար զե րում:  Ա ճում է ճամ փեզ րե րին, թփուտ նե րում, 
դաշ տե րում, աղ բոտ վայ րե րում և  որ պես մո լա խոտ՝ 
ցան քե րում։ Մ շա կութ յան մեջ տա րած ված է վար սակ 
ցա նո վի տե սա կը: Վար սակն ու նի 33 տե սակ, այդ 
թվում`  2 հիբ րի դա յին: Օգ տա կար նյու թե րի բազ մա զա
նութ յու նը, դրանց բա վա րար քա նա կութ յու նը և հա մա
չա փութ յու նը թույլ են տա լիս բազ մա թիվ հի վան դութ
յուն նե րի դեպ քում օգ տա գոր ծել վար սա կի հա տի կը, 
օս լան, փա թիլ նե րը, նաև` որ պես դիե տիկ, կազ դու րող 
սննդամ թերք` մաշ կա յին հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
հա մար։

Բու ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նի նաև խո տը և հա տի
կի թե փը։ Ար տադր վում է վար սա կի դե ղատ նա յին ո գե
թուրմ, որն ու նի հանգս տաց նող հատ կութ յուն։ Վար
սա կի հա տի կի կա լո րիա կա նութ յու նը 370 կկալ է, փա
թիլ նե րի նը` 305 կկալ, եփ ված վի ճա կում զգա լիո րեն 
ա վե լի քիչ` 55 կկալ։ Այս ցու ցա նի շով հում վար սա կը քիչ 
է տար բեր վում մյուս հա տի կա վոր բույ սե րից, սա կայն 
եփ ված վի ճա կում զգա լիո րեն զի ջում է բրնձին  (105 
կկալ) և  ե գիպ տա ցո րե նին (90)։ Պա րու նա կում է 1118 
տո կոս սպի տա կուց։ Ա մի նաթ թու նե րի բա ղադ րութ
յամբ ա ռա վել մոտ է մար դու մկան նե րի սպի տա կու ցին։ 
Պա րու նա կում է մար դու օր գա նիզ մում չսին թեզ վող 
ա մի նաթ թու ներ` լի զին և տ րիպ տո ֆան, շատ կար ևոր 
է, որ ի տար բե րութ յուն ցո րե նի, գա րու, ա շո րա յի (տա
րե կան)` չի պա րու նա կում «ա լեր գա ծին» (ցե լիա կիա) 

գլյու տեն։ Ճար պե րի պա րու նա կութ յամբ` 46,5 տո կոս, 
գե րա զան ցում է այլ հա ցա հա տիկ նե րին։ Վար սա կում 
պա րու նակ վող օս լան (4060 տո կոս) շա քա րի մա կար
դա կը ար յան մեջ  կտրուկ չի բարձ րաց նում, քա նի որ 
դան դաղ է յու րաց վում` ա պա հո վե լով օր գա նիզ մը գլյու
կո զա յով և գ լի կո գե նով։

Շատ քիչ թվով մթերք ներ` ի րենց օգ տա կար հատ
կութ յուն նե րի ծա վա լով, կա րող են մրցել վար սա կի հետ։ 
Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ վար
սակն օժտ ված է ա ռող ջա րար ֆունկ ցիա նե րի ա ներ ևա
կա յե լի հա վա քա ծու նե րով։ Այն կար գա վո րում է նյու թա
փո խա նա կութ յու նը, բա րե րար ազ դե ցութ յուն է գոր ծում 
սրտի վրա և կա նո նա վոր օգ տա գործ ման դեպ քում օգ
նում է ա զատ վել ա վե լորդ քա շից։

 Վար սա կը նաև է ներ գիա յի աղբ յուր է, որն ար ժե 
ընդգր կել ա մե նօր յա սննդա կար գում։ 

ՎԱՐ ՍԱԿՆ ՕԳ ՆՈՒՄ Է
1. Ի ջեց նել ար յան մեջ խո լես տե րի նի մա կար դա

կը և հո գալ սրտի մա սին
Հար կա վոր է պար զա պես ա մեն ա ռա

վոտ՝ քաղ ցած ժա մա նակ, խմել վար սա կի ե փուկ: 
 Վար սա կը հա րուստ է ճար պոտ օ մե գա6 ա մի նաթ
թու նե րով և լի նո լաթթ վով, ո րոնք օր գա նիզ մին «ճիշտ» 
ճար պե րով են ա պա հո վում և թույլ են տա լիս նվա զեց
նել «վատ» խո լես տե րի նի մա կար դա կը՝ պաշտ պա նե լով 
սրտա յին հի վան դութ յուն նե րից։

2. Պա կա սեց նել կա լո րիա նե րի թի վը
Վար սա կի մեջ շատ քիչ կա լո րիա ներ կան, սա

կայն այն շատ սննդա րար մթերք է։ Այն պա րու նա կում է 
ճար պեր, բջջան յութ, հան քան յու թեր, օ լի գոէ լե մենտ ներ։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ այն գե րա զանց դիե տիկ մթերք է հա
մար վում։ 

3. Մաք րել օր գա նիզ մը
Վար սա կի բա ղադ րութ յան մեջ ե ղած ա մի նաթ թու

նե րի գոր ծա ծու մը թույլ է տա լիս լյար դին լե ցի տին ար
տադ րել։ Վերջինս անհ րա ժեշտ է դե տոք սի կա ցիա յի և  
օր գա նիզ մը մաք րե լու հա մար։ Բջ ջան յու թով հա րուստ 
վար սակ օգ տա գոր ծե լով՝ մենք մեր ա նոթ նե րի պա տե րը 

մաք րում ենք ճար պա յին նստվածք նե րից և խո լես տե
րի նից։

4. Վե րահս կել ար յան մեջ շա քա րի մա կար դա կը
Վար սակ խոր հուրդ են տա լիս նաև այն 

մարդ կանց, ով քեր տա ռա պում են դիա բե տից։ 
Օգ տա կար բու սա կան ման րա թե լե րը կար գա վո րում 
են մար սո ղութ յու նը, նպաստում   օս լա յի յու րա ցոմանը` 
ա պա հո վե լով ար յան մեջ գլյու կո զա յի մա կար դա կը։

5. Պաշտ պան վել քաղց կե ղից
Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ ա պա ցու ցում 

են, որ վար սա կի մեջ ե ղած ո րո շա կի ֆի տո քի միա կան 
նյու թեր մեզ կա րող են պաշտ պա նել քաղց կե ղի զար
գաց ման ռիս կից։ Այդ պատ ճա ռով էլ ա մեն օր վար սակ 
գոր ծա ծե լու կար ևո րութ յունն ակն հայտ է։

6. Բա րե լա վել մար սո ղութ յու նը
Վար սակն ի ջեց նում է լե ղաթթ վի մա կար դա

կը՝ դյու րաց նե լով ա ղես տա մոք սա յին համակարգում 
սննդի ան ցա նե լիութ յու նը և կան խե լով ա ղի նե րի խցա
նումն ե րը։

 Վար սա կը պա րու նա կում է նաև «դան դաղ» ած
խաջ րեր, ո րոնք, օրգանիզմի կողմից յու րաց վե լով` եր
կար ժա մա նա կով չե զո քաց նում են քաղ ցի զգա ցու մը։ 

Վար սա կի ե փու կը կամ թուր մը վի տա մին նե րից, 
հան քան յու թե րից և բջ ջան յու թից բաղ կա ցած իս կա
կան փունջ է։ Այն հա գեց վա ծութ յան զգա ցում է հա ղոր
դում և մեզ ա զա տում շատ ու տե լու անհ րա ժեշ տութ յու
նից։ Օր գա նիզ մը հա գեց նե լով օգ տա կար նյու թե րով՝ 
մենք կա նո նա վոր և հաս տա տուն կեր պով քաշ ենք 
կորց նում։

Վար սակն օր գա նիզ մից դուրս է բե րում տոք սին
նե րը։ Այդ պատ ճա ռով էլ է ներ գիա յի հոր դում ենք զգում 
և վի տա մին նե րի, պրո տեին նե րի, հան քան յու թե րի և  
օ լի գոէ լե մենտ նե րի շնոր հիվ, նկատում կա տար վող 
դրա կան փո փո խութ յուն նե րը։

 Բա ցի դրա նից, վար սա կի ե փու կը թույլ չի տա լիս, 
որ պես զի ա վե լորդ հե ղու կը մնա օր գա նիզ մում, ինչն էլ 
նպաս տում է այ տուց նե րից խու սա փե լուն։

Լի լիթ Գաս պար յան

 

 

 

 

 

 

 

 

ան հոսք ջրամ բար նե րի ջրով:
Ø Անհ րա ժեշտ է ա րո տա վայ րե րում 

կտրել թփուտ նե րը, հա վա քել քա րե րը:  
Ո րո ճող նե րի ա ռա վել տա րած ված ցես
տո դոզ նե րի (մո նիե զիոզ ներ, թի զա նե
զիոզ, ա վի տե լի նոզ և  այլն) նկատ մամբ 
պայ քա րե լու նպա տա կով, խոր հուրդ է 
տրվում կա տա րել հետև յալ կան խար գե
լիչ մի ջո ցա ռում նե րը.
Ø Ար գել վում է վաղ գար նա նը ոչ

խար նե րին կե րակ րել  ա նաս նա շեն քե
րին կից տա րածք նե րում ա ճող թարմ 
խո տով: Դ րանք ան հրա ժեշտ է տա րե
կան 12 ան գամ վա րել և ցա նել մշա կո վի 
խո տա բույ սեր:
Ø  Վաղ գար նա նը, ըն թա ցիկ տա րում 

ծնված հոր թե րին, ա ռա ջին ան գամ ճիճ
վա թա փում են ա րո տա վայր տե ղա փո
խե լուց 3540 և  երկ րորդ ան գամ` ա ռա
ջին ճիճ վա թա փութ յու նից 3540 օր անց: 

Մեկ տա րե կա նից բարձր տա
րիք ու նե ցող հոր թե րին ճիճ
վա թա փում են մեկ ան գամ` 
ա րո տա վայր քշե լուց 3540 օր 
անց:
Ø Գառ նե րին ճիճ վա թա

փում են ա րոտ քշե լուց 1416 
օր անց, երկ րորդ ան գամ` 
ա ռա ջի նից 1520 օր անց և  

եր րորդ ան գամ` երկ րոր
դից 2530 օր անց: Մե
ծա հա սակ ոչ խար նե րին 
ճիճ վա թա փում են հու նի
սի վեր ջե րին կամ հու լի սի 
սկզբնե րին:
Ø  Ցան կա լի է մեկ 

ան գամ ևս ճիճ վա թա փել 
սեպ տեմ բերհոկ տեմ բեր 
ա միս նե րին:
Ø ճիճ վա թա փութ յան 

նպա տա կով օգ տա գոր ծում են տրե մադ
տո դոզ նե րի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վող ճիճ
վա մուղ դե ղա մի ջոց նե րը (Ալ բեն, Ալ բե նոլ, 
Բեն դազ,  Բեն վետ, Բ րո վա դա զոլ, Հել մի

ցիդ և  այլն):
Ո րո ճող նե րի ա ղի քա յին ստրոն գիլ

յատոզ նե րի (հե մոն խոզ, նե մա տո դի
րոզ, բու նոս տո մոզ, խա բեր թիոզ և  այլն)  
նկատ մամբ կա տա րում են հետև յալ 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը.
Ú Տա վա րին  ա ռա ջին ան գամ ճիճ

վա թա փում են ապ րիլմա յիս ա միս նե
րին, երկ րորդ ան գամ՝ հու լի սին և  եր
րորդ ան գամ՝ օ գոս տո սին:
Ú Նույն տա րում 

ծնված գառ նե րին ա ռա ջին 
ան գամ ճիճ վա թա փում 
են հու լի սի վեր ջե րին կամ 
օ գոս տո սի սկզբին, երկ
րորդ ան գամ՝ մսու րա յին 
պահ ված քին անց նե լուց 
հե տո:
Ú  Մատ ղաշ նե րին և 

մե ծա հա սակ ոչ խար նե
րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ
վա թա փում են գար նա նը՝ 
ա րո տա վայր տե ղա փո խե
լուց ա ռաջ և  երկ րորդ ան
գամ՝ մսու րա յին պահ ված
քի անց նե լու ժա մա նակ:
Ú Ա ղի քա յին ստոն գիլ

յա տոզ նե րի նկատ մամբ 
խոր հուրդ է տրվում օգ տա
գոր ծել հետև յալ ճիճ վա մուղ 
դե ղա մի ջոց նե րը` Ալ բեն, Ալ
բե նոլ, Բեն դազ,  Բեն վետ, Բ րո վա դա զոլ, 
Հել մի ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու նե րի 
հա մար նա խա տես ված`  Լ ևա200, Ռո լե
նոլ, Ի վեր մեկ տին և  այլ պատ րաս տուկ նե
րով:
Ú Բա ցի ճիճ վա թա փութ յու նից, ա րո

տա յին ողջ սե զո նի ըն թաց քում, ա րո տա
վայ րերն ան հրա ժեշտ է փո խել 57 օ րը 
մեկ ան գամ, իսկ կեն դա նի նե րի ջրու մը   
կազ մա կեր պել խմե լու կամ  հո սող գե
տե րի ջրով: Ո րո ճող նե րի շնչա ռա կան 
օր գան նե րի ստրոն գիլ յա տոզ նե րի (դիկ
տիո կաուլ յոզ ներ, մյուլ լե րիոզ, ցիս տո

կաուլ յոզ և  այլն) նկատ մամբ խոր հուրդ է 
տրվում կա տա րել հետև յալ կան խար գե
լիչ մի ջո ցա ռում նե րը.
Ú Նույն տա րում կամ աշ նա նը 

ծնված հոր թե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ
վա թա փում են գար նա նը` ա րո տա վայր 
տե ղա փո խե լուց 4550 օր անց, և  այս
պես` 1520 օ րը մեկ ան գամ, կեն դա նի
նե րին պար բե րա բար ճիճ վա թա փում են, 

մինչև ա րո տա յին շրջա նի ա վար
տը:
Ú Ոչ խար նե րին ա ռա ջին ան

գամ ճիճ վա թա փում են ա րո տա
վայր քշե լուց 20 օր ա ռաջ, երկ
րորդ ան գամ՝ ամ ռա նը և  եր րորդ 
ան գամ մսու րա յին պահ ված քին 
անց նե լուց:
Ú Ա րո տա յին պահ ված քի ըն

թաց քում անհ րա ժեշտ է պար բե
րա բար փո խել ա րո տա վայ րե րը:
Ú Ա րո տա վայ րե րում մատ

ղաշ նե րին անհ րա ժեշտ է պա հել 
բարձր տա րիք ու նե ցող կեն դա
նի նե րից ա ռան ձին:
Ú Կեն դա նի նե րին անհ րա

ժեշտ է ջրել խմե լու  կամ էլ ա պա
հով վայ րե րից բեր ված ջրով:
Ú Շն չա ռա կան օր գան նե

րի ստրոն գիլ յա տոզ նե րով հի
վանդ կեն դա նի նե րին խոր հուրդ 
է տրվում ճիճ վա թա փել (Ալ բեն, 

Ալ բե նոլ, Բեն դազ,  Բեն վետ, Բ րո վա դա
զոլ, Հել մի ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու
նե րի հա մար նա խա տես ված`  Լ ևա200, 
Ռո լե նոլ, Ի վեր մեկ տին և  այլ պատ րաս
տուկ նե րով):

Վե րը նշված կար գով կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում նե րի կա տա րու մը  կկան խի 
ո րո ճող նե րի  ճիճ վա յին հի վան դութ յուն
նե րով վա րա կու մը և դ րանց հե տա գա 
տա րա ծու մը:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՆԱՂԱՇՅԱՆ 
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան 

գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 Կա նաչ սոխ
 Գիտ նա կան նե րը սո խի 

հայ րե նի քը հա մա րում են Ի րա
նը և Աֆ ղանս տա նը: Կա նաչ 
սո խը (կամ այլ կերպ` աղ ցա
նա յին սոխ) ա ճեց րել են դեռևս 
հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ: Սո
խի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րի 
մա սին գի տեին շատ ազ գեր. 
հին հռո մեա ցի նե րը նույ նիսկ 
հա մա րում էին, որ սո խը զին
վոր նե րին ուժ և կո րով է տա
լիս, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ այն 
ընդգր կում էին նրանց սննդա
կար գում: Կա նաչ սո խը չա փա
զանց հա րուստ է հան քա յին 
տար րե րով և վի տա մին նե րով: 
Գիտ նա կան նե րը նկա տել են, 
որ ջեր մատ նե րի աշ խա տող
նե րը, ո րոնք զբաղ վում են կա
նաչ սո խի մշակ մամբ, գրե թե 
չեն հի վան դա նում վա րա կիչ, 
մրսա ծութ յան հետ կապ ված 
հի վան դութ յուն նե րով: Վի տա
մին Cն պահ պա նե լու նպա տա
կով, ցան կա լի է կա նաչ սո խը 
մա տու ցել ա ռանց կտրա տե լու 
և  ա ռանց ջեր մա յին մշակ ման: 
Իսկ վաղ գար նա նը, այդ վի
տա մի նի նկատ մամբ օր գա նիզ
մի պա հան ջը բա վա րա րե լու 
նպա տա կով, բա վա կան է օր
վա ըն թաց քում ու տել 100150 
գ կա նաչ սոխ: Սո խի մեջ կան 
նաև զգա լի քա նա կութ յամբ ֆի
տոն ցիդ ներ, ո րոնք նպաս տում 
են ախ տա ծին միկ րոօր գա
նիզմն ե րի ոչն չաց մա նը:

Ա  մ ե  ն օ ր  յ ա 
ս ն ն դ ա  կ ա ր  գ ո ւ մ 
թարմ կա նաչ սո
խի օգ տա գոր ծու մը 
նպաս տում է օր գա
նիզ մում ա ղաջ րա
յին փո խա նա կութ
յան կա նո նա վոր
մա նը: Գի տա կան 
ժ ա  մ ա  ն ա  կ ա  կ ի ց 
բու սա բու ժութ յան 
մեջ սո խի պատ
րաս տուկ նե րը հա ջո ղութ յամբ 
օգ տա գործ վում են վի տա մի
նա յին ան բա վա րա րութ յան, 
վե րին շնչու ղի նե րի և  ա ղի նե րի 
հի վան դութ յուն նե րի ժա մա
նակ:
 
Կո տեմ

Որ պես սննդա յին և դե
ղա գոր ծա կան նշա նա կութ յան 
բույս’ կո տե մը հայտ նի է ե ղել 
դեռևս Հին Ե գիպ տո սում, Հու
նաս տա նում, Հ ռո մում: Բույ սի 
սեր մե րից և տերև նե րից պատ
րաստ ված քսու քը՝ ճար պի 
հետ միա սին, օգ տա գործ վել է 
ա լեր գիա նե րի, քո սի, ինչ պես 
նաև վեր քե րի բուժ ման նպա
տա կով: Կո տե մը նպաս տում է 
մար սո ղութ յա նը, ա խոր ժա կի 
լա վաց մա նը, ար յան ճնշման 
կար գա վոր մա նը: Թարմ 
տերև նե րը հա րուստ են հան
քա յին նյու թե րով` K, Ca, P, Mg, 
Cu և  այլն: Պա րու նա կում է C, 
B խմբի վի տա մին ներ, կա րո
տին ներ, ռու տին, ռի բոֆ լա վին, 
մա նա նե խի ե թե րա յին յուղ. 
դա լար ընձ յուղ նե րը և թարմ 
տերև ներն ու նեն բողկ և ծո վա
բողկ հի շեց նող բարկ, դա ռը, 
կծու համ:
 
 Թար խուն

Սնն դի մեջ օգ տա գոր ծում 
են թար խու նի ե րի տա սարդ 
ցո ղունն ու տերև նե րը, ո րոնք 
հա վա քում են մինչև բույ սի 
ծաղ կե լը: Օգ տա գոր ծում են 
ինչ պես թարմ, այն պես էլ` չո
րաց րած վի ճա կում: Թար խու
նը լայ նո րեն օգ տա գործ վում է 
ա րա բա կան և կով կաս յան խո
հա նոց նե րում: Օ րի նակ` հա յե
րը կար ծում են, որ ձկնե ղենն 
ա ռանց թար խու նի դժվար է 

պատ կե րաց նել: Թար խու նի 
ե թե րա յու ղից ստաց վող քա
ցախն օգ տա գոր ծում են պա
հա ծո նե րի մեջ, մսից, ձկից, 
բան ջա րե ղե նից, պան րից 
պատ րաստ վող ու տեստ նե
րում: Թար խունն օգ տա կար է 
նաև զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք նե
րի և լիկ յոր նե րի պատ րաստ
ման հա մար: Թար խունն ու նի 
ա խոր ժա բեր, հա կա ճիճ վա յին, 
թեթև մի զա մուղ և  ա նոթ ներն 
ամ րաց նող, մար սո ղութ յու նը 
բա րե լա վող և ս տա մոք սահ յու
թի ար տադ րութ յու նը խթա նող 
հատ կութ յուն:

Հա զար
 Հա զար ա ճեց րել են հին 

հույ նե րը, հռո մեա ցի նե րը, 
ե գիպ տա ցի նե րը, որ տե ղից էլ 
այն տա րած վել է այլ երկր նե
րում: Հայտ նի են հա զա րի շատ 
տե սակ ներ, ո րոնք նույ նիսկ 
տար բեր վում են ձևով, չա փով 
և տերև նե րի գույ նով: Հա զա
րի տերև նե րը պա րու նա կում 
են մեծ քա նա կութ յամբ C վի
տա մին և կա րո տին ներ: Ընդ 
ո րում, ստո րին տերև նե րում 
C վի տա մինն ա վե լին է, քան` 
ար տա քին տերև նե րում, իսկ 
կա րո տի նի քա նա կը` ընդ հա
կա ռա կը, ար տա քին տերև նե
րում 30 ան գամ ա վե լի շատ է, 
հետ ևա բար, սննդի մեջ պետք 
է օգ տա գոր ծել նաև ար տա քին 
կա նաչ տերև նե րը: Ու նե նա
լով նման քի միա կան կազմ` 
հա զա րի կա լո րիա կա նութ
յունն այ նու ա մե նայ նիվ ցածր 
է: Որ պես բջջան յու թի լա վա
գույն աղբ յուր` հա զա րը խոր
հուրդ է տրվում մար սո ղա կան 
խան գա րումն ե րի, շա քա րա յին 
դիա բե տի, ճար պա կալ ման և  
ա թե րոսկ լե րո զի ժա մա նակ:

 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:

 Գար նա նը բո լո րին ան հանգս տաց նում է վի տա մի նա յին ան բա վա րա րութ յան նկատ մամբ 
մտա վա խութ յու նը, ո րի պատ ճա ռով մար դիկ շտա պում են դե ղա տուն` գնե լու վի տա մին նե րի ու 
հան քա յին նյու թե րի հեր թա կան հա բե րը: Վա ղուց ժա մա նակն է անց նե լու գար նա նա յին մթերք-
նե րով ճա շա ցան կի: Գար նա նը մեր օր գա նիզ մը փո փո խութ յուն նե րի կա րիք ու նի. պետք չէ նրան 
ա ռա ջար կել այն, ինչ մեկ ա միս ա ռաջ: Սնն դա բան նե րը խոր հուրդ են տա լիս հա նել ճա շա ցան կից 
այն ա մե նը, ին չի կա րիքն օր գա նիզմն ու նի հատ կա պես ձմռա նը: Օ րի նակ` ա մեն տե սակ խա-
վարտ նե րի փո խա րեն, օգ տա գոր ծեք ա վե լի շատ բան ջա րե ղե նով աղ ցան ներ: Գար նանն ա ռա վել 
ա ռող ջա րար է ծանր կե րա կուր նե րից հրա ժար վե լը: Ճա շա ցան կում հնա րա վո րինս քչաց րեք յու-
ղոտ մսե ղե նի, կեն դա նա կան յու ղի ու շա քա րի քա նա կութ յու նը: Օգ տա գոր ծեք ցածր յու ղայ նութ-
յամբ կաթ նամ թերք. այն նաև օր գա նիզ մը մաք րող հատ կութ յուն ու նի: Աշ խա տեք ա վե լի քիչ օգ-
տա գոր ծել նաև տա րաբ նույթ ա ղեր, կծու և թ թու հա մե մունք ներ: Դ րանք փո խա րի նեք թարմ կա-
նա չե ղե նով: Պետք է խու սա փել այն մրգե րից ու բան ջա րե ղեն նե րից, ո րոնք կա րող են ա լեր գիկ 
ռեակ ցիա ներ ա ռա ջաց նել: Խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել Ձեր բնա կա վայ րին բնո րոշ մրգեր 
և բան ջա րե ղեն, այ սինքն՝ տե ղա կան, այն նվա զեց նում է ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի ռիս կը: Օր գա-
նիզ մի հա մար խիստ կար ևոր վի տա մին նե րի և միկ րո տար րե րի պա հան ջը կա րե լի է լրաց նել 
բնութ յան բա րիք նե րի` վաղ գար նա նա յին թարմ, է կո լո գիա պես մա քուր ու տե լի խո տա բույ սե րի, 
բան ջա րե ղե նի, մրգե րի մի ջո ցով: Վաղ գար նա նա յին տեր ևա յին բան ջա րե ղեն նե րից՝ թար խու նի, 
կո տե մի, հա զա րի, կա նաչ սո խի օգ տա կա րութ յան մա սին ներ կա յաց նում ենք ստորև:

«Ս յու նիք- Զար գա-
ցում» ՀԿ-ի կող մից 

ի րա կա նաց վող 
Հա մայն քա յին Զար-

գաց ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, 

Վա յոց ձորի 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.` 093-46-21-93:


