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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ կա
ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել ՀՀ ան տառ նե րի վե րա
կանգն ման և զար գաց ման հիմ նադ րա մի (ԱՎԶՀ) հո գա բար
ձու նե րի խորհր դի հեր թա կան նիս տը:

Հա մա ձայն հաս տատ ված օ րա կար գի՝ քննարկ վել են 
ԱՎԶՀ-ի 2015 թ. գոր ծու նեութ յան և ֆի նան սատն տե սա կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը: Հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Յու րի 
Ջա վադ յա նը ներ կա յաց րել է հաշ վե տու տա րում կա տար ված 
աշ խա տանք նե րը՝ ան տառ նե րի վե րա կանգն ման և զար գաց-
ման ծրագ րե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև` ֆի-
նան սա կան մի ջոց նե րի ստաց ման, տնօ րին ման և ն պա տա կա-
յին օգ տա գործ ման ուղ ղութ յամբ: Հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը 
հա վա նութ յան է ար ժա նաց րել ներ կա յաց ված հաշ վետ վութ-
յուն նե րը: Մեկ այլ հար ցով հաս տատ վել է նաև հիմ նադ րա մի 
2016 թ. հաս տի քա ցու ցա կը և գոր ծա դիր մարմ նի վար չա կա ռա-
վար չա կան ա պա րա տի ծախ սե րի նա խա հա շի վը:

 Հա ջոր դիվ Յու րի Ջա վադ յա նը հիմ նադ րա մի հո գա բար ձու-
նե րի խորհր դի ան դամ նե րին է ներ կա յաց րել ԱՎԶՀ-ի 2016 թ. 
ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե րը: Հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րե-
նը նշել է, որ ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է, մաս նա վո րա պես, 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել Ս ևա-
նա լճին հա րա կից 10-ա կան հեկ տար տա րածք նե րի ան տա-
ռա պատ ման ուղ ղութ յամբ: Բա ցի այդ, ան տառտն կում նե րի և 
ցան կա պատ ման աշ խա տանք ներ կի րա կա նաց վեն նաև Հ րազ-
դա նի ան տառտն տե սութ յան 100 հա տա րած քի վրա:  Նիս տում 
քննարկ վել են նաև ան տառ նե րի պահ պա նութ յա նը, վե րա-
կանգն մա նն ու  նոր ան տառ նե րի ստեղծ մա նը վե րա բե րող մի 
շարք հար ցեր: Վար չա պե տը կար ևո րել է հան րա պե տութ յու-
նում ան տառ նե րի վե րա կանգն ման ուղ ղութ յամբ շա րու նա կա-
կան և հետ ևո ղա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ

յա նը մար տի 17ի ն, ուշ ե րե կո յան շրջայց է կա տա րել Ար
մա վի րի և Ա րա րա տի մար զե րի մի շարք հա մայնք նե րում` 
ցրտա հա րութ յան դեմ տար վող նա խա պատ րաս տա կան աշ
խա տանք նե րի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով: Նա խա րա-
րին ու ղեկ ցում էին փոխ նա խա րար նե րը, նա խա րա րութ յան, 
գյու ղատն տե սա կան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի  
և մարզ պե տա րան նե րի մաս նա գետ նե րը: Տե ղե րում այ գե-
գործ նե րը հիմ նա կա նում անհ րա ժեշտ նա խա պատ րաս տա-
կան աշ խա տանք ներ են կա տա րել  մաս նա գետ նե րի կող մից 
տրված ցու ցում նե րին հա մա պա տաս խան`  սպաս վող ցրտա-
հա րութ յան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու հա մար:   Մաս նա վո-
րա պես` Ար մա շի հա մայն քա պետ Հա կոբ Զեյ նալ յա նը տե ղե-
կաց րել է, որ այս տա րի ա վե լի լավ են նա խա պատ րաստ վել  
ցրտա հա րութ յան դեմ պայ քա րին, բա ցի այդ նաև ա վե լի ակ-
տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ե ղել նա խա րա րութ յան մաս նա-
գի տա կան կա ռույց նե րի հետ: Նա նաև նշել է, որ հա մայն քում 
ծի րա նե նու այ գի նե րը կազ մում են մոտ 350 հեկ տար, 2015 
թվա կա նին  հա մայն քում ստա ցել են մոտ 800 տոն նա ծի րա նի 
բերք, ո րի զգա լի մասն ար տա հան վել է:    

Ցր տա հա րութ յան դեմ պայ քա րի մի ջոց ներ կի րա ռե լու 
նպա տա կով, գյու ղա ցի ներն  ի րա կա նաց րել են ինչ պես ա վան-
դա կան մի ջո ցա ռում ներ` ծխա հա րութ յուն ներ և  ո ռո գում, այն-
պես էլ` նոր մե թոդ ներ: Մաս նա վո րա պես, Այ գե պատ հա մայն-
քում այ գե գործ Ռա շիդ Խա չատր յանն այս տա րի ար տերկ րում 
կի րառ վող մի մե թոդ է  փոր ձար կել, ո րի մա սին տե ղե կա ցել 
է հե ռուս տաե թե րից և նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րից: 
Ըստ այդմ` ծաղ կած ծի րա նե նի ներն անձր ևաց ման մի ջո ցով 
ցո ղա պա տում են և  երբ ջեր մաս տի ճա նը 0-ից նվա զում է, 
ծա ղիկ նե րը պատ վում են սառ ցե կեղ ևով, բյու րե ղաց ման ըն-
թաց քում ջեր մութ յուն է ան ջատ վում, դրանք մե կու սա նում են 
շրջա պա տից, ինչն էլ  օգ նում է պաշտ պան վել ցրտա հա րութ-
յու նից: Նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րը դի տար կել են կա-
տար ված աշ խա տանք նե րը և տ վել լրա ցու ցիչ խոր հուրդ ներ ու 
ցու ցում ներ: Շր ջայ ցի ճա նա պար հին նա խա րար Սերգո  Կա-
րա պետ յա նը կան գառ ներ է կա տա րել մար զե րի  գրե թե բո լոր 
հա մայնք նե րում, հան դի պել ու զրու ցել  այ գե գործ նե րի հետ:

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա յաս տան ժա մա նած 
իս րա յել ցի մաս նա գետ նե րի պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին Իս րա յե լի գյու ղատն տե սութ յան 
և գ յու ղի նա խա րա րութ յան ներդ րում նե րի ֆի նան սա վոր ման վար չութ յան ո րա կի կա ռա վար ման և 
տն տե սա կան հար ցե րով տնօ րեն Եֆ րաթ Հա դա սը և §ԲԻՆԱ¦ խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ Յոավ Գա լը:

 Պատ վի րա կութ յու նը Եր ևա նում մար տի 14-19-ը անց կաց րել է §Գ յու ղատն տե սա կան քա ղա քա-
կա նութ յուն¦ թե մա յով դա սըն թաց, ո րը կազ մա կերպ վել է ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա-
կա լութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող և §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) 
հիմ նադ րա մի ու §ԱՎԱԳ Սոլ յուշնս¦ ՍՊԸ-ի հա մա տեղ ի րա կա նաց վող § Հա յաս տա նի գյու ղատն տե-
սա կան քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րութ յան և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի¦ շրջա նա կում: §Իս-
րա յե լի հա րուստ փոր ձը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման բնա գա վա ռում, ո րը հիմն ված 
է գի տա կան վեր ջին նո րա րա րութ յուն նե րի վրա, չա փա զանց կար ևոր է մեր երկ րի հա մար: Հա մոզ-
ված եմ, որ այս դա սըն թա ցը շատ հե տաքր քիր և  օգ տա կար է ե ղել բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար¦,- 
ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

 Բարձր գնա հա տե լով հայ-իս րա յե լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տում` նա խա րա րը միա ժա մա նակ շեշ տել է, որ այս բնա գա վա ռում եր կու երկր նե րի միջև առ կա է չի-
րաց ված մեծ նե րուժ, որն օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, հնա րա վոր կդառ նա հաս նել մեծ արդ յունք նե րի: 
 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը նա խա րա րին հա մա ռոտ ներ կա յաց րել են դա սըն թա ցի հիմ նա կան 
թե մա ներն ու մե թո դա բա նութ յու նը և  ընդգ ծել, որ հիմ նա կան շեշ տը դրվե լու է գյու ղատն տե սութ-
յան քա ղա քա կա նութ յու նն ու գործ նա կա նում դրա կի րա ռու մը ա ռա վե լա գույնս միմ յանց մո տեց նե-
լու սկզբունքի վրա: Վս տա հութ յուն հայտ նե լով, որ նման դա սա խո սութ յուն նե րը շա րու նա կա կան 
բնույթ կկրեն և կընդգր կեն շա հագրգռ ված ան ձանց լայն շրջա նակ` նա խա րա րը հա ջո ղութ յուն ներ 
և  արդ յու նա վետ աշ խա տանք է մաղ թել դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին:

 Դա սըն թաց նե րից բա ցի, ծրագ րի շրջա նա կում նա խա տես վում է խորհր դատ վութ յուն և  ա ջակ-
ցութ յուն տրա մադ րել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը` քա ղա քա կա նութ յան մշակ-
ման, ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման և  այլ ո լորտ նե րում, ինչ պես նաև կազ մա կեր պել սե մի նար ներ 
ու հան դի պում ներ հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րի հետ:

Արտադրությունը զարգացնելու նպատակով
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Ի րա նի Իս լա մա կան 

Հան րա պե տութ յան Գի լա նի նա հան գա պետ Մո համ մա դա լի Նա ջա ֆիի գլխա վո րած պատ վի րա
կութ յու նը: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև Հա յաս տա նում ԻԻՀ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Սե յեդ 
Քա զեմ Սա ջա դին:

§ Հա յաս տա նի և Ի րա նի հա րա բե րութ յուն նե րը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում գտնվում են 
բարձր մա կար դա կի վրա, մեր երկ րում գոր ծում են բազ մա թիվ ի րա նա կան և հա մա տեղ ըն կե-
րութ յուն ներ, ադ յու նա վետ փոխ գոր ծակ ցութ յուն է ծա վալ վել մաս նավ որա պես ոչ խա րա բու ծութ-
յան և  ոչ խա րի մսի ար տա հան ման ո լոր տում. մեր երկ րում վեր ջին շրջա նում բաց վել են մի քա նի 
սպան դա նոց ներ, որ տեղ մորթն ի րա կա նաց վում է §հա լալ¦ կա նոն նե րի հա մա ձայն: Սա կայն եր կու 
երկր նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան ողջ նե րու ժը դեռևս ամ բող ջո վին չի օգ տա գործ վում, և  այս 
ա ռու մով հար կա վոր է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ¦, - ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Ընդգ ծե լով, որ Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յանն ու 
Ի րա նի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա ցու մը նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծել տար բեր 
ո լորտ նե րում, այդ թվում` նաև գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում` կա պե րի խո րաց ման ու ընդ-
լայն ման հա մար, միևնույն ժամանակ նա խա րա րը մատ նան շել է այն ո լորտ նե րը, ո րոն ցում կա րե լի 
է ծա վա լել հա ջող և  արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն: 

Իսրայելի հարուստ փորձը` մեր երկրում
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1Å     
Գյուղացիական տնտեսությունների զարգացմանն 

ուղղված ծրագրեր
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Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը նշել է մաս նա վո րա պես` 
ա նաս նա պա հութ յան, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց-
ման, վե րամ շակ ման և ձկ նա բու ծութ յան ճյու ղե րը, այդ թվում` 
հա տուկ կար ևո րել է Հա յաս տա նում խեց գետ նի ար տադ րութ-
յան կազ մա կեր պու մը` ար տադ րան քը տե ղում ի րաց նե լու և ԵՏՄ 
մյուս երկր ներ ար տա հա նե լու հե ռան կա րով: Ի րա նա կան կողմն 
ա ռա ջար կել է քննար կել նաև շե րա մա բու ծութ յան ո լոր տում հա-
մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հար ցը: Նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն իր հեր թին ա ռա ջար կել է հա մա տեղ ու սում նա-
սի րել ա ռա ջար կութ յունն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով Գի լան նա հան գի գյու ղատն տե-
սութ յան ներ կա վի ճա կը` Մո համ մա դա լի Նա ջա ֆին շեշ տել է, 
որ այն ա ռանձ նա նում է հատ կա պես բարձ րա կարգ բրնձի, թե-
յի, ձի թապտ ղի և ձկ նա բու ծա կան ար տադ րան քով: Հա մոզ մունք 
հայտ նե լով, որ այդ ար տադ րան քը կա րող է մեծ պա հան ջարկ 
ու նե նալ ԵՏՄ շու կա յում` նա հան գա պե տը նշել է, որ Հա յաս տա-
նը կա րող է հար մար հար թակ հան դի սա նալ ար տա հա նում նե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար:

Երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի շո շա փե լի դարձ նե-
լու նպա տա կով, նա հան գա պե տը ա ռա ջար կել է նաև ստեղ ծել 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը կու սում նա սի րի ագ րա-
րա յին ո լոր տում երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ու-
ղի նե րը: Ող ջու նե լով այդ ա ռա ջար կը` նա խա րա րը հա մոզ մունք է 
հայտ նել, որ Գի լա նի նա հան գի և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա-
խա րա րութ յան կա պը կդրվի ա ռա վել ա մուր հիմ քե րի վրա և կ լի-
նի փոխ շա հա վետ ու ար գա սա բեր: 

 Հան դիպ ման ա վար տին Ս. Կա րա պետ յա նը խնդրել է դես-
պա նին իր ի րան ցի գոր ծըն կե րո ջը փո խան ցել Հա յաս տան այ ցե-
լե լու հրա վե րը:

Կոոպերատիվների գործունեություն` 
առաջնային փուլում
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Արտադրությունը զարգացնելու 
նպատակով

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն 
ըն դու նել է Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի Հար ևա նութ յան և  ընդ
լայն ման բա նակ ցութ յուն նե րի Գլ խա վոր տնօ րի նութ յան Ար ևել
յան հար ևա նութ յան հար ցե րով բաժ նի ղե կա վար Մա թիո Բուզ կեի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը:

§ Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տը` որ պես մեր 
երկ րի տնտե սութ յան գե րա կա ուղ ղութ յուն, վեր ջին տա րի նե-

րին դի նա միկ աճ է 
գրան ցում, ին չին մե-
ծա պես նպաս տում 
են նաև Եվ րա միութ-
յան և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի հետ ի րա-
կա նաց վող հա մա-
տեղ ծրագ րե րը, 
այդ թվում` նաև 
գյու ղատն տե սութ-
յան ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր նե րից մե կի` 
կոո պե րա տիվ նե րի 
ստեղծ մանն ու զար-
գաց մա նը ուղղ ված 

§Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա-
կան շրջան նե րի զար գա ցում¦ (§ENPARD¦) ծրա գի րը: Այս ծրա գի-
րը հա ջող ըն թացք է ու նե ցել ու շո շա փե լի արդ յունք ներ տվել, և 
հու սով եմ, որ այն կու նե նա իր շա րու նա կութ յու նը¦, - ող ջու նե լով 
հյու րե րին` նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Հան դիպ ման 
ըն թաց քում քննարկ վել են Ար ևել յան հար ևա նութ յան գյու ղատն-
տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րը և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, ներ կա յաց վել է նա խա պայ ման նե րի 
կա տար ման ըն թաց քը:

 Նա խա րա րը նշել է, որ 2015 թվա կա նին մեր երկ րում ըն-
դուն վել է §Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի մա սին¦ ՀՀ 
օ րեն քը, նա խա րա րութ յու նում ստեղծ վել է գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ նե րի ա ջակ ցութ յան կա ռուց ված քա յին ստո րա բա-
ժա նում, հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում ի րա կա նաց վել է 
շուրջ 50 ու սում նա կան դա սըն թաց` կոո պե րա տիվ նե րի գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ: Այս տա րի Եվ րա միութ յան օ ժան դա կութ-
յամբ, նոր օ րենսդ րութ յամբ կստեղծ վեն շուրջ 45 նոր կոո պե րա-
տիվ ներ: Նա խա րա րը նաև ընդգ ծել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յու նը հետ ևո ղա կան է ծրագ րե րի թա փան ցի կութ-
յան և դ րանց վե րա բեր յալ ի րա զե կութ յան ա պա հով ման հար ցում.  
2015 թվա կա նին ի րա կա նաց րել է լայ նա ծա վալ աշ խա տանք: Ս. 
Կա րա պետ յա նը շեշ տել է նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ-
յան զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յան ծրագ րի կար ևո րութ յու նը:

 Կող մե րը քննար կել են նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
հե տա գա երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը, մաս-
նա վո րա պես Վե դիի ջրամ բա րի կա ռուց ման հետ կապ ված, Ա րա-
րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման և  
ո ռոգ ման նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի, այն է` կա թի լա յին հա մա-
կար գե րի ներդր ման հնա րա վո րութ յու նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նը վեր ջերս աշ խա տան քա յին 
այ ցով Ս յու նի քում էր: Մարզ կենտ րո նում նա
խա րարն անց կաց րել է խորհր դակ ցութ յուն` 
գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե
րի մեկ նա կին ըն դա ռաջ ըն թա ցիկ խնդիր նե րի 
քննարկ ման նպա տա կով: 

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին 
Ս յու նի քի մարզ պետ Ս. Խա չատր յա նը, Ջ րա-
յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա-
խա գա հի տե ղա կալ Վ. Նա րի ման յա նը, §Գ յու-
ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գրա սեն յակ¦ ՊՀ տնօ րեն Գ. Խա չատր յա նը, 
§ Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Մ. Մաթ ևոս-
յա նը, գյու ղատն տես ներ, հա մայն քա պե տեր և  
ո լոր տի այլ պա տաս խա նա տու ներ: §2015թ. 
տա րե կան արդ յունք նե րով մեր երկ րի գյու-
ղատն տե սա կան հա մա խառն ար տադ րան քի 
մոտ 7 տո կոսն ա պա հո վել է Ս յու նի քի մար զը, 
ին չը զգա լի ներդ րում է:

 Նա խորդ տա րի մար զում շուրջ 1500 հեկ-
տար լրա ցու ցիչ հող է մշակ վել, 700 հեկ տա րով 
ա վե լա ցել են աշ նա նա ցա նի ցան քա տա րա ծութ-
յուն նե րը: Բո լոր նա խադր յալ ներն առ-
կա են, որ պես զի այս տա րի ևս մար-
զը բարձր ցու ցա նիշ ներ ա պա հո վի: 
Հա մոզ ված եմ, որ հա մա տեղ ու ժե րով 
մենք նոր ձեռք բե րում ներ ենք ու նե-
նա լու¦,- նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ-
յան նա խա րա րը: 

Անդ րա դառ նա լով § Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ 
ծրագ րին` նա խա րա րը նշել է, որ 
ա ռա ջին ծրագ րում նա խա տես ված 
10 հա մայն քի փո խա րեն, մար զից 
ընդգրկ վել է 14 հա մայնք, երկ րորդ 
ծրագ րի մեջ ար դեն ներգ րավ ված է 
20 հա մայնք: Այս ծրագ րի շնոր հիվ 
մար զում ա վե լա ցել է ա նաս նագլ խա-
քա նա կը, մթե րատ վութ յու նը, բա րե լավ վել են 
ջրար բիաց ման հա մա կար գե րը:

 Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ պա րար-
տան յու թե րի, դիզ վա ռե լի քի, սեր մե րի տրա-
մադր ման պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի 
շրջա նա կում, մար զե րի պա հան ջարկն ամ բող-
ջութ յամբ բա վա րար վել է. դրանք ար դեն իսկ 
ներկր վել են և  ա ռա ջին իսկ պա հան ջի դեպ-
քում կտրա մադր վեն հո ղօգ տա գոր ծող նե րին: 
Մար տի 9-ից սկսվել է նաև գյու ղատն տե սա կան 
սուբ սի դա վոր վող վար կե րի տրա մադ րու մը, և 
ցան կա ցող նե րը կա րող են հայ տեր ներ կա յաց-
նել §Ակ բա Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բան կի¦ մաս նաճ-
յու ղե րին:

 Նա խա րարն կար ևո րել է նաև մար-
զում կոո պե րա տիվ նե րի շարժ ման խթա նու-
մը. § Կոո պե րա տիվ նե րը մեր գյու ղատն տե-
սութ յան զար գաց ման ա պա գան են, և  այ սօր 
ա պա հո վում են գյու ղատն տե սա կան հա մա-
խառն ար տադ րան քի գե րակ շիռ մա սը: Կոո պե-
րա տիվ նե րի մեջ միա վոր վե լով` մեր փոքր գյու-
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը կա րո ղա նա լու 
են կրճա տել ի րենց ծախ սե րը, դյու րաց նել ապ-
րանք նե րի ի րաց ման խնդիր նե րը, շա հա վետ 
գնե րով վա ճա ռել ստաց ված ար տադ րան քը, 

ինչն էլ կհան գեց նի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա-
նը¦:

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ §CARMAC 2¦ 
ծրագ րով նա խա տես վում է ստեղ ծել ևս 100 
կոո պե րա տիվ, ար դեն իսկ 150 կոո պե րա տիվ-
ներ գոր ծում են, ո րոնք բա վա կա նին լավ արդ-
յունք ներ են ա պա հո վում: 

Կոո պե րա տիվ նե րի զար գաց-
մանն են ուղղ ված նաև Եվ րա-
միութ յան §Եվ րո պա կան հար ևա-
նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և 
գ յու ղա կան շրջան նե րի զար գա ցում¦ 
(§ENPARD¦) ծրա գի րը, Ավստ րիա-
յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան 
և ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան մի ջո ցով ի րա-
կա նաց վող մի շարք ծրագ րեր:  
 Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև 
գյուղմթեր քի ի րաց ման խնդի րը` հա-
վե լե լով, որ մսի ի րաց ման հար ցը լու-
ծե լու նպա տա կով, նա խա տես վում 
է մար զում կա ռու ցել խո շոր սպան-
դա նոց, ա ռա ջի կա յում Կա պա նում 
շա հա գործ ման կհանձն վի նոր վե-

րամ շա կող գոր ծա րան: Իր հեր թին Վ լա դի միր 
Նա րի ման յանն ընդգ ծել է, որ կա տար վում են 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ հա-
մա կար գը կար գի բե րե լու և  ապ րի լի 1-ից ջրա-
մա տա կա րա րու մը սկսե լու նպա տա կով: 

 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին գյու ղատն-
տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած 
ա վան դի և բեղմ նա վոր աշ խա տան քի հա մար, 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի ոս կե մե-
դա լով են պարգ ևատր վել Սառ նա կունք հա-
մայն քի ֆեր մեր Սու րեն Վար դան յա նը և Արծ վա-
նիկ հա մայն քի ղե կա վար, ֆեր մեր Ա նու շա վան 
Հա րութ յուն յա նը, իսկ մի խումբ գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րի և  ագ րո վե րամ շակ ման 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ ար ժա նա ցել են 
շնոր հա կա լագ րե րի: 

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է Ակ ներ 
հա մայնք, որ տեղ հան դի պել է տե ղի կոո պե րա-
տի վի ան դամ նե րի հետ, ո րը ստեղծ վել է շուրջ 
4 տա րի ա ռաջ: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը 
գոհ են ի րենց գոր ծու նեութ յունից և տես նե լով 
այդ արդ յունք նե րը` հա մայն քի բնա կիչ նե րից 
շա տե րը նույն պես ան դա մագր վե լու ցան կութ-
յուն են հայտ նել: Ակ նե րի կոո պե րա տիվն այժմ 
ու նի 131 ան դամ: Նա խա րա րի հա ջորդ կան գա-
ռը Հար թա շեն հա մայն քում էր, որ տեղ նա մաս-
նակ ցել է նո րաս տեղծ կոո պե րա տի վի հիմ նա-
դիր ժո ղո վին: 

Այ ցի ա վար տին նա խա րա րը ե ղել է նաև Տեղ 
հա մայն քի կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յամբ 
զբաղ վող §Ա րա րատ Բա բա ջան յան¦ ըն կե րութ-
յու նում: Այն հիմ նադր վել է 2011թ.-ին, հիմ նա-
կան ար տադ րա տե սա կը Չա նախ տե սա կի պա-
նիրն է, որն ի րաց վում է ներ քին շու կա յում: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել, որ ըն կե րութ յու նը 
կնե րառ վի տե ղի կոո պե րա տի վի կազ մում, և 
§CARMAC 2¦ ծրագ րով կտրա մադր վեն նոր 
սար քա վո րում ներ, ին չը կլու ծի հա մայն քի կա թի 
ի րաց ման խնդի րը և հ նա րա վո րութ յուն կտա 
ընդ լայ նել ար տադր վող պան րի տե սա կա նին:
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 Գաղտ նիք չէ, որ հան րա պե
տութ յու նում, գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի թե՛ ար տադ րութ յան, 
և՛ թե ար տա հան ման հետ կապ ված 
հե ռան կար ներ կան: Ուս տի պա
տա հա կան չէ, որ ՀՀ 20142025 թթ. 
հե ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ
մա վա րա կան ծրագ րում զգա լի տեղ 
է հատ կաց ված գյու ղար տադ րան քի 
ա վե լաց ման ու ար տադ րան քի ար
տա հան ման ծա վալ նե րի մե ծաց ման 
ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք
նե րին:

Այս հար ցե րի քննարկ մանն էր 
նվիր ված վեր ջերս ֆեր մեր նե րի ազ գա
յին միա վոր ման և Հա յաս տա նի ազ գա
յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի հա մա
տեղ կազ մա կերպ ված «Գ յու ղատն տե
սա կան ար տադ րան քի ար տադ րութ յան 
և  ար տա հան ման հիմ ախն դիր նե րը» 
խո րագ րով հա մա ժո ղո վը: 

 Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ 
Հան րա յին խորհր դի գյու ղատն տե սութ
յան և բ նա պահ պա նութ յան հար ցե րի 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Յու րի Ջա
վադ յա նը, ՀՀում Բե լա ռու սի ար տա
կարգ և լիա զոր դես պան Ի գոր Նա զա
րու կը, Գ յում րիի քա ղա քա պետ Սամ վել 
Բա լա սան յա նը: Հա մա ժո ղո վում հյու
րե րին ող ջու նեց և հե տաքր քիր քննար
կում եր մաղ թեց ՀԱԱՀ ու սում ա կան 
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր Յու րի Մար մար յա նը: 

«Այս հա մա ժո ղո վը տի կին Ծա ռուկ
յա նի և ՀԱԱՀի շա րու նա կա կան աշ
խա տան քի արդ յունքն է: Հա մա ժո ղովն 
ինք նան պա տակ չէ, կար ծում եմ, որ 
յու րա քանչ յուր հա մա ժո ղով ֆեր մեր նե
րի, նաև մեր գիտ նա կան նե րի հա մար 
ո րո շա կի խնդիր կլու ծի: Շ նոր հա կա լութ
յուն Ֆեր մեր նե րի ազ գա յին միա վոր ման 
նա խա գահ Ռ. Ծա ռուկ յա նին` իր կա տա
րած հսկա յա ծա վալ ու ազ գան վեր աշ
խա տան քի հա մար», եզ րա փա կեց իր 
ող ջույ նի խոս քը պա րոն Մար մար յա նը: 
Ներ կա նե րին ող ջու նե ցին նաև ՀՀում 
Բե լառու սի ար տա կարգ և լիա զոր դես
պան Ի. Վ. Նա զա րու կը, ՀՀ գյուղ նա
խա րա րի տե ղա կալ Ռ. Մա կար յա նը ներ
կա յաց րեց նաև այն նոր մո տե ցում ե րի 
մա սին, ո րոնք նա խա րա րութ յան կող
մից ցու ցա բեր վում են ագ րա րա յին ո լոր
տին՝ հատ կա պես կար ևո րե լով նո րո վի 
աշ խա տան քը հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ:

 Զար գա ցած չէ այն պե տութ յու նը, 
ո րը չու նի զար գա ցած գյու ղատն տե
սութ յուն. սա էր ՀՀ Հան րա յին խորհր
դի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ
պա նութ յան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ Յու րի Ջա վադ յա նի ե լույ թի 
ա ռանց քը: « Հա յաս տա նի ֆեր մեր նե րի 
ազ գա յին միա վոր ման գոր ծու նեութ յու
նը, առ կա մար տահ րա վեր նե րը և հաղ
թա հար ման ու ղի նե րը» ըն դար ձակ ե լույ
թով հան դես ե կավ Ռո զա Ծա ռուկ յա նը: 
Նա նշեց, որ չնա յած ֆեր մեր նե րի ազ
գա յին միա վո րու մը պատ վով է կա տա
րում իր ա ռա քե լութ յու նը, և կան լուրջ 
ձեռք բե րում եր, ո րոնց մեջ իր լու ման 
ու նի ՀԱԱՀ գի տա կան նե րու ժը, սա կայն 
ո լոր տում առ կա են լուրջ խնդիր ներ: 

Շու տա փույթ լուծ ման կա րիք ու նե
ցող հիմ ա հար ցեր կան ա նաս նա բու
ծութ յամբ զբաղ վող ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րում, ա ռա վել անմ ի թար 
վի ճակ է տի րում ա նաս նա բու ժութ յան 
ո լոր տում: Այս հար ցե րը բարձ րաց վել են  
նաև ՀՀ վար չա պե տի մոտ  կայացած 
խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ: Տի կին 
Ծա ռուկ յանն անդ րա դար ձավ գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տի օ րենք նե րի, մա նա
վանդ ա պա հո վագ րութ յան ուղ ղութ յամբ 
օ րենսդ րա կան ակ տե րի բա ցա կա յութ յա
նը, ին չը շատ է խան գա րում ի րենց գոր
ծու նեութ յա նը: Նա օր վա հրա մա յա կա նը 
հա մա րեց գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվն ե րի ստեղ ծու մը, լայն տե ղե կատ
վութ յան ա պա հո վու մը և  ո լոր տում ա ռա
վել չա փով ներդ րում ե րի ընդգր կու մը:  
« Բե լա ռու սի գյու ղատն տե սա կան նե րու
ժը: Բե լա ռու սի և Հա յաս տա նի հա մա
գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը գյու
ղատն տե սութ յան ո լո տում» զե կուց ման 
մեջ Բե լա ռու սի ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Ի. Վ. Նա զա րու կը շեշ տեց, 
որ Հա յաս տա նը ոչ միայն ագ րա րա յին 
եր կիր է, այլև բարձր տեխ նո լո գիա նե
րի մեծ նե րուժ ու նե ցող եր կիր, և  այդ 
նե րու ժը պետք է արդ յու նա վետ օգ տա
գործ վի հենց գյու ղատն տե սութ յան մեջ: 
Իսկ Հա յաս տա նի և Բե լա ռու սի միջև հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը պետք է ընդ լայ նել 
ագ րա րա յին ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
ո րա կա վոր ման, վե րա պատ րաստ ման և 
փո խա նակ ման ուղ ղութ յամբ: 

Այ նու հետև հա մա ժո ղո վի ա ռանց
քա յին հար ցե րի շուրջ զե կու ցե ցին ՀԱԱՀ 
ա նաս նա բու ժա կան բժշկա գի տութ յան 
և  ա նաս նա բու ծա կան ֆա կուլ տե տի դե
կան, պրո ֆե սոր Ալ բերտ Վար դան յա նը 
(թե մա՝ «ՀՀում ա նաս նա բու ժութ յան 
վի ճա կը և հ րա տապ լու ծում պա հան ջող 
խնդիր նե րը ներ կա փու լում»), « Վան քա
ձոր» գյուղս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի
վի նա խա գահ Նու նե Ա վագ յա նը (թե մա՝ 
«Գ յուղ կոո պե րա տիվն ե րի հա ջող ված 
փոր ձը և գոր ծու նեութ յան բա րե լավ
ման ուղ ղութ յուն նե րը»), «Ս պայ կա» 
ՍՊԸ «Ա րա րատ ֆու դի» տնօ րեն Համ լետ 
Թադ ևոս յա նը (թե մա՝ «Գ յու ղատն տե սա
կան ար տադ րան քի ար տա հան ման վի
ճա կը և բա րե լավ ման ու ղի նե րը»):

ՀԱԱՀ ու սում ա կան աշ խա տանք
նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Յու
րի Մար մար յա նը «Ա նաս նա բու ծա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յան վի ճա կը 
Հա յաս տա նում և խնդիր նե րը» թե մա յով 
զե կուց ման մեջ խո սեց ա նաս նա բու ծա
կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան հիմ
նա հար ցե րից, դրանց լու ծում ե րից: Նա 
կոչ ա րեց հա մալ սա րա նի գիտ նա կան նե
րին կանգ նել ֆեր մեր նե րի կող քին, իսկ 
ֆեր մեր ներն էլ պետք է գնա հա տեն այդ 
աշ խա տան քը: Նա հոր դո րեց բո լոր ֆեր
մեր նե րին, որ պես զի արդ յու նա վետ օգ
տա գոր ծեն հա մալ սա րա նին հատ կաց
ված ուս ման նպա տա կա յին տե ղե րը, 
ճիշտ կողմ ո րո շեն դպրո ցա կան նե րին, 
մա նա վանդ սահ մա նա մերձ և բարձր 
լեռ նա յին գո տի նե րում: Միայն հա մալ
սա րա նի և ֆեր մեր նե րի հա մա գոր ծակ
ցութ յան ընդ լայն ման և դ րա արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց ման արդ յունք նում 
կգրան ցենք ակն կալ վող արդ յունք ներ 
ՀՀ ագ րո պա րե նա յին ո լոր տում:

www.anau.am
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Ամփոփվել են գյուղատնտեսության 
նախարարության 

2015 թ. գործունեության արդյունքները
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ կա ռա վա րութ յու նում 

վեր ջերս քննարկ վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան՝ 2015 թ. ըն
թաց քում կա տար ված հիմ ա կան աշ խա տանք նե րի, գե րա կա խնդիր նե րի, ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 2015 թ. գոր ծու նեութ յան մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րի կա տար
ման և գ նա հատ ված կա տա րո ղա կա նի հաշ վետ վութ յու նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, անդ րա դառ նա

լով 2015 թ. կա տար ված աշ խա տանք նե րին, նշել է, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2015 
թ. գոր ծու նեութ յան ծրագ րով նա խա տես ված 13 մի ջո ցա ռու մը և 2 գե րա կա խնդի րը 
կա տար վել են: Նա խա րա րի խոս քով՝ գյու ղատն տե սութ յան ար տադ րութ յան ծա վա լի 
ա ճը նպաս տել է երկ րի տնտե սա կան ակ տի վութ յան մեջ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
մաս նակ ցութ յան ա վե լաց մա նը. ՀՀ ԱՎԾ տվյա լով՝ 2015 թ. գյու ղատն տե սութ յան հա
մա խառն ար տադ րան քի ար ժե քը կազ մել է 1 տրլ 2 մլրդ ՀՀ դրամ, ո րը 11.7 տո կո սով 
գե րա զան ցում է 2014 թ. ցու ցա նի շը: Բարձ րա ցել է վա րե լա հո ղե րի նպա տա կա յին օգ
տա գործ ման մա կար դա կը՝ կազ մե լով 78.8 տո կոս:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաս տա տած կար գին հա մա պա տաս խան՝ գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տին տրա մադր վել են մատ չե լի տո կո սադ րույ քով՝ 14 տո կո սով վար կեր, 
ո րոնց 6 տո կո սա յին կե տը սուբ սի դա վոր վել է. 2015 թ. տրա մադր ված վար կե րի գու
մա րը կազ մել է շուրջ 15.2 մլրդ ՀՀ դրամ: Գ յուղմ թերք վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե
րի կող մից մթեր վել է 43.5 հազ. տոն նա բան ջա րե ղեն, ո րը գե րա զան ցում է նա խորդ 
տար վա ցու ցա նի շը 27.6 տո կո սով, 20.6 հազ. տոն նա պտուղ՝ 2014 թ. 48.3 տո կո սով 
ա վե լի: 2015 թ. հան րա պե տութ յու նից ար տա հան վել է 76.7 հազ. տոն նա պտուղ բան
ջա րե ղեն, խա ղող և կար տո ֆիլ, այդ թվում` 34.4 հազ. տոն նա պտուղ և հա տապ տուղ, 
ո րից` 21.3 հազ. տոն նա ծի րան:

2015 թ. մշակ վել և ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վել է «Գ յու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տիվն ե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: Նա խա րա րութ յան խորհր դատ վա կան 
հա մա կար գի մի ջո ցով ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել 22 գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տի վի ձևա վոր մա նը: Հաշ վե տու տա րում` ըստ ուղ ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, ա վե լա ցել են գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, ար ձա նագր վել է կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րի ար
տադ րութ յան ո րո շա կի աճ: Շա րու նակ վել են բու սա բու ծութ յան, ա նաս նա բու ծութ յան 
տար բեր ճյու ղե րի, հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան զար գաց ման, գյու ղատն տե սութ
յան ռե սուրս նե րի մատ չե լիութ յան բարձ րաց ման պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե
րը: Ի րա կա նաց վել են ա նաս նա պա հութ յան, բույ սե րի պաշտ պա նութ յան, գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաստ ման մի ջո ցա ռում եր, կա տար վել են գի տա հե
տա զո տա կան և խորհր դատ վա կան աշ խա տանք ներ:

2015 թ. ի րենց ո լորտ նե րում կա տար ված հիմ ա կան աշ խա տանք նե րի վե րա բեր
յալ զե կու ցել են նաև գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կա ռա վար ման ո լոր տում 
գտնվող կա ռույց նե րի ղե կա վար նե րը՝ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յան պետ Ար մեն Հայ րա պետ յա նը, Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի
տեի նա խա գա հի տե ղա կալ Վո լոդ յա Նա րի ման յա նը, «Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե
րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» պե տա կան հիմ ար կի տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա
նը և « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յա նը:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը, ամ փո փե լով հաշ վետ վութ յու նը, դրա կան է գնա
հա տել գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 2015 թ. գոր ծու նեութ յու նը՝ գո հու նա
կութ յուն հայտ նե լով հատ կա պես 2015 թ. մթեր ման և վե րամ շակ ման գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման կա պակ ցութ յամբ: Վար չա պետն ընդգ ծել է, որ այս տա րի նույն պես 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում սպաս վում է լար ված աշ խա տանք, կան լուրջ ա նե լիք
ներ և պետք է հա մա տե ղել բո լոր ջան քե րը, ձեռ նար կել գործ նա կան քայ լեր՝ ո լոր տում 
ա ռա ջըն թա ցը շա րու նա կե լու, մթե րող նե րին, վե րամ շա կող նե րին և  ընդ հան րա պես` 
գյու ղա ցուն ա ջակ ցե լու ուղ ղութ յամբ: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հոր դո րել է շա րու նա կել 
այ ցե լութ յուն նե րը մար զեր, ինչ պես նաև քննար կում ե րը գոր ծա րար նե րի հետ, ման
րա մասն ծա նո թա նալ խնդիր նե րին և  ա ջակ ցել դրանց լուծ մա նը: Վար չա պե տը հանձ
նա րա րել է գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին և նա խա րա րութ յան կա ռա վար ման 
ո լոր տում գտնվող կա ռույց նե րի ղե կա վար նե րին՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել 
հիմ ախն դիր նե րը, հետ ևո ղա կան լի նել պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի կա տար ման և 
խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում:

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել վար չա պե տին 
գնա հա տա կա նի հա մար՝ շեշ տե լով, որ այն պար տա վո րեց նում է ա վե լի ակ տիվ և  
արդ յու նա վետ աշ խա տել:
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Կո տայ քի մար զի « Լեռ նա նիստ հա մայն քի 
ա րոտօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վը» ձևա վոր վել է 2015թ.` 140 ան դա մով: Բարձ
րա դիր լեռ նա յին գո տում գտնվող գյու ղում ա նաս
նա պա հութ յու նը և դաշ տա վա րութ յու նը զար գա նում 
են գրե թե հա մա չափ: Բ նա կիչ նե րը հա մոզ ված են, 
որ կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, 
կբարձ րա նա տնտե սա վար ման արդ յու նա վե տութ յու
նը:

Գ յու ղում առ կա են 900 գլուխ խո շոր, 1400 գլուխ 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, ո րոնք մա յիս ամ
սից մինչև սեպ տեմ բեր գտնվում են ա րո տա յին պահ
ված քի պայ ման նե րում: Կոո պե րա տի վի ծրագ րե րից 
մե կը վե րա բե րում է ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց մա
նը: Նախ նա կան հա շվարկներով հե ռագ նա 1800 հա 
ա րո տա վայ րե րում պետք է տե ղադր վեն նվա զա գույ նը 
45 խմոց ներ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի լիար ժե քո րեն 
լու ծել կեն դա նի նե րի ջրա պա հով վա ծութ յան խնդի րը: 

ՆՈՐ  ՓՈՐՁ  
ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Հիմ ա նո րոգ ման  են են թա կա  ա րո տա վայ րեր տա նող, 
անձր ևաջ րե րի հոս քից քայ քայ ված, ճա նա պարհ նե րը: 
Գ յուղն ու նի նաև տրակ տո րի, շար քա ցա նի, հնձող մե
քե նա յի, հա կա վո րող սար քի կա րիք: Ա ռայժմ աշ խա
տանք նե րը կա տա րվում են հնա մաշ տեխ նի կա յով, ո րի 
հետ ևան քով իջ նում է աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ
յու նը: « Շատ եմ կար ևո րում գյու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա յի նո րա ցու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա բարձ
րաց նել գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ո րա կը: 
Ան հա տը չի կա րող գնել գյու ղատն տե սա կան տեխ նի
կա, քա նի որ դրա հա մար չկան ֆի նան սա կան բա վա
րար մի ջոց ներ: Մինչ դեռ կոո պե րա տի վը, հա մա ֆի
նան սա վոր ման պայ մա նով, ստեղ ծում է այդ հնա րա վո
րութ յու նը: Գու ցե դա էր պատ ճա ռը, որ կոո պե րա տիվ 
ստեղ ծե լու գա ղա փա րը մեզ մոտ ըն դուն վեց ա նար գել: 
Մար դիկ գնա հա տա ցին հա մա տեղ աշ խա տե լու կար ևո
րութ յունն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը», պատ մում է կոո պե
րա տի վի նա խա գահ Լ ևոն Բաղ դա սար յա նը:

Գ յուղն ու նի 3240 բնա կիչ: Յու րա քանչ յուր  տնտե
սութ յուն  խնա մում է 15 կով: Նա խա տե սել են, կոո
պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան աշ խու ժա ցու մից հե տո, 
ա վե լաց նել ա նաս նագլ խա քա նա կը, իսկ հե տա գա յում` 
ստեղ ծել նաև կա թի վե րամ շակ ման փոքր ար տադ րա
մաս: Կաթն ա ռայժմ վե րամ շա կում են ի րենց տնտե
սութ յուն նե րում, ար տադ րում են պա նիր, մա ծուն, կաթ
նա շոռ և  այլ կաթ նամ թերք ներ, ո րոնք հիմ ա կա նում 
ի րաց վում են Հ րազ դա նի շու կա նե րում: Ծ րագ րել են 
հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում խնա մել նաև բտման ցու
լիկ ներ, կազ մա կեր պել մսի ար տադ րութ յուն: Ա րո տա
վայ րե րում կեն դա նի նե րի հա մար կա ռուց վել են նաև 
ա մա ռա յին կա ցա րան ներ: « Տեխ նի կա յի ձեռք բե րու մից 
հե տո, հա վա նա բար, քչե րը կմեկ նեն ար տագ նա աշ
խա տան քի, (ներ կա յումս նրանց թի վը տա տան վում է 
400500ի սահ ման նե րում): Գ յու ղա ցին հի մա ձգտում է 
զբաղ վել ա նաս նա պա հութ յամբ, կման գյու ղում, կաշ
խա տեն, զբաղ վա ծութ յուն կու նե նան: Բա ցի այդ, նոր 
աշ խա տա տե ղեր կբաց վեն և գ յու ղում ապ րելն ի մաստ 
կու նե նա: Ա ռայժմ հույ սով սպա սում ենք», հա վե լում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գա հը:

Կոո պե րա տի վի հե տա գա գոր ծու նեութ յամբ հե
տաքրքր ված են նաև գյու ղի ե րի տա սարդ նե րը, ով քեր 

նույն պես ու նեն ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման 
ծրագ րեր:        

Ե րի տա սարդ նե րից կոո պե րա տի վին ա ռա ջի կա
յում կան դա մակ ցի նաև Ար տակ Հայ րա պետ յա նը: 
«Լ սե լով կոո պե րա տի վի և ն րա ծրագ րե րի մա սին` ինձ 
նույն պես հե տաքրք րել է և  ո րո շել եմ ան դա մակ ցել: Ես 
այն կար ծի քին եմ, որ միա վոր ված աշ խա տե լով, կա
րե լի է լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել: Ու նեմ գյու
ղա ցիա կան փոքր տնտե սութ յուն, որն ըն դար ձա կե լու 
եմ: Կար ծում եմ, որ կոո պե րա տի վը կլու ծի նաև գյու ղի 
ե րի տա սար դութ յան աշ խա տան քով զբաղ վա ծութ յան 
խնդի րը», իր խոս քը եզ րա փա կում է Ար տակ Հայ րա
պետ յա նը:

« Կոո պե րա տի վի գա ղա փա րա խո սութ յու նը տա
նում է տնտե սութ յուն նե րի խո շո րաց ման: Կար ծում եմ, 
որ այդ դեպ քում կմե ծա նա տնտե սա վար ման արդ յու
նա վե տութ յու նը, քա նի որ նպա տա կը զար գա ցում է: 
Ես այն կար ծի քին չեմ, որ հա ջո ղու թո յուն նեը պետք է 
գան միան գա մից: Խն դիր ներ, կլի նեն, ո րոնք ժա մա
նա կի ըն թաց քում կշտկվեն», ա սում է Լեռ նա նիս տի 
գյու ղա պետ Արտ յոմ Հայ րա պետ յա նը: Ն րա կար ծի
քով, անմ շակ հո ղա տա րածք նե րը կդրվեն ցան քի տակ, 
տեխ նի կա յի նո րա ցու մից հե տո, ա վան դա կան մշա կա
բույ սե րից բա ցի, կցան վեն նաև ա ռա վել մեծ արդ յու նա
վե տութ յուն ա պա հո վող նոր բու սա տե սակ ներ:

ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան (ՄԶԾ), ինչ պես 
նաև  CARD  հիմ ադ րա մի  և  AVAG  
Solutions  ըն կե րութ յան նա խա ձեռ
նութ յամբ, Եր ևա նում կա յա ցավ       
4օր յա սե մի նար` «Գ յու ղատն տե
սութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը» 
թե մա յով: « Կա րո ղութ յուն նե րի զար
գաց ման բա ղադ րի չի»  շրջա նակ նե
րում կազ մա կերպ ված սե մի նա րին 
մաս նակ ցում էին ո լոր տին առնչ վող 
տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի 20 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Գ յու ղատն տե սութ յան քա ղա քա
կա նութ յան վար ման իս րա յել յան փոր
ձը ներ կա յաց րե ցին գի տութ յուն նե
րի թեկ նա ծու ներ Էֆ րաթ Հա դա սը և 
Յոավ Գա լը: Դա սա խո սութ յան թե մա
նե րը վե րա բե րում էին ներդ րում ե րի 
ի րա կա նաց մա նը, գոր ծա րար ծրագ
րե րի կազմ մա նը, քա ղա քա կա նութ
յան հիմ ա քա րե րին: Անդ րա դարձ ներ 
ե ղան նաև սուբ սի դա վոր ման, ո րա
կի, շու կա յա հան ման կա ռա վար մանն 
առնչ վող հիմ ա հար ցե րին: Քն նարկ
վե ցին նաև սննդի անվ տան գութ յան, 
կա պի տա լի բյու ջե տա վոր ման խնդիր
նե րը, ներ կա յաց վե ցին գյու ղատն տե
սա կան ա ռա ջըն թա ցի կա յուն զար

գաց ման պայ ման նե րը: « Կար ևո րում եմ 
գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը նմա նա տիպ 
դա սըն թաց նե րիի մի ջո ցով: Ցան կա լի 
կլի ներ` դրանք ա վե լի հա ճա խա կի կազ
մա կերպ վեին: Կու զե նա յինք, որ պես զի 

դա սըն թաց նե րին մաս
նակ ցեին նաև ա ռա ջա
տար ֆեր մեր նե րը», սե
մի նա րի ա վար տից հե տո 
իր կար ծի քը հայտ նեց 
Յոավ Գա լը: 

ՀՀ Է կո նո մի կա յի 
նա խա րա րութ յան փոքր 
և մի ջին ձեռ նար կա տի
րութ յան զար գաց ման 
վար չութ յան ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ Գ ևորգ Մա
մի կոն յա նի գնա հատ
մամբ սե մի նա րը շատ 
արդ յու նա վետ էր: 

« Տե ղե կա ցանք, թե 
Իս րա յե լում ի՞նչ լծակ
ներ են կի րառ վում գյու
ղատն տե սութ յան զար
գաց ման հա մար: Սե մի
նա րի ըն թաց քում ներ
կա յաց րե ցինք նաև մեր 
փոք րիկ ծրագ րերն այն 
մա սին, թե ինչ պի սի քա
ղա քա կա նութ յուն կա րե
լի է կի րա ռել տվյալ ո լոր
տում», նշեց նա: 

«Իս րա յե լի փոր ձը 
մեծ հե տաքրք րութ յուն 

էր ներ կա յաց նում մաս նա կից նե րի հա
մար, քա նի որ այդ եր կի րը նույն պես 
ան ցել է զար գաց ման փու լե րով: Իս րա
յել յան փոր ձը կա րե լի է տե ղայ նաց նել 

Հա յաս տա նում` հաշ վի առ նե լով մեր 
պայ ման նե րը», եզ րա հան գեց ԱՄՆ 
ՄԶԾ «Տն տե սա կան ա ճի և քա ղա քա
կա նութ յան» ծրագ րի հա մա կար գող 
Գա գիկ Գաբ րիել յա նը: Ն րա տե ղե
կաց մամբ ծրագ րի բա ղադ րիչ նե րից 
մե կը վե րա բե րում է գյու ղատն տե սութ
յան քա ղա քա կա նութ յա նը: Այն կոչ ված 
է ա ջակ ցե լու ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յա նը` մշա կե լու գյու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման քա ղա
քա կա նութ յու նը: 

« Սե մի նա րի խնդիրն էր պար զա
բա նել, թե ինչ պես քա ղա քա կա նութ
յան նպա տակ նե րը վե րա ծել գոր ծո
ղութ յուն նե րի և մե ծաց նել կա պը քա
ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց նող նե
րի և  այդ գոր ծըն թա ցում ընդգրկ ված 
բո լոր օ ղակ նե րի միջև»,  ա սաց AVAG  
Solutions  ըն կե րութ յան տնօ րեն Մե լիք 
Գաս պար յա նը: 

Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը հույս 
հայտ նե ցին, որ հե տա գա յում գյու
ղատն տե սութ յան քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կե լիս գե րա տես չութ յուն նե րի միջև 
փո խա դարձ հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
ա վե լի սերտ և  արդ յու նա վետ կլի նի: 
Սե մի նա րի ըն թաց քում կա յա ցան դաշ
տա յին այ ցեր, մաս նա կից նե րը տե ղե
րում քննար կում եր անց կաց րե ցին 
գյուղմ թերք ներ ար տադ րող նե րի հետ: 
Վեր ջում մաս նա կից նե րը ստա ցան 
սեր տի ֆի կատ:

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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Հա յաս տա նում ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի 
զար գաց ման հա մար կան բա րեն պաստ գո տի ներ: 
Ջեր մոց նե րի արդ յու նա վետ շա հա գործ ման հա մար 
կար ևոր է ար ևի ջեր մութ յու նը: Ե թե դրան էլ ա վե լաց
նենք աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող ջեր մատ նա յին 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րը, ա պա Հա յաս տա
նում, իս կա պես, կու նե նանք  մեծ ե կամ տա բե րութ յուն 
ա պա հո վող ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներ: Թե մա յի 
առն չութ յամբ զրու ցե ցինք Հա յաս տա նի ջեր մատ նա
յին ա սո ցիա ցիա յի ջեր մո ցա շի նութ յան մե նե ջեր Ա լեք
սանդր Սարգս յա նի հետ: 

 -Պրն Սարգս յան, դեռևս նախ կին վար չա կար-
գի օ րոք ու սում նա սի րութ յուն ներ են կա տար վել` 
պար զա բա նե լու նպա տա կով, թե Հա յաս տա նում 
ո՞ր գո տի ներն են նպա տա կա հար մար ջեր մո ցա շի-
նութ յան հա մար: Բա րեն պաստ գո տի ներ հա մար-
վում էին Ս ևա նի ա վա զա նը, Հ րազ դա նի և  այժմ յան 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի տա րա ծաշր ջան նե րը: Սա-
կայն այ սօր փոխ վել է ջեր մո ցա շի նութ յան աշ խար-
հագ րութ յու նը, այն ա ռա վե լա գույնս ընդգր կե լով 
Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րը: Որ քա նո՞վ է նպա տա-
կա հար մար:

- Ցան կա լի է, որ պես զի ջեր մո ցը կա ռուց վի այն-
տեղ, որ տեղ պարզ կապ կա ար ևա յին օ րե րի, թա-
փան ցիկ մթնո լոր տի և բույ սի աճ ման միջև: Այ սօր 
ջեր մոց ներ պետք է կա ռուց վեն այն տա րա ծաշր ջան-
նե րում, որ տեղ ար ևա յին օ րե րի թի վը շատ է: Օ րի նակ` 
Գ յում րիում, Ս ևա նում, նույ նիսկ ձմռան ա մե նա ցուրտ 
օ րերն ար ևոտ են: Այն հան գա ման քը, որ ձմեռ ներն 
այս վայ րե րում եր կա րա շունչ են` այն քան էլ սար-
սա փե լի չէ, քա նի որ ցե րեկ վա բո լոր ժա մե րին  ջեր-
մոց նե րը տա քա նում են ար ևի ջեր մութ յամբ: Ձմ ռան 
ա միս նե րին Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի ջեր մոց ներն 
ամ բողջ օր վա ըն թաց քում տա քաց վում են բնա կան 
գա զով: Այդ պի սով, թյուր է այն կար ծի քը, որ ջեր մո ցը 
պետք է լի նի Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում, որ պես զի 
քիչ վա ռե լիք ծախս վի: Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում 
սա կավ է ար ևա յին լույ սը, մթնո լոր տը` աղ տոտ, հա-
ճախ` մա ռախ լա պատ: Ար ևի լույ սը քիչ է թա փան ցում 
ջեր մոց, ո րը ստիպ ված տա քաց նում են նաև ցե րեկ վա 
ժա մե րին` ու նե նա լով վա ռե լի քի գե րա ծախս: 

-Այ սօր շատ է խոս վում նոր սերն դի ջեր մոց նե րի 
մա սին: Որ քա նո՞վ են դրանք կի րա ռե լի Հա յաս տա-
նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րում: Ի՞նչ ա ռա վե-
լութ յուն ներ ու նեն նոր ջեր մատ նե րը: 

 -Աշ խար հում այ սօր լայն տա րա ծում են գտել երկ-
շերտ պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թա պատ ջեր մոց նե րը, 
ո րոնց կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար է նաև Հա յաս-
տա նում: Այդ ա ռու մով, ա ռա վել հե տաքրք րա կան են 
ներ մուծ վող իս պա նա կան ար տադ րութ յան ջեր մոց-
նե րը, ո րոնք աչ քի են ընկ նում կա ռուց ված քա յին ու-
շագ րավ լու ծում նե րով, ին չի շնոր հիվ էլ եր կա րատև 
կյանք կու նե նան: Դ րանք ա մուր են, դի մա կա յում են 
անձրև նե րին, քա մի նե րին, ձյան շեր տին: Պո լիէ թի լե-
նա յին թա ղան թը ներ սից ու նի 150-180, դրսից` 200 
միկ րոն հաս տութ յուն: Ներ սի հա կա կա թի լա յին շեր-
տի վրա յից ջրի կա թի լը կա թում է ոչ թե ներքև, այլ 
հո սում է դե պի հա տուկ ջրա տար ներ, իսկ դրսի շեր-
տը դի մա կա յում է ար ևի ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րին, ո րոնք վնա սա կար ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում բույ սի վրա: Պո լիէ թի լե նա յին թա ղան-
թով ջեր մոց նե րը, ո րոնք փակ ված են հեր մե տի կո րեն, 
ա պա կե պատ ջեր մոց նե րի նկատ մամբ ու նեն մի շարք 
ա ռա վե լութ յուն ներ: Ա պա կու ջեր մա փո խա նա կութ-
յունն ա վե լի մեծ է, իսկ պո լիէ թի լենն, այդ ա ռու մով, 
չե զոք է: Ուս տի ջեր մութ յու նը ջեր մո ցում պահ պան-
վում է եր կար ժա մա նակ: Ժա մա նա կա կից չա փո րո-

շիչ նե րով ջեր մոց նե րը պետք է ու նե նան նվա զա գույ նը 
7-9 մ բարձ րութ յուն:

 -Իսկ ի՞նչ ե ղա նա կով են տա քաց վում պո լիէ թի-
լե նա յին թա ղան թով ջեր մոց նե րը: 

-Որ պես զի ջեր մոցն ա րագ տա քա նա և  աշ խա տի 
վա ռե լի քի տնտե սու մով, տե ղադ րում են տուր բի նա յին 
մի քա նի ջե ռու ցիչ ներ (քա նա կը պայ մա նա վոր ված է 
ջեր մո ցի չա փե րով): Սո վո րա բար ջեր մա տա նը մեկ 
կամ եր կու տուր բի նա յին ջե ռու ցի չի ան սար քութ յան 
դեպ քում կլի մա յի փո փո խութ յուն գրե թե չի ա ռա ջա-
նում: Ջեր մաս տի ճա նի տա տանումը կա րող է լի նել 
մեկ կամ եր կու աս տի ճան, որն էա կան փո փո խութ յան 
չի են թար կում բույ սին: Տա քաց ման հա մար գո յութ-
յուն ու նեն նաև պի րո լի զա յին (լրիվ այր ման) վա ռա-
րան ներ, սա կայն դրանց հում քը Հա յաս տա նում քիչ է, 
որ պես վա ռե լան յութ օգ տա գործ վում են օր գա նա կան 
թա փոն նե րը, պե լետ կոչ վող խտաց ված վա ռե լան-
յու թը: Որ պես վա ռե լիք կա րող է օգ տա գործ վել նաև 
ար ևա ծաղ կի սեր մի կեղ ևի, ինչ պես նաև խա ղո ղի 
կո րի զի մնա ցոր դը, ցո րե նի, գա րու հար դը, փայ տամ-
շակ ման գոր ծարանների ար տադ րա կան թա փոն նե-
րը և  այլն: Այս վա ռա րան նե րի ա ռա վե լութ յունն այն է, 
որ վա ռե լան յութն այր վում է գրե թե անմ նա ցորդ: Օ րի-
նակ, 1մ3 փայ տի այ րու մից մնում է ըն դա մե նը 6 գրամ 
մո խիր, միա ժա մա նակ ար տա նե տե լով ած խաթ թու 
գազ, որն անհ րա ժեշտ է ջեր մո ցա յին բույ սին: Ի դեպ, 
տուր բի նա յին վա ռա րան նե րը ևս  ու նեն CO
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ար տա նետ ման հնա րա վո րութ յուն, ո րը նպաս տում 
է բույ սի զար գաց մանն անհ րա ժեշտ ֆո տո սին թե զի 
կա տար մա նը: 

 - Հա յաս տա նի ջեր մոց նե րը ձմռան ա միս նե-
րին ու նեն տա քաց ման, իսկ ամ ռա նը, բարձր ջեր-
մաս տի ճա նի պատ ճա ռով` հո վաց ման կա րիք: Ի՞նչ 
ե ղա նակ նե րով է կա տար վում հո վա ցու մը:

- Այ սօր Հա յաս տա նի ջեր մոց նե րից մե կում տե-
ղադ րել ենք հո վաց ման ժա մա նա կա կից հա մա կարգ, 
որն աշ խար հում ա մե նաա ռա ջա տար նե րից է: Բարձր 
ճնշման ջրի և  օ դի հա մադ րու մից ա ռա ջա նում է մա-
ռա խուղ հի շեց նող փո շեն ման զանգ ված: Դ րանք 
ի րա կա նում 5-10 միկ րոն տրա մագ ծով ջրի կա թիլ ներ 
են, ո րոնք թաց է ֆեկտ են ստեղ ծում: Բույ սի նոր մալ 
ա ճի հա մար պետք է ա պա հո վել 65-70% խո նա վութ-
յուն: Ն ման պայ ման նե րում բույսն ի րեն հար մա րա-
վետ է զգում: Նշ ված հա մա կար գը հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձե ռում ջեր մո ցում, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, 
արդ յու նա վե տո րեն կա տա րել նաև բույ սե րի հի վան-
դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի, ինչ-
պես նաև տեր ևա յին սնուց ման աշ խա տանք ներ: 
Այ սօր եվ րո պա կան շատ երկր նե րում նույն պես կի-
րա ռում են ջեր մոց նե րի հիշ յալ հա մա կար գը: Այդ հա-
մա կար գով ջեր մատ ներ են կա ռուց վում նաև Սաուդ-
յան Ա րա բիա յում, Քու վեյ թում, Օ մա նում, Քե նիա յում 
և  այ լուր: Նշ ված հան գա մանք նե րից բա ցի, բույ սերն 
ի րենց լավ են զգում, երբ ջեր մո ցում, օր վա տար բեր 
ժա մե րին, հնչում է դա սա կան ե րաժշ տութ յուն: Սո վո-
րա բար այդ ջեր մոց նե րում թփե րը լի նում են ա ռողջ, 
փար թամ, բեր քատ վութ յու նը` բարձր: 

Եզ րա փա կե լով խոսքս, կու զե նա յի նշել, որ ջեր-
մատ նա յին ա սո ցիա ցիան ու նի լա վա գույն մաս նա-
գետ ներ, ով քեր տրա մադ րում են ո րակ յալ խորհր-
դատ վութ յուն: Հետ ևե լով խոր հուրդ նե րին` ան շուշտ, 
կա րե լի է տնտե սա կան լուրջ ա ռա ջըն թաց ու նե նալ: Այ-
սօր ես և  ա սո ցիա ցիա յի շատ ան դամ ներ Հա յաս տա նի 
ա պա գան տես նում ենք ջեր մո ցա շի նութ յան մեջ: Իսկ 
դրա հա մար ու նենք բա վա րար ար ևի ջեր մութ յուն և 
ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րով աչ քի ընկ նող 
ջուր, այն ա մե նը, ինչ հար կա վոր է բույ սին:

 Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիան (ՀԵԿԱ) և UNHCRը ( Միա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պութ յան փախս տա կան նե րի հար ցե
րով գե րա գույն հանձ նա կա տար) հա մա տեղ կազ
մա կեր պել էին  գար նա նա յին բա րե գոր ծա կան 
տո նա վա ճառ՝ նվիր ված Կա նանց տո նին և Սուրբ 
Զա տի կին: 

Բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճա ռը բաց վեց Մոսկ-
վա Կի նո թատ րո նում: Տո նա վա ճա ռին մաս նակ ցում 
էին 30 ներ կա յա ցու ցիչ ներ, այդ թվում` ՀՀ մար զե-
րը ներ կա յաց նող կին ար տադ րող ներ, ինչ պես նաև 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
դես պա նատ ներ, Հա յաս տա նում ա պաս տան գտած 
հայ րե նա կից ներ: 

§ Բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ ներն ա մեն տա-
րի ու նեն ու րույն նպա տակ՝ հզո րաց նել կա նանց` 
տար բեր ո լորտ նե րում, խթա նել նրանց ներգ րավ-
վա ծութ յու նը երկ րի հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին 
և  տնտե սա կան կյան քում: Մի ջո ցառ ման հա սույ թը 
կուղղ վի Հա յաս տա նում կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը¦,- ա սաց  Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) նա խա-
գահ Լի լիթ Ա սատր յա նը: Նա նաև նշեց, որ ՀԵԿԱ-ն 
2015 թ. ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել 20 կին ձեռ նե-
րե ցե նե րի, ով քեր, մաս նա վո րա պես` Լո ռու մար զում, 
սկսել են ի րենց տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու նը: 
Գա յա նե Սի մոն յա նը մար զի Ս պի տակ քա ղա քում 
կազ մա կեր պել է մեղ րի, ինչ պես նաև մո մա թեր թից 
բու րում նա վետ մո մե րի և հու շան վեր նե րի ար տադ-
րութ յուն: Թո ղար կում են բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
ար տադ րանք: Նա խա տե սել են ա ռա ջի կա յում բա ցել 
ֆիր մա յին խա նութ: Ըն տա նե կան գոր ծա րա րութ յան 
արդ յուն քում ստեղ ծել են նաև լրա ցու ցիչ աշ խա տա-
տե ղեր: 

Ցու ցա հան դե սում իր ար տադ րանքն էր ներ կա-
յաց րել նաև ՀԵԿԱ Գոր ծա րար կա նանց ցան ցի ան-
դամ 77-ամ յա Ռի մա Սի մոն յա նը, նա ցու ցադր ման 
էր բե րել ճա շա կով ձևա վոր ված ու փա թե թա վոր ված 
չրե րի բազ մա զան տե սա կա նի: Հա վա քա ծու ներն 
ի րենց մեջ նե րա ռում էին չո րաց ված թուզ, սև սա լոր, 
թութ, խնձոր և  այլն: Մաս նա գի տութ յամբ ման կա-
վարժ տի կին Սի մոն յանն այժմ զբաղ վում է այ գե գոր-
ծութ յամբ, այ գի ներ է հիմ նել Ա րա րա տի մար զում, 
Եր ևա նի Դալ մա յի հո ղա տա րածք նե րի հար ևա նութ-
յամբ: Տի կին Ռի ման ար ժա նա ցել է Գ յուղմ թերք նե րի 
ար տադ րութ յան ո լոր տի կին հե րո սի կոչ ման, ինչ պես 
նաև` բազ մա թիվ պարգև նե րի: Սի րով է մաս նակ ցում 
բա րե գոր ծա կան ցու ցա հան դես նե րին` իր ներդ րումն 
ու նե նա լով զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում:  

ՀԵԿԱ-ն 2010 թ.-ից կազ մա կեր պում է բա րե գոր-
ծա կան տո նա վա ճառ ներ և յու րա քանչ յուր տա րի 2-3 
տո նա վա ճառ նվիր վում է Կա նանց, ՀՀ Ան կա խութ-
յան տո նե րին, Նոր Տար վան ու Սուրբ Ծնն դին:  

Մի ջո ցա ռումն ու ղեկց վեց մշա կու թա յին ծրագ-
րով` ե րի տա սարդ կա տա րող նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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 Խաղողի վազերի չոր կապը

 խաղողի վազերի գարնանային էտը

 Այ գե թաղ կա տա րող 
խա ղո ղա գոր ծա կան շրջան նե
րում խնամ քի աշ խա տանք նե րը 
սկսվում են այ գե բա ցից:

Խա ղո ղի այ գի նե րում գար նա նա յին 
մշա կութ յան հիմ ա կան աշ խա տանք
ներն են` այ գե բա ցը, շպա լե րա յի վե րա

նո րո գու մը, բաց տե ղե րի լրա ցու մը, վա
զե րի էտն ու ձևա վո րու մը, այ գու միջ շար
քե րից ար քա դի հե ռա ցու մը, չոր կա պը, 
հո ղի մշա կութ յու նը, պա րար տա ցու մը, 
ո ռո գու մը, պայ քա րը հի վան դութ յուն նե րի 
և վն ա սա տու նե րի դեմ, ա ռա ջին շվա տու
մը, ա ռա ջին սնու ցու մը, ա ռա ջին կա նաչ 
կա պը և  այլն:

Այ գե թաղ կա տա րող խա ղո ղա գոր
ծա կան շրջան նե րում խնամ քի աշ խա
տանք նե րը սկսվում են այ գե բա ցից: Այ
գե բաց կա տա րե լիս, անհ րա ժեշտ է վա
զի վրա յից հո ղը զգու շութ յամբ հե ռաց նել 
այն պես, որ վա զե րի օր գան նե րի հետ 
շփվող գոր ծիք նե րը չվնա սեն թևե րին, 
մա տե րին և  աչ քե րին: Դ րա նից հե տո, 
մա կե րե սա յին ար մատ նե րը հե ռաց նե լու 
հա մար, թափ ված հո ղը հա վա սա րա չափ 
փռում են միջ շար քա յին տա րա ծութ յուն
նե րում և վա զե րի բու նը բա ցում 1015 սմ 
խո րութ յամբ:

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը հա վաս
տում են, որ Ա րա րատ յան հար թա վայ րի 
այ գի նե րը կա րե լի է բա ցել մար տի ա ռա
ջին տաս նօր յա կից, իսկ նա խա լեռ նա յին 
գո տում` երկ րորդ կամ եր րորդ տաս նօր
յա կից:

Այ գե բացն անհ րա ժեշտ է սկսել 
նախ` հա րա վա յին լան ջե րում, իսկ այ
նու հետև` հար թա վայ րե րում և ցած րա
դիր մա սե րում հիմ ադր ված այ գի նե րից: 
Խոր հուրդ է տրվում այ գե բա ցի և շ պա լե
րա յի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներն 
ա վար տել  սեղմ ժամ կետ նե րում, որ պես
զի վա զե րի էտն ու չոր կապն ի րա կա
նաց վեն մինչև աչ քե րի ուռ չե լը:

Վա զե րի էտն այ գու մշա կութ յան 
շատ կար ևոր և բարդ ագ րո տեխ նի կա
կան մի ջո ցա ռում ե րից է, ո րի հիմ ա
կան նպա տակն է` կա նո նա վո րել վա զի 
տվյալ և հե տա գա տա րի նե րի բնա կա
նոն ա ճե ցո ղութ յու նը, պտղա բե րութ յու նը 
և բեր քի ո րա կը:                

Է տի ժա մա նակ կազմ վում են ո րո
շա կի քա նա կութ յամբ բեր քի օ ղակ ներ: 
Բեր քի օ ղա կը կազմ ված է լի նում մեկ 
փո խա րի նո ղից և մեկ կամ մի քա նի բեր
քա տու մա տե րից: Սո վո րա բար, բեր քի 
օ ղա կը կազմ վում է նա խորդ տար վա փո
խա րի նո ղի վրա:

Վա զերն է տե լիս, պետք է հե ռաց նել 
խիստ ձգված, վնաս ված, թու լա ցած թևե
րը, են թաթ ևե րը: Դ րանց փո խա րեն, բնի 
մոտ գտնվող մա տե րից կամ հո ռա մա
տե րից կազ մա վոր վում են շար քից դուրս 
ե կող թևե րին և  այլ մա սե րին փո խա րի
նող ներ, իսկ ան դա լի սի մի ջո ցով վե րաց
վում  է այ գու նոս րութ յու նը:

Է տը հա ջող կա տա րե լու, էտ ված 
վա զե րից բարձր բերք ստա նա լու հա

մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կա
տար ման ժա մա նա կը, ո րը հիմ ա կա
նում կախ ված է տվյալ շրջա նի հո ղակ
լի մա յա կան պայ ման նե րից: Այ գե թաղ 
չկա տա րող խա ղո ղա գոր ծա կան շրջան
նե րում, որ տեղ ձմե ռը մեղմ է, վա զե րը 
կա րե լի է է տել աշ նա նը` տեր ևա թա փից 
1520 օր անց և, եր բեմ էլ` ձմռա նը: Ձմ
ռան ըն թաց քում վա զե րը պետք է է տել, 

երբ ջեր մաս տի ճա նը 00 
Cից բարձր է: Ձմ ռա նը 
միամ յա մա տե րը մե կից 
եր կու աչ քով ա վե լի եր
կար պետք է է տել:

Վա զի բեռն վա
ծութ յունն` է տի ժա
մա նակ, դրա վրա 
թողնված աչ քե րի, 
իսկ շվա տու մից հե տո` 
շվե րի և ծաղ կա բույ լե
րի քա նակն է: Վա զի 
բեռն վա ծութ յան չա փը 
կախ ված է հո ղակ լի
մա յա կան պայ ման

նե րից, մշակ վող սոր տե րի կեն սա բա
նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, 
կի րառ վող ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո
ցա ռում ե րի բնույ թից, պլա նա վոր վող 
բեր քից, վա զե րի կոնկ րետ վի ճա կից: 
Ա րա րատ յան դաշ տի և ն րա նա խա լեռ
նա յին շրջան նե րի խա ղո ղի այ գի նե րում 
մեկ հեկ տա րի բեռն վա ծութ յու նը պետք 
է կազ մի 150250 հա զար, իսկ Հ յու սի ս
ար ևել յան գո տում` 80160 հա զար աչք 
բեռնվածություն:

Ա րա րատ յան դաշ տի և ն րա նա խա
լեռ նա յին գո տու շրջան նե րում, 2,5 x 1,5 
մ խ տութ յամբ տնկված շպա լե րա յին այ
գի նե րում, Մս խա լի, Ա րա րա տի, Շա հում
յա նի, Եր ևա նի դե ղին և ն ման սոր տե րի 
վա զերն է տե լիս, թող նել 80120, Ոս կե
հատ, Գա ռան Դ մակ, Ճի լար, Ա նա հիտ, 
Ռ քա ծի թե լի, Ա րե նի և ն ման սոր տե րի 
վրա`  60100, Կա խեթ, Նա զե լի, Հաղ
թա նակ, Կարմ րահ յութ և ն ման սոր տե րի 
վրա` 4060 աչք:

Հ յու սի սար ևել յան շրջան նե րում 2.0 
x 1.25 մ խ տութ յամբ տնկված այ գի նե րի 
յու րա քանչ յուր վա զի վրա պետք է թող
նել հետև յալ բեռն վա ծութ յու նը` Ռ քա ծի
թե լի, Կա բեռ նե, Սա փե րա վի, Ջրջ րուկ, 
Կարմ րահ յութ սոր տե րի նը` 4050 աչք, 
Լալ վա րի, Բա նանց, Բոլ ղար, Կար դի նալ 
սոր տե րի վա զե րի վրա` 5565 աչք, իսկ 
Ա լի գո տե, Պի նո սև և նման թույլ ա ճե
ցո ղութ յամբ մյուս սոր տե րի վրա` 2030 
աչք:

Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նի խիտ 
տնկված այ գի նե րում (1,5 x 1,0 մ) Ար ևիկ 
և Ալ դա րա սոր տե րի յու րա քանչ յուր վա
զի վրա պետք է թող նել 34 մատ` է տե լով 
810 աչք եր կա րութ յամբ, այն հաշ վով, 
որ բեռն վա ծութ յու նը կազ մի 3040 աչք:

Է տի եր կա րութ յու նը վա զե րի ա ճի և 
բեր քատ վութ յան կար գա վոր ման հիմ ա
կան ագ րո մի ջո ցա ռում ե րից է: Կի րառ
վում են է տի եր կա րութ յան հետև յալ ձևե
րը` կարճ էտ` երբ մա տի վրա թող նում են 
14 աչք, մի ջակ էտ` 710 աչք, եր կար էտ` 
12 և  ա վե լի աչք:

Գո յութ յուն ու նի նաև խա ռը էտ, երբ 
վա զի վրա թողն վող մա տե րի մի մասն 
էտ վում է կարճ, մյուս մա սը` մի ջակ, 
մա ցա ծը` եր կար: Հա մե մա տա բար լայն 
կի րա ռում ու նի խա ռը է տը: Կարճ էտ կի
րառ վում է գլխա վո րա պես ֆի լոք սե րա
դի մաց կուն մայ րակ նե րի վա զե րի վրա: 
Բո լոր տի պի ձևա վո րում ե րի ժա մա նակ 
փո խա րի նող մա տե րը ևս կարճ  են էտ
վում (23 աչք):

Կարճ, մի ջակ և խա ռը է տը կի րառ
վում է թմբա յին այ գի նե րում: Այդ դեպ քում 
վա զի բնի վրա, տար բեր ուղ ղութ յամբ 
դա սա վոր ված թևե րի կամ են թաթ ևե րի 
վրա պետք է թող նել 24 մատ` յու րա

քանչ յուրն է տե լով 47 աչ քով: Նա զե լին, 
Կա խե թը և ն մա նա տիպ ա ճե ցո ղութ յուն 
ու նե ցող սոր տե րը,  անհ րա ժեշտ է է տել 
45 աչ քով, Ոս կե հա տը` 56, իսկ Ա րա րա
տի, Մս խա լի, Կար միր Կա խա նի, Եր ևա
նի դե ղին, Վար դա գույն Երևա նի և  այս 
կար գի մյուս սոր տե րը` 57 աչ քով: Բո
լոր դեպ քե րում՝ ծայ րա մա սում գտնվող 
կամ ու ժեղ մա տը պետք է է տել 12 աչ
քով ա վե լի եր կար, քան` ներք ևի մա սում 
գտնվող կամ թույլ մա տը:

Շ պա լե րա յի վրա բարձ րաց ված այ
գի նե րում է տը պետք է կա տա րել հա մե
մա տա բար եր կար` բեր քա տու մա տի և 
փո խա րի նո ղի  սկզբուն քով: Ու ժեղ ա ճե
ցո ղութ յուն ու նե ցող սոր տե րի (Ա րա րա
տի, Եր ևա նի դե ղին, Թավ րի զե նի, Մս
խա լի և  այլն) բեր քա տու մա տե րը պետք 
է է տել 1012 աչ քով, իսկ թույլ ա ճե ցո
ղութ յուն ու նե ցող սոր տե րի նը 
( Նա զե լի, Կա խեթ, Ա լի գո տե)` 68 
աչ քով:  Լավ զար գա ցած վա զե րի 
բարձր բեռն վա ծութ յունն ա պա
հո վե լու հա մար, յու րա քանչ յուր 
բեր քի օ ղա կի վրա, մե կի փո խա
րեն, կա րե լի է թող նել եր կու, իսկ 
ա ռան ձին դեպ քե րում նաև` ե րեք 
բեր քա տու մատ և մեկ փո խա րի
նող: Է տը և  ար քա դի տե ղա փո
խում ա վար տե լուց հե տո, պետք 
է սկսել չոր կա պը: Վա զի թևե րը, 
են թաթ ևե րը և բեր քա տու մա տե
րը կա պել ա ռա ջին և  երկ րորդ 
հարկ լա րե րից:

Ան կախ ձևա վոր ման հա մա
կար գից, շպա լե րա յին այ գի նե րում վա
զե րի բեր քա տու մա տե րը լա րե րին կա
պել ա ղեղ նաձև, եր բեմ` հո րի զո նա կան 
դիր քով: Չոր կա պի լա վա գույն ժամ կե տը 
հա մար վում է հյու թա շար ժութ յան սկզբից 
մինչև աչ քե րի ուռ չե լը: Չոր կա պի ժա մա
նակ թևե րը, են թաթ ևե րը և բեր քա տու 
մա տերն այն պես պետք է դա սա վո րել, 
որ շպա լե րա յի հար թութ յան վրա հա վա
սա րա չափ տե ղա վոր վեն և խ տա ցում
ներ չլի նեն: Կապն ու ժեղ չձգել, քա նի որ 
ա ճե ցո ղութ յան ըն թաց քում բազ մամ յա 
ճյու ղա վո րում երն ու միամ յա մա տե րը 
հաս տա նում են: Այդ պատ ճա ռով կա պը 
հար կա վոր է կա տա րել միայն ու թաձև և 
փոք րինչ ա զատ: Թմ բա յին այ գի նե րում 
չոր և կա նաչ կապ չեն կա տա րում, այլ 
վա զե րը նե ցու կա վո րում են:

Չոր կա պից հե տո այ գի նե րի միջ
շար քա յին տա րա ծութ յուն նե րը պետք է 
վա րել 2025 սմ, իսկ միջ վա զա յի նը փո
րել 1820 սմ խո րութ յամբ: Հան քա յին և  
օր գա նա կան պա րար տան յու թե րը հող են 
մտցվում 23 ա կոս նե րով` 2530 սմ խո
րութ յամբ: Օր գա նա կան պա րար տան
յու թե րով պա րար տաց նե լիս, հեկ տա
րին պետք է տալ 3040 տ կի սափտած 
գո մաղբ կամ 46 տոն նա կի սափ տած 
թռչնաղբ` ե րեք տար վա հաշ վով:

Ա րա րատ յան հարթավայրի և ն րա 
նա խա լեռ նա յին գո տու՝ ծո վի մա կեր
ևույ թից մինչև 1100մ բարձ րութ յան վրա 
գտնվող գորշ հո ղե րի այ գի նե րին վե գեն
տա ցիա յի ըն թաց քում հեկ տա րին տալ 
(ազ դող նյու թի հաշ վով) ա զոտական 
պարարտանյութ՝ 180200 կգ, ո րից 
գար նա նը՝ 140150 կգ, ծաղ կու մից 1015 
օր ա ռաջ՝ 4050 կգ: Բեր քի հա սու նաց
ման սկզբին ա զո տա կան պա րար տան
յութ չի տրվում:

 Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում ֆոս
ֆորական պարարտանյութ` հեկ տա րին 
տրվում է 130150 կգ, ո րից գար նա նը՝ 
7580 կգ, ծաղ կու մից ա ռաջ՝ 2530 կգ: 
Բեր քի հա սու նաց ման սկզբին՝ 3040 կգ: 
Կա լիումական պարարտանյութ տրվում 
է 120130 կգ, ո րից գար նա նը՝ 80 կգ, 
ծաղ կու մից 1015 օր ա ռաջ՝ 2025 կգ, 
բեր քի հա սու նաց ման և շ վե րի փայ տաց
ման սկզբին՝ 2025 կգ:

Ա րա րատ յան հարթավայրի նա խա
լեռ նա յին գո տու՝  ծո վի մա կեր ևույ թից 
11001400 մ բարձ րութ յան վրա գտնվող 
բաց շա կա նա կա գույն հո ղե րի հա մար 
սահ ման վում են պա րար տան յու թե րի 
հետև յալ նոր ման նե րը՝ ա զոտական 150
180 կգ հեկ տա րի հաշ վով, ո րից գար
նա նը՝ 130140 կգ, ծաղ կու մից 1015 օր 
ա ռաջ` 2040 կգ, ֆոս ֆորական` հեկ
տա րին տրվում է 150170 կգ, ո րից գար
նա նը`  90100 կգ, ծաղ կու մից ա ռաջ՝ 
3035 կգ, շի վե րի փայ տաց ման և բեր քի 
հա սու նաց ման սկզբին՝ 3035կգ, կա
լիումական՝ 125140 կգ, ո րից գար նա նը՝ 
8085 կգ, ծաղ կու մից 1015 օր ա ռաջ` 15
20 կգ, շի վե րի փայ տաց ման և բեր քի հա
սու նաց ման սկզբին՝ 3035 կգ:

Հ յու սիսար ևել յան գո տու հա
մար սահ ման վում են ա զոտական 

պարարտանյութ` 140160 կգ` հեկ տա
րի հաշ վով, ո րից գար նա նը՝ 100110 
կգ, ծաղ կու մից 1015 օր ա ռաջ, 4050 
կգ, ֆոս ֆորական` հեկ տա րին տրվում է 
150170 կգ, ո րից գար նա նը` 7580 կգ, 
ծաղ կու մից 1015 օր ա ռաջ` 3540 կգ, շի
վե րի փայ տաց ման և բեր քի հա սու նաց
ման սկզբին՝ 4050 կգ, կա լիումական՝ 
130150 կգ, ո րից գար նա նը՝ 7075 կգ, 
ծաղ կու մից 1015 օր ա ռաջ` 3040 կգ, շի
վե րի փայ տաց ման և բեր քի հա սու նաց
ման սկզբին՝ 3035 կգ:

Թմ բա յին այ գի նե րում, որ տեղ հո ղի 
մշա կութ յու նը կա տար վում է ձեռ քով, այ
գե փո րը պետք է կա տա րել 2527 սմ խո
րութ յամբ: Թմ բա յին այ գի նե րը պա րար
տաց նե լիս, անհ րա ժեշտ է գար նա նը, 
վա զից 5060 սմ հե ռա վո րութ յան վրա, 
բա ցել 3035 սմ խո րութ յամբ 45 փոս, 
դրանց մեջ լցնել պա րար տան յու թե րի 
խառ նուր դը և հո ղով ծած կել: Հո ղի մշա
կու մից և պա րար տա ցու մից հե տո այ գին 
խնամ քով ջրել և  ա վար տել մինչև աչ քե
րի ուռ չե լը:

Մա յիս ամ սին, ծաղ կու մից 1520 
օր ա ռաջ, տրվում է ա ռա ջին սնու
ցու մը, ա զոտական` 3035 կգ, ֆոս
ֆորական` 2025 կգ և կա լիումական 
պարարտանյութեր` 1520 կգ (ազ դող 
նյու թի հաշ վով): Ծաղ կու մից ա ռաջ, երբ 
շվերն ու նե նում են 1012 սմ  եր կա րութ յուն 
և դ րանց վրա նկա տե լի են ծաղ կափթ
թութ յուն ներ, պետք է կա տա րել ա ռա ջին 
շվա տու մը: Շ պա լե րա յին այ գի նե րում, 
ան կախ վա զին տրված ձևա վոր ման հա
մա կար գից, շվե րը, աճ մա նը զու գըն թաց, 
պետք է կա պել լա րե րից:  Ա ռա ջին կա
պը կա տա րում են ծաղ կու մից ա ռաջ, երբ 
շվերն անց նում են երկ րորդ հարկ լա րից: 
Կա նաչ շվե րը պետք է կա պել ու թաձև, 
ա ռան ձինա ռան ձին, ուղ ղա հա յաց դիր
քով` հա վա սա րա չափ դա սա վո րե լով 
շպա լե րա յի հար թութ յան վրա:

 Գ. Մել յան
 գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու,
Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծութ յան 

գի տա կան կենտ րոն
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«ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԵՄ, ՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԿՈՒՆԵՆԱՄ»

Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աղձք հա
մայն քը Աշ տա րակ մարզ կենտ րո նից 
ըն դա մե նը 79 կմ հե ռա վո րութ յան վրա 
է գտնվում, ու նի 1801 բնակ չութ յուն և 
595 տնտե սութ յուն: Չ նա յած հա մայն
քը հա րուստ է պատ մամ շա կու թա յին 
զա նա զան հնութ յուն նե րով և հու շար
ձան նե րով, քա րայր նե րով, հնա գույն 
շրջա նի բեր դի հետ քե րով, 4րդ դա րում 
կա ռուց ված ե կե ղե ցու մնա ցորդ նե րով 
և Ար շա կու նի նե րի դամ բա րա նով, բայց 
միև նույն է, աղ ձե ցի նե րի ապ րե լա կեր
պը և նիս տու կացն իս կա կան «գյու
ղա կան» է. մար դիկ դժվար են հաց 
վաս տա կում, օր նի բուն աշ խա տում են` 
հիմն ա կա նում զբաղ վե լով հո ղա գոր
ծութ յամբ և  ա նաս նա պա հութ յամբ: 
 Ա հա այս պի սի գյու ղում է ապ
րում ծնուն դով սի սիան ցի, բայց մայ րա
քա ղա քում ապ րած ու աշ խա տած կի նը` 
Ցոլ վարդ Գևորգ յա նը, ով 1990 թ.ին 
ո րո շում է ա մա ռա նոց կա ռու ցել գյու ղում: 
Ճա կա տագ րի բե րու մով պա տա հա բար 
հան դի պում է Աղձք գյու ղից մի ե րի
տա սար դի ու ա ռա ջարկ ստա նում գնել 
ի րենց գյու ղում տնա մերձ հո ղա մաս: 
Այդ պես էլ ա նում է. գնում է տնա մեր ձը, 
իսկ մի քա նի տա րի հե տո տուն կա ռու
ցում: Բայց միայն 2005 թ.ից ապ րում 
գյու ղում: Տի կին Ցոլ վար դը չէր կա րող 
ան գործ մալ, ո րո շում է հե տաքր քիր ու 
օգ տա կար գոր ծով զբաղ վել: Այ գի ներ է 
հիմ ում և սկսում զբաղ վել այ գե գոր ծութ
յամբ: 2009 թվա կա նին իր այ գու բերքն 
ու բա րի քը չո րաց նե լու հա մար ա րե ւա
յին չո րա նոց է կա ռու ցում: Սկ սում է չրեր 
ար տադ րել և տե սա կա վո րել: Այ նու հետև 
ու նե նա լով լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ` չրա
գոր ծութ յամբ զբաղ վող գոր ծա րար կի նը 
նա խա տե սում է իր պատ րաս տած չրերն 
օգ տա գոր ծել ար տադ րութ յան մեջ: Ու
ղիղ 1 տա րի, մտքերն ու գա ղա փար նե
րը ի մի բե րե լուց հե տո, տար բեր փոր
ձար կում ե րից և ս տու գում ե րից հե տո, 
հաս նում է արդ յուն քի: Ար դեն եր կու տա

Հավ կի թը մար դու սննդա կար գում զբա ղեց նում է 
§պատ վա վոր տեղ¦: Հավ կիթ նե րի §սիր ված¦ լի նե լու 
մա սին  վկա յում է նաև այն փաս տը, որ Հավ կիթ նե րի 
մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը սահ մա նել է Հավ կի թի 
հա մաշ խար հա յին օր, ո րը աշ խար հի շատ երկր նե
րում նշվում է հոկ տեմ բե րի երկ րորդ ուր բաթ օ րը: 

Տա րած ված է այն կար ծի քը, որ ինչ քան դե ղին է 
դեղ նու ցը, այն քան օգ տա կար է, սա կայն ա մեն ինչ 
կախ ված է հա վի սնուն դից: Չ նա յած ձվի ակն հայտ 
օգ տա կա րութ յա նը՝ կար ծիք կա, որ այն վնա սա կար 
է ա ռող ջութ յան հա մար, քա նի որ դեղ նու ցը խո լես-
տե րին է պա րու նա կում: Բ նա կա նա բար, ե թե ար յան 
մեջ խո լես տե րի նի մա կար դա կը բարձր է, հավ կի թը 
վնա սա կար է: Սա կայն այն օր գա նիզ մի հա մար անհ-
րա ժեշտ է՝ հատ կա պես նյար դա յին հա մա կար գի ազ-
դակ նե րի փո խանց ման, բջիջ նե րի ստեղծ ման, հոր-
մոն նե րի, լե ղու և  ոս կոր նե րի ձևա վոր ման հա մար: Ի 
դեպ, բարձր խո լես տե րի նի առ կա յութ յան դեպ քում, 
ձուն չի հան վում սննդա կար գից, այլ նվա զեց նում են 
դրա օգ տա գործ ման քա նա կը: Մե կից մինչև վեց տա-
րե կան ե րե խա նե րին բժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս 
շա բա թա կան ու տել 1-2 ձու, իսկ մե ծե րին՝ մինչև 3:

Այս տե սութ յան կողմ նա կից նե րը գտնում են, որ 
հավ կի թը սալ մո նե լե զի ա ռա ջաց ման պատ ճառն է: 
Ա յո, հի վան դա նա լու հա վա նա կա նութ յուն կա, սա-
կայն մսից ու կաթ նամ թեր քից հի վան դա նա լու հա-
վա նա կա նութ յունն ա վե լի մեծ է: Ե թե ու տե լուց ա ռաջ 
ձուն լվա նալ օ ճա ռով և հում չխմել, ա պա ին ֆեկ ցիոն 

հի վան դութ յուն նե րով վա րակ վե լու հա վա նա կա նութ-
յու նը զգա լի նվա զում է: Հում ձվով պատ րաստ ված 
տաք ճա շե րը մի պա հե՛ք եր կու ժա մից ա վել, իսկ սառ-
չե լուց հե տո սառ նա րա նում պա հեք մեկ օ րից ոչ ա վել: 

Ձ վի դեղ նու ցը շատ ար ժե քա վոր սննդամ թերք է, 
քա նի որ պա րու նա կում է եր կաթ: Մո տա վո րա պես կես 
տա րե կա նից սկսած ե րե խա յի ար յան կար միր գնդիկ-
ներն ա վե լի ու ա վե լի շատ եր կաթ են պա հան ջում: Դա 

կապ ված է ե րե խա յի ա րագ ա ճի հետ, երբ ար դեն չի 
բա վա րա րում եր կա թի այն քա նա կը, որ ե րե խա յի ար-
յան մեջ կար ծնվե լիս: Շատ հա ճախ ձուն ա ռա ջաց-
նում է ա լեր գիա: Ա լեր գիա յի ա մե նա տա րած ված ձևը 
էկ զե ման է` դիա թե զը, երբ մաշ կը, ա վե լի հա ճախ դեմ-
քին և  ա կանջ նե րի հետ ևում, կարմ րում է, թե փո տում 
ու կոշ տա նում: Այ նու հետև մաշ կը կա րող է բոր բոք վել  
ու կեղ ևա կա լել: Էկ զե ման ա ռա ջաց նում է քոր:

Ա լեր գիան կան խե լու հա մար փոր ձեք հետև յա-
լը. մինչև մեկ տա րե կան հա սա կը տվեք միայն պինդ 
ե փած դեղ նուց, քա նի որ եր կաթ կա միայն դեղ նու ցի 

մեջ: Ձուն ե փեք քսան րո պե: Կան ե րե խա ներ, ո րոնց 
դուր չի գա լիս ձվի դեղ նու ցի հա մը: Կա րե լի է փոքր-
ինչ աղ ա նել կամ խառ նել շի լա յի ու բան ջա րե ղե նի 
խյու սի հետ: Սո վո րա բար, ձվի դեղ նուցով առաջին 
անգամ երեխային կերակրում են  6 ամ սա կանից, 
բայց բժիշկ նե րից ո մանք խոր հուրդ են տա լիս սպա-
սել մինչև 7-8 ամ սա կան հա սա կը, մա նա վանդ, ե թե 
ըն տա նի քում կա ժա ռան գա կան ա լեր գիա: Թեր խաշ 
ձու կամ ձվա ծեղ տա լիս են 12 ամ սա կա նից ոչ շուտ` 
գլխա վո րա պես սպի տա կու ցի պատ ճա ռով և քիչ-քիչ, 
ին պես ա մեն մի նոր ու տե լիք:

 Հայտ նի է դար ձել, որ դեղ նու ցի կա նո նա վոր 
օգ տա գոր ծու մը, ինչ պես որ ծխե լը, ա րա գաց նում է 
զար կե րակ նե րի խցա նու մը, ինչն էլ էա պես մե ծաց-
նում է կաթ ված ստա նա լու հա վա նա կա նութ յու նը:  
Նախ քան այս եզ րա հանգ մա նը, մաս նա գետ ներն ու-
սում նա սի րել են 1 262 լոն դոն ցի նե րի ճա շա ցան կը, 
և պար զել` ով քեր շա բա թա կան 3 կամ ա վե լի ձվի 
դեղ նուց են ու տում, ա վե լի շատ խցա նում ներ ու նեն 
զար կե րակ նե րում` ի տար բե րութ յուն շա բա թա կան 
1-2 դեղ նուց օգ տա գոր ծող նե րի:

 Ձ վի դեղ նու ցը մա զե րի վե րա կանգն ման հա մար 
օգ տա գործ վող ա մե նա հայտ նի մի ջոց նե րից մեկն է: 
Ձուն չոր մա զե րի հա մար նաև հիա նա լի կոն դի ցիո-
ներ է: Մեկ ձվի դեղ նու ցը պա րու նա կում է 215-275 
մի լիգ րամ խո լես տե րին: Հա մե մա տութ յան հա մար 
նշենք, որ ա րագ սննդի կե տից գնված հա ցով կոտ-
լե տում խո լես տե րի նի քա նակն ա ռա վե լա գույ նը 150 
մի լիգ րամ է: Իսկ այն մարդ կանց հա մար, ով քեր 
սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման 
բարձր հա վա նա կա նութ յուն ու նեն, բժիշկ նե րը սահ-
մա նա փա կում են խո լես տե րի նի օ րա կան բա ժի նը 
մինչև 200 մի լիգ րամ:

Լի լիթ  Գաս պար յան

րի է, որ գո յութ յուն ու նի «Fruitichoc» ար
տադ րա մա սը, որ տեղ 6 տե սա կի չրե րով` 
(ծի րան, դեղձ, տանձ, խնձոր, սա լոր, 
թուզ) և  ըն կույ զի հա մադ րութ յամբ, ջնա
րա կա պատ կոն ֆետ ներ է ար տադ րում: 
 Ցոլ վարդ Գևորգ յա նը ժա մա նա կին 
տար բեր կար ևոր ու պա տաս խա նա տու 
պաշ տոն ներ է զբա ղեց րել: Սի սիա նում 
ՀԼԿԵՄ շրջկո մի քար տու ղար է ե ղել, 
աշ խա տել է գյուղ շին նա խա րա րութ
յան 6րդ տ րես տի պլան բաժ նի պետ, 
ա պա տե ղա փոխ վել է Եր ևան, աշ խա
տել առևտ րի ո լոր տում: 1998թ.ից ե ղել 
է նաև « Հա յաս տա նի վա ճա ռա կան ներ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահ: Շուրջ 19 տա րի է,  որ «Աստ
ղունք» ՍՊԸի հիմ ա դիրն է ու տնօ րե նը: 

 Ցոլ վարդ Գ ևորգ յա նը պատ մում է 
իր գոր ծու նեութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի, 
խնդիր նե րի ու հիմ ա հար ցե րի մա սին, 
տա լիս վեր լու ծութ յուն ներ և փոր ձում ել
քեր գտնել` բռնած գոր ծը հա ջո ղութ յան 
հասց նե լու հա մար:

 Տի կին Գ ևորգ յան, 2014թ. մար
տի 1ին, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան «Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն
յակ» ՊՀի կող մից ի րա կա նաց վող 
« Հա մայնք նե րի ու գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու

նա կութ յան ծրագ
րի» «Մր ցակ ցա յին 
դրա մաշ նորհ նե րի 
ծրա գիր» բա ղադ րի
չի շրջա նակ նե րում, 
6րդ փու լի մրցույ թի 
արդ յուն քում հաղ
թող ճա նաչ վե ցիք: 
Ի՞նչ դեր ու նե ցավ 
դրա մաշ նոր հը  Ձեր 
գոր ծում:

 Չեմ կա րող մո
ռա նալ, որ այն ինձ 
շատ օգ նեց: Շուրջ 1 
տա րի նախ նա կան 
փոր ձար կում նե րից 

հե տո, երբ ար դեն ստա ցա ա ռա ջին ար
տադ րան քը, ո րո շե ցի դի մել «ԳԲԱԾԻԳ» 
ՊՀին` ժա մա նա կա կից սար քա վո րում
ներ ձեռք բե րե լու հա մար: Ձեռք բե րե ցի 
ջնա րա կի հա մար անհ րա ժեշտ հա րիչ
ներ, փա թե թա վոր ման սարք, տու փի 
ձևա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րեր: 

Այ սինքն` հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա այ
սու հետ աշ խա տել «ցի վիլ» ե ղա նա կով:

 Ինչ պի սի՞ աշ խա տանք ներ եք 
կա տա րում, աշ խա տան քի ինչ բա ժա
նում, ինչ փու լեր եք անց նում, մինչև 
հաս նում եք վերջ նա կան արդ յուն քին` 
«Fruitichoc» շո կո լա դա պատ կոն ֆետ
նե րի ստեղծ մա նը: 

 Ու նեմ 5 հեկ տար այ գի, որ տեղ 

տար բեր պտղա տու ծա ռեր եմ ա ճեց նում 
և զբաղ վում դրանց խնամ քով: Ար տադ
րա մա սում իմ պատ րաս տած չրերն օգ
տա գոր ծում եմ շո կո լա դա պատ կոն ֆետ
նե րի պատ րաստ ման հա մար: Միայն 
դա չէ. սի րում եմ, գոր ծիս հետ մեկ տեղ, 
զբաղ վել նաև ա վան դա կան ա նու շե
ղեն ներ պատ րաս տե լով` շու ջուխ, ա լա
նի, տան հա մար` նաև գի նի… Ա մե նա
կար ևո րը` սե զո նա յին աշ խա տա տեղ եմ 
ա պա հո վում 810 մարդ ու  հա մար:

  Շատ հա մեղ է «Fruitichoc»ը. 
տե ղա կան շու կա յում կա րո ղա նու՞մ եք  
սպա ռել ար տադ րան քը:

 Ան կեղծ ա սած` տե ղա կան շու
կան ինձ չի գո հաց նում: Փոր ձում եմ 
իմ ապ րանքն ար տա հա նել ար տեր կիր: 
Փոր ձում եմ իմ սե փա կան ու ժե րով շու
կա գտնել: Ղա զախս տան, Կա նա դա եմ 
ու ղար կել  ար տադ րան քը` մոտ 200 կգ,  
համ տե սի հա մար: Սի րիա յից ևս հե
տաքրքր վող ներ  կան… Կար ծում  եմ, որ 
իմ հիմ ա կան շու կան պետք է լի նի Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յու նը, Բե լա ռու սիան, 
այ սինքն` հիմ ա կա նում ԵՏՄ երկր նե րը, 
ի հար կե, չեմ բա ցա ռում նաև եվ րո պա
կան երկր նե րը:

  Տի կին Գ ևորգ յան, ի՞նչ ա ռա վե
լութ յուն ու նի Ձեր ար տադ րան քը:

  Նախևա ռաջ նշեմ, որ ար դեն ա ռա
վե լութ յուն է, որ օր գա նիկ ե ղա նա կով 
պատ րաս տած չրե րը կի րառ վում են ար
տադ րութ յան մեջ: Հենց դրա նով էլ փոր
ձում եմ մուտք գոր ծել շու կա: Կար ծում 
եմ, որ սեպ տեմ բեր, հոկ տեմ բեր ա միս
նե րին կկա րո ղա նամ մաս նակ ցել ՌԴում 
և Չի նաս տա նում անց կաց վող մթեր քի 
ցու ցա հան դես նե րին, այն տեղ ցու ցադ րել 
իմ ապ րան քը: Հա մոզ ված եմ, որ հաս
տատ արդ յունք կու նե նամ. հայ կա կան 
ար տադ րան քին և մեր հան րա պե տութ
յան հե ղի նա կութ յանը ա վե լաց նեմ նաև 
իմ փոք րիկ մաս նա բա ժի նը:

Ա նուշ Մել քոն յան
Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿ
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ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐԻ  ՄԱՍԻՆ…

 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:

Ձ յու նը դեռ չհա լած` այ
գե տե րե րը սկսում են փո
րել ի րենց այ գու հե ռա վոր 
անկ յուն նե րը` գետ նախն ձոր 
գտնե լու ակն կա լի քով: Այս
պես է ստաց վել, որ մե զա նում 
այս բույ սը այն քան էլ մեծ տա
րա ծում չի գտել, ա մեն դեպ
քում, լայն օգտագործման 
մշա կա բույս չի հա մար վում: 
Գետ նախն ձո րը մի ան գամ 
հայտն վում է մեր հո ղա մա սե
րում, ու դրա մա սին մենք հի
շում ենք միայն վաղ գար նա
նը, երբ մար դու օր գա նիզ մի 
վի տա մի նա յին պա շար նե րը 
սպառ վում են:

Սնն դա յին մեծ ար ժեք ու-
նե նա լուց բա ցի, գետ նախն-
ձո րը նաև բու ժա կան նշա նա-
կութ յուն ու նի: 17-րդ դա րում, 
երբ ռու սա կան ցար Ա լեք սե յը 
հրա մա յել էր հար ցաքն նել 
երկ րի բո լոր հե քիմ նե րին ու 
գրի առ նել նրանց բժշկման 
մի ջոց ներն ու դե ղա տոմ սե րը, 
շա տե րը նշել էին գետ նախն-
ձո րի մա սին, ո րը թրմվում էր 
գի նու մեջ ու օգ տա գործ վում 
սիրտ-անոթային հի վան դութ-
յուն նե րի ժամանակ:

Բայց այս քա նով գետ-
նախն ձո րի օգ տա կա րութ յան 
ցան կը չի վեր ջա նում: Ար-
մա տապ տուղ նե րի հյու թով 
կամ ե փու կով հնում բու ժել 
են վեր քերն ու այր վածք նե րը, 
ող նա շա րի և  ար յան ա նոթ-
նե րի ցա վե րը, անք նութ յու-
նը, ու ժաս պա ռութ յու նը: Մեր 
ժա մա նակ նե րում ա վե լա ցել 
են տար բեր հի վան դութ յուն-
նե րի դեմ կի րա ռում նե րը: 
Գետ նախն ձո րի մեջ ին սու լի-
նի բարձր պա րու նա կութ յան, 
առ կա հան քա յին նյու թե րի 
ու վի տա մին նե րի շնոր հիվ, 
այն օգ տա գործ վում է ար յան 
բարձր ճնշման, սրտի ի շե միկ 
հի վան դութ յան, սա կա վար-
յու նութ յան, ստա մոք սի խո ցե-
րի և վեր ջա պես` շա քա րա յին 
դիա բե դի դեմ: Պար բե րա բար 

«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 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.` 093462193:

գետ նախն ձո րի օգ տա գոր ծու մն ու և  թարմ հյու թը նպաս տում են 
ար յան մեջ շա քա րի քա նա կի նվազ մա նը, օգ նում ա ղային կու տա-
կում նե րի դեպ քում, բարձ րաց նում դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, նի հա-
րե լու լավ մի ջոց է և պահ պա նում է օր գա նիզ մի բնա կան է ներ գե-
տիկ հաշ վեկ շի ռը /բա լան սը/:

Գետ նախն ձո րի ծագ ման պատ մութ յու նը շատ հին է, այն հայտ-
նա բեր վել է Ա մե րի կա յում, իսկ մշա կո վի են դարձ րել ներ կա յիս 
Բ րա զի լիա յի տա րած քի §տու պի նամ բա¦ ցե ղի հնդկա ցի նե րը, այս 
պատ ճա ռով էլ գետ նախն ձո րը ա ռա վել հայտ նի է  §տո պի նամ բուր¦ 
ան վամբ. կի րառ վում են նաև գետ նախն ձոր, գետ նա տանձ, քաղցր 
կար տո ֆիլ ան վա նում նե րը: Շատ հա ճախ մար դիկ կար ծում էին, որ 
գետ նախն ձո րը կար տո ֆի լի մի տե սակ է, ի հար կե, դա այդ պես չէ, և 
հենց 18-րդ դա րում, կար տո ֆի լի տա րած մա նը զու գա հեռ, նվա զեց 
հե տաքրք րութ յու նը գետ նախն ձո րի նկատ մամբ:

Մեծ բժշկա հայր Հի պոկ րա տե սն ա սել էր, որ սնուն դը պի տի դեղ 
լի նի մար դու հա մար, իսկ դե ղը` սնունդ: Սա իս կա պես գետ նախն-
ձո րի հա մար է աս ված: Դ րա նից կա րե լի է պատ րաս տել աղ ցան-
ներ, բան ջա րե ղե նա յին ա պուր ներ, խյուս, խա վարտ ներ, տա պա կել 
կար տո ֆի լի նման, բլիթ ներ  պատ րաս տել: ԱՄՆ-ում նույ նիսկ դիե-
տիկ սուրճ են ար տադ րում:

Գետ նախն ձո րը ար ժե քա վոր է նաև որ պես ա նաս նա կեր, այն 
բարձ րաց նում է կո վե րի, խո զա մայ րե րի կաթ նատ վութ յու նը, և կա-
թի մեջ յու ղայ նութ յու նը, հա վե րի ձվատ վութ յու նը: Իսկ գետ նախն-
ձո րի ծա ղիկ նե րը գնա հա տե լի են մեղ վա բու ծութ յան մեջ` որ պես ուշ 
շրջա նի մեղ րա տու: Ար տադ րութ յան մեջ գետ նախն ձո րից կա րե լի է 
ստա նալ ե թե րա յին սպիրտ և վա ռե լիք, շա քար, կի րառ վում է նաև 
օր գա նա կան լու ծիչ նե րի և թղ թի արդ յու նա բե րութ յան մեջ:

Շա տե րը գու ցե եր բեք գետ նախն ձո րի հա մը տե սած չլի նեն: 
Ի րա կա նում այն թե րագ նա հատ ված, ո մանց հա մար էլ մերժ ված 
բան ջա րե ղեն է: Եր կա րատև պահ պա նե լու դժվա րութ յան պատ ճա-
ռով, այն գյու ղատն տե սա կան ար ժե քա վոր մշա կա բույս չդար ձավ: 
Գետ նախն ձորն ա ճեց նում են նրանք, ով քեր գի տեն դրա իս կա կան 
ար ժե քը: Սա կայն փաստ է, որ պա տե րազ մա կան տարիներին, երբ 
դժվար էր ան գամ կար տո ֆիլ փնտրել, գետ նախն ձորն ու բա զու կը 
եվ րո պա ցի նե րին օգ նե ցին ապ րել: Բույ սը պա րու նա կում է 2 տո կոս 
սպի տա կուց, 2,5 -3,5 տո կոս ֆրուկ տո զա, 15-35 տո կոս ի նու լին, 
պեկ տի նա յին նյու թեր, 2 տո կոս սպի տա կուց ներ, ցել յու լո զա, ճար-
պեր։ Զ գա լի քա նա կութ յամբ ֆոս ֆոր, կալ ցիում, կա լիում, եր կաթ, 
կրեմ նիում, ցինկ, B

1
, PP, C վի տա մին ներ, քո լին, նաև կա րո տին, 

մագ նիում, օր գա նա կան թթու ներ:
Գետ նախն ձո րը հրա շա լի մի ջոց է ստա մոք սա ղի քա յին 

համակարգի քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի սրաց ման դեպ քում: Այն 
օգ նում է սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րում, վա րա կիչ հի վան դութ յուն-
նե րի ժա մա նակ: Գլ յու կո զա յի յու րաց մա նը նպաս տե լով` ա պա հո-
վում է է ներ գե տիկ նյու թա փո խա նա կութ յուն, ինչն էլ, իր հեր թին, 
նպաս տում է սպի տա կու ցի, խո լես տե րի նի, լե ղաթ թու նե րի սին թե-
զին:

Գետ նախն ձո րի քի միա կան բա ղադ րութ յու նը բա րե րար ազ-
դե ցութ յուն է ու նե նում մար սո ղա կան օր գան-հա մա կար գի հի վան-
դութ յուն նե րի զար գաց ման բո լոր փու լե րում: Ա ռա ջին հեր թին ի նու-
լի նը բա ցա ռիկ սոր բեն տի դեր է կա տա րում, ո րը կա րող է կա պակ ցել 
ու օր գա նիզ մից դուրս բե րել սննդի հետ ա ղիք նե րում հայտն ված 
կամ մար սո ղութ յան ըն թաց քում ա ռա ջա ցած մեծ քա նա կութ յամբ 
թու նա վոր նյու թե րը: Բա ցի այդ, ի նու լի նը խթա նում է ստա մոք սա-
ղի քա յին տրակ տի շար ժո ղա կան ակ տի վութ յու նը: Այն չի ի ջեց նում 
շա քա րի տո կո սը ար յան մեջ, սա կայն նպաս տում է են թաս տա մոք-
սա յին գեղ ձում գտնվող և  ի նու լին ար տադ րող բե տա բջիջ նե րի գոր-
ծու նեութ յա նը։ Գետ նախն ձո րը օգ տա կար է գեր մարդ կանց, ո րոնց 
մոտ հա ճախ զար գա նում 2-րդ տի պի շա քա րա յին դիա բետ:

Գետ նախն ձո րը պաշտ պա նում է լյար դը հի վան դա ծին ման րէ-
նե րից: Ի դեպ, այն, ի տար բե րութ յուն բազ մա թիվ դե ղա մի ջոց նե րի, 
հա կա ցուց ված չէ լյար դի հի վան դութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յան 
ժա մա նակ, սա կայն կա րող է վնա սել օր գա նիզ մը ան հա տա կան 
ա նըն կա լութ յան դեպ քում: Վի տա մին նե րով ու հան քան յու թե րով 
հա րուստ գետ նախն ձորն օգ տա կար բա ջա րե ղեն է, և խոր հուրդ է 
տրվում կի րա ռել:


