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ՀՀ կա ռա վա րութ յան հեր թա կան նիս տը վա րել է ՀՀ վար
չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը: Նախ քան նիս տի օ րա կար գա
յին հար ցե րի քննարկ մանն անց նե լը, Հո վիկ Աբ րա համ յա նը 
նշել է.§Ապ րի լից ի վեր կոպ տո րեն խախ տե լով զի նա դա դա րի 
մա սին հա մա ձայ նագ րե րը՝ Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րը լայ
նա ծա վալ ռազ մա կան ագ րե սիա են սան ձա զեր ծել Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի և Ադր բե ջա նի միջև` շփման գծի ողջ եր կայն քով: 
Ծանր հրե տա նու, տան կե րի և  օ դու ժի հար ձակ ման թի րախ են 
դար ձել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պաշտ պա նա կան բա նա կի դիր
քե րը, քա ղա քա ցիա կան օբ յեկտ նե րը և բ նա կա վա յրե րը, ո րի 
հետ ևան քով ու նենք նաև զո հեր¦:  Այ նու հետև ՀՀ պաշտ պա
նութ յան նա խա րար Սեյ րան Օ հան յա նը ման րա մաս ներ է ներ
կա յաց րել ղա րա բա ղաադր բե ջա նա կան շփման գծում տի րող 
ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ: 

*** 
Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է նաև ՀՀ 2016թ. պետբյու

ջեով նա խա տես ված հատ կա ցում նե րի հաշ վին, ա ղե տի գո տու 
բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա
ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման պե տա
կան ա ջակ ցութ յան մի ջո ցա ռում նե րը: Ըստ հիմ նա վոր ման՝ 
ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետ ևան քով 
ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր
նե րի լուծ ման նպա տա կով, պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ ի րա
կա նաց վող բնա կա պա հով ման ծրագ րի շա հա ռու ճա նաչ ված 
5363 ըն տա նի քից, 2016թ. սկզբի դրութ յամբ, դեռևս կար գա
վոր ված չէ մոտ 920 ըն տա նի քի բնա կա րա նա յին ա պա հով
ման խնդիրը, ո րի լուծ մա նը նա խա տես վում է անդ րա դառ նալ 
20162017թթ. ըն թաց քում՝ փու լա յին մո տեց ման կի րառ մամբ: 
Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ՝ նա խա տես վում է պետբ յու ջեով 
նա խա տես ված մի ջոց նե րի հաշ վին ա ռաջ նա հերթ կար գով 
անդ րա դառ նալ 183 ըն տա նի քի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի 
լուծ մա նը, ո րոն ցից մոտ 100ը՝  Գ յում րիում, 50ը՝ Ս պի տա կում, 
իսկ 33ը՝ Ա խուր յան հա մայն քում (պետբ յու ջեով մի ջոց ներ են 
նա խա տես վել ևս 104 ըն տա նի քի հա մար Ա խուր յան հա մայն
քում կա ռուց վող 3 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի շի նա րա րա
կան աշ խա տանք նե րի վերսկս ման հա մար): Սահ ման վում են 
նաև այդ ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե
լավ ման ուղ ղութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ա ռա ջարկ վում է 
Գ յում րիում և Ա խուր յա նում ծրագ րի շա հա ռու ճա նաչ ված ըն
տա նիք նե րի բնա կա պա հով ման խնդի րը լու ծել բնա կա րա նի 
(բնա կե լի տան) ձեռք բեր ման նպա տա կով բնա կա րա նի գնման 
վկա յագ րի մի ջո ցով` ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր
մամբ, իսկ Ս պի տա կում ծրագ րի շա հա ռու ճա նաչ ված և մեկ 
սեն յա կի հա վակ նող ըն տա նիք նե րի նը՝ ուղ ղա կի ֆի նան սա
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր մամբ: 2016թ. պետբ յու ջեով 
նա խա տես ված հատ կա ցում նե րի հաշ վին, նա խա տես ված մի
ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, դեռևս լուծ ման 
կա րիք կու նե նա ծրագ րի շա հա ռու ճա նաչ ված մոտ 633 ըն տա
նի քի բնա կա րա նա յին խնդիր: Դ րա հետ մեկ տեղ, կար գա վոր
ման կա րիք կու նե նա Գ յում րի քա ղա քում ամ բող ջա կան փաս
տաթղ թա յին փա թեթ ներ ներ կա յաց րած, սա կայն ծրագ րի 
շա հա ռու նե րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ հան րա պե
տութ յու նից բա ցա կա յած մոտ 24 ըն տա նի քի բնա կա պա հով
ման խնդի րը: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է ըն դուն ված 
ո րո շու մը և հանձ նա րա րել քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րին` 
հե տա մուտ լի նել ծրա գի րը սահ ման ված ժամ կե տում ա վար
տե լու և  ո րա կով ի րա կա նաց նե լու հար ցում: 

*** 
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է §ԱԶԱԴ 

Ֆար մաս յու թիքլ Ինգ րե դիենթսAG¦ ըն կե րութ յուն՝ ծա նո թա
ցել վեր ջի նիս գոր ծու նութ յանն ու ա ռա ջի կա ներդ րու մա յին 
ծրագ րե րին: Նշ վել է, որ այդ ծրագ րե րը կյան քի են կոչ վե լու 
ՀՀ ար տա հան մանն ուղղ ված արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա
կա նութ յան ռազ մա վա րութ յան դե ղա գոր ծութ յան և բիո տեխ
նո լո գիա նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի շրջա նակ նե րում՝ 
Հա յաս տա նի զար գաց ման հիմ նադ րա մի հետ հա մա գոր ծակ
ցութ յամբ: 

§Իս կա կան զին վո րը կռվում է ոչ թե դի մա ցի նի նկատ մամբ ա տե լութ յու նից 
դրդված, այլ սի րե լով այն, ինչ պաշտ պա նում է թի կուն քում...»

 Գիլ բերտ Կ. Չես տեր տոն

Այս օ րե րին, երբ Ար ցա խի սահ ման նե րում սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րի հետ ևան քով խա թար վել է մեր  խա ղա ղութ յու նը, ա ռանձ նա կի ջեր մե ռան դութ
յամբ է հնչում մեր մայ րե րի` Տի րա մորն ուղղ ված բա րե խո սա կան ա ղոթ քը, որ պես զի 
լռեն պա տե րազմ ե րը, դա դա րեն թշնա մու հար ձա կում ե րը, և  երկ րի վրա հաս տատ վեն 
սերն ու ար դա րութ յու նը:

Ա ռաջ նա յին գծում ստեղծ ված ան նա խա դեպ լար վա ծութ յա նը ա ռանձ նա կի տրա
մադ րութ յամբ ար ձա գան քե ցին Ար ցա խի ա զա տա մար տիկ նե րից շա տե րը, նույնիսկ 
բազմաթիվ կամավորներ, ով քեր ա ռանց վա րա նե լու, կա մա վոր մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ՝ 
հայ զինվորի հետ ս տանձ նե լու մեր երկ րի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յու նը: 

Հայ րե նի քի հա մար ա մե նադժ վա րին պա հին Ար ցախ յան ա զա տա մար տի մաս նա
կիցն ու այ սօր վա բա նա կի զին վո րը ե ղել ու շա րու նա կում են մալ կողքկող քի: Հար յու
րա վոր ա զա տա մար տիկ ներ` սրտի կան չով միա նա լով երկ րի պաշտ պա նութ յան սուրբ 
գոր ծին, ի րենց պատ րաս տա կա մութ յու նը հայտ նե ցին ա ռաջ նա յին գծի ա մե նադժ վա րին 
հատ ված նե րում մար տա կան հեր թա պա հութ յուն ի րա կա նաց նել  այն քան ժա մա նակ, որ
քան պա հան ջում է հա րա զատ երկ րի անվ տան գութ յունն ու նրա սահ ման նե րի  ա նա ռի
կութ յու նը: 

Իսկ սահ մա նին կանգ նած քա ջերն ա մեն օր, ա մեն ժամ ա պա ցու ցում են, որ ի րենք 
ու նեն բարձր պատ րաստ վա ծութ յուն, խի զա խութ յուն, հա յի ո գի և հայ րե նի սահ մա նը 
պաշտ պա նե լու ի րա վունք: Ա մեն զին վո րի հա մար մի ողջ ազգ է ա ղո թում: Եվ այդ զին
վոր նե րից յու րա քանչ յուրն իր հեր թին մի ողջ ազ գի խա ղա ղութ յունն է ա պա հո վում: 

Թող ա մեն մի զին վո րի ձեռ քով վաս տա կած, քայլ առ քայլ կա ռուց վող խա ղա
ղությունը լի նի հա րատև:
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Արդյունավետ համագործակցություն 
երկու երկրների միջև

Օ րերս կա յա ցավ քննար
կում` կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան 
զար գաց ման ռազ մա վա րա կան 
մո տեց ման շրջա նակ նե րում` 
նվիր ված ՀՀում կա նանց ձեռ
նե րե ցութ յան զար գաց ման հե
ռան կար նե րին: Քն նարկ ման 
կազ մա կերպ մանն ա ջակ ցել են 
Եվ րո պա կան Միութ յու նը, Ա սիա
կան Զար գաց ման Բան կը և Մի
ջազ գա յին Ֆի նան սա կան Կոր
պո րա ցիա Հա մաշ խար հա յին 
Բան կի Խում բը: 

Քն նար կու մը կազ մա կերպ վել 
էր § Կա նանց սո ցիալտնտե սա
կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, որն 
ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիան և ֆի նան սա վոր վում Եվ
րո պա կան Միութ յան կող մից: 
Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ 
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:

Քն նարկ ման նպա տակն էր՝ 

վեր հա նել կա նանց ձեռ նե րե ցութ
յան զար գաց ման մար տահ րա վեր
նե րը Հա յաս տա նում, ու ժե ղաց նել 
ցան ցա յին կա պը կին ձեռ նե րեց
նե րի և տար բեր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի միջև, ով քեր գոր ծում են 
կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան ո լոր
տում: Ն պա տակ նե րից մեկն էլ` 
տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա
նաց ված կա նանց ձեռ նե րե ցութ
յան քա ղա քա կա նութ յան (ռազ
մա վա րութ յան) ծրագ րե րի մա սին 
ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց
նելն էր:  Ա սիա կան զար գաց ման 
բան կի, գեն դե րա յին մաս նա գետ, 
Կով կաս յան հար ցե րի խորհր դա
տու  տկն. Կետ ևան Չ խեի ձեն նշեց, 
որ Ա սիա կան զար գաց ման բանկն 
ա ջակ ցում է տար բեր, այդ թվում` 
նաև ֆի նան սա կան նա խագ ծե րին, 
որ պես զի հնա րա վո րութ յուն ըն
ձեռ վի կին գոր ծա րար նե րին` սկսել 
և զար գաց նել ի րենց բիզ նե սը: 

§Այ սօր վա քննար կու մը շատ 
կարևոր էր, քա նի որ ո րոշ վե ցին այն 
ու ղի նե րը, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի 
է լու ծել գոր ծա րա րութ յան ո լոր
տում ծա գած խնդիր նե րը: Դ րանք 
կներ կա յաց վեն թե' պե տա կան, և 
թե' մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րին, որ պես զի ներգ րավ վեն 
տար բեր ծրագ րե րում¦, ա սաց նա:

Քն նարկ մա նը հետ ևեց § Կին 
ձեռ նե րեց դես պան¦ մրցա նա կա

բաշ խութ յու նը, ո րին ար ժա նա
ցան  ե րեք կին գոր ծա րար ներ: 
Այն կազ մա կերպ վում է ՀԵԿԱի 
և ՀՀ ԿՁՑի կող մից` 2011 թվա
կա նից: Ն պա տակն է՝ խրա խու
սել կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան 
զար գա ցու մը և  ընդգ ծել կին ձեռ
նե րեց նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
Հա յաս տա նում: § Հիմ նել եմ մսամ
թեր քի կի սա ֆաբ րի կատ նե րի ար
տադ րա մաս: Մի սը, կար տո ֆի լը 
և  այլ գյուղմ թերք ներ մթե րե լու 
եմ տե ղի ֆեր մեր նե րից, ար դեն 
կան նախ նա կան պայ մա նա վոր
վա ծութ յուն ներ: Ար տադ րա մա սի 
գոր ծար կու մով կստեղ ծենք փոք
րա թիվ աշ խա տա տե ղեր¦, նշեց 
§ Կին ձեռ նե րեց դես պան¦ մրցա
նա կա բաշ խութ յանն ար ժա նա
ցած ան հատ ձեռ նե րեց Թա մա րա 
Մա տին յա նը (ք. Ս տե փա նա վան): 
Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին 
պե տա կան և մաս նա վոր  կազ մա
կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ, ինչ պես նաև տե ղա կան և  մի
ջազ գա յին ՀԿեր, ֆի նան սա կան 

կա ռույց ներ (շուրջ 80 մաս նա կից):
Սկ սած 2013թ.ից, Հա  յաս 

տա  նի ե րի տա սարդ կանանց 
ա սո  ցիա ցիա¦ (ՀԵԿԱ) հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յու նը Լո
ռու մար զում ի րա կա նաց նում է 
§ Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ ծրա
գի րը: Ծ րագ րի գոր ծըն կեր ներն են` 
CISP կազ մա կեր պութ յու նը, Լո ռու 
մարզ պե տա րա նը և Վա նա ձո րի 
քա ղա քա պե տա րա նը: Այն ֆինան
սա վոր վում է Եվ րա միութ յան կող
մից, տևո ղութ յու նը 3 տա րի է և 
կա վարտ վի ըն թա ցիկ տար վա 
ապ րի լին:

§ Կա նանց սո ցիալտնտե սա
կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ 
ծրագ րի նպա տակն է` խթա նել 
Լո ռու մար զի կա նանց տնտե սա
կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց
մա նը` նպաս տե լով նրանց սո
ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճա կի 
բա րե լավ մա նը: § Կա նանց ձեռ նե
րե ցութ յան զար գաց մանն ուղղ
ված մեր ծրագ րե րը կու նե նան 
շա րու նա կա կան բնույթ, քա նի որ 
ու նեն շատ մեծ արդ յունք ներ: Բա
ցա հայ տե լով և հաշ վի առ նե լով 
կա րիք նե րը` նա խա տե սում ենք 
կյան քի կո չել նոր ծրագ րեր¦, տե
ղե կաց րեց ՀԵԿԱ  նա խա գահ Լի
լիթ Ա սատր յա նը:

Նել լի Սա հակ յան
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Նի դեր լանդ
նե րի Թա գա վո րութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան պա րոն Յո հան նես Դաու մա յին: 
Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել հայհո լան դա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն թա ցիկ 
ծրագ րերն ու հե տա գա հե ռան կար նե րը:  

Շ նոր հա վո րե լով հյու րին 
մեր երկ րում դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լութ յու նը սկսե լու առ
թիվ` նա խա րա րը հա մոզ մունք 
է հայտ նել, որ նրա պաշ տո նա
վար ման ըն թաց քում հայհո
լան դա կան հա րա բե րութ յուն նե
րը կդառ նան ա ռա վել ակ տիվ և  
արդ յու նա վետ: §Հա յաս տա նի և 
Նի դեր լանդ նե րի միջև ձևա վոր
վել են սերտ հա րա բե րութ յուն
ներ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի տար բեր ճյու ղե րում, հիմն վել 
են մի շարք հա մա տեղ ձեռ նար
կութ յուն ներ, ի րա կա նաց վել են 
ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված 
մի շարք ծրագ րեր,սա կայն երկ
կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան ողջ 

նե րու ժը դեռևս լիո վին չի օգ տա գործ վում, անհ րա ժեշտ է խո րաց նել երկ կողմ հա րա բե րութ
յուն նե րը` հաշ վի առ նե լով Նի դեր լանդ նե րի փոր ձը գյու ղատ նե սութ յան ո լոր տում¦,  նշել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Ընդգ ծե լով, որ եր կու երկր նե րի միջև հա ջող և  արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
է ձևա վոր վել հատ կա պես սերմ նա բու ծութ յան, ա նաս նա պա հութ յան, ջեր մո ցա շի նութ յան 
և ձկ նա բու ծութ յան ոլրտ նե րում` նա խա րա րը կար ևո րել է փոխ գոր ծակ ցութ յու նը նաև այլ 
ո լորտ նե րում: Որ պես օ րի նակ մատ նան շե լով մաս նա վո րա պես թռչնա բու ծութ յան ո լոր տը` 
նա խա րա րը ա ռա ջար կել է հյու րին ու սում նա սի րել հա մա տեղ ըն կե րութ յուն հիմ նե լու հնա
րա վո րութ յու նը:

Կար ևո րե լով Հա յաս տա նում կոո պե րա տիվ նե րի դերն ու նշա նա կութ յու նը և տե ղե կաց
նե լով, որ 2015 թվա կա նի վեր ջին ըն դուն վել է § Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի 
մա սին¦ ՀՀ օ րեն քը, ո րով հիմ քեր են ստեղծ վել մեր երկ րում կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման 
հա մար` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ Հո լան դիա յի հա
րուստ փորձն այս խնդրում կա րող է չա փա զանց օգ տա կար լի նել հայ կա կան կող մի հա
մար:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը պայ մա նա վոր վել են ա վե լի խո րը ու սում նա սի րել 
ա ռա ջի կա հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ու ղի նե րը և դ րանց հի ման վրա հե տա գա յում 
մշա կել հա մա պա տաս խան ծրագ րեր:

Կանանց  ձեռներեցության  զարգացման 
մարտահրավերները  Հայաստանում
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Բարելավվել է քաղաքի տեսքը
¸ÆØ²ÜÎ²ð

Աշ խա տա սեր, խա ղա ղա սեր ու լա վա տես է Բեր դի քա ղա քա պետ Հա րութ յուն Մա նու
չար յա նը: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ և մ տահ ղաց մամբ սահ մա նա մերձ այս տա րած քում 
ար վել է հնա րա վո րինս` բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պայ ման նե րը բա րե լա վե լու և քա ղա քը 
բա րե տես դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ: 

Բա վա կա նին պատ րաս տա կամ և ձեռ նե րեց քա ղա քա պե տը ջա նադ րո րեն է աշ խա
տում` նո րո վի դարձ նե լով քա ղա քի պատ կե րը: Քա ղա քի բժշկա կան կենտ րո նը հա գեց վել է 
նո րա գույն սար քա վո րում նե րով, ա ռա վել ո րա կով և դ յու րին դարձ նե լով բնակ չութ յան սպա
սար կու մը: Նո րոգ վել է նաև քա ղա քի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա րա նը` հա մալր ված 
ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րով և  արդ յուն քում տա րա ծաշր ջա նի բո լոր հա մայնք նե րից 
այս տեղ են գա լիս ե րե խա ներ, ով քեր բարձ րո րակ գի տե լիք ներ են ստա նում: 

Նո րոգ վել է խմե լու ջրի ներ քին ցան ցը և բա րե լավ վել ջրա մա տա կա րար ման ո րա կը: 
Ի րա կա նաց վում է շուր ջօր յա ջրա մա տա կա րա րում: Նո րոգ վել են նաև հա մայն քա յին նշա
նա կութ յան ճա նա պարհ նե րը: Քա ղա քի մուտ քից սկսած, ա րա գաճ բար դի ներ են տնկվել 
ճա նա պար հաեզ րե րին, ինչն ա վե լի բա րե տես է դարձ րել քա ղա քի մուտ քը: Տն կի նե րը նվի
րա բե րել է Արծ վա բեր դի ան տառտն տե սութ յու նը: Հա մայն քա պե տա րա նի և ՀՕՖ ի մի ջոց
նե րով քա ղա քի մար զադպ րո ցում 200 մ2 մա կե րե սով պա տու հան ներ են նո րոգ վել: Հա մայն
քի մի ջոց նե րով բազ մաբ նա կա րան 28 շեն քի բո լոր հար թակ նե րում տե ղադր վել են լույ սեր: 
Սա լի կա պատ վել են քա ղա քի մայ թե րը:

Վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը շատ են կար ևոր վում քա ղա քում. ՀՀ սո ցիա լա կան 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով նո րոգ վում է թիվ 2 ման կա պար տե զի 3րդ մաս
նա շեն քը, դահ լի ճը, խմբա սեն յա կը, արդ յուն քում հա ճա խող 225 ե րե խա յի պայ ման նե րը 
բա վա կա նա չափ կբա րե լավ վեն: ՀՕՖ ի հետ պայ մա նագ րով մշա կույ թի տա նը դժվար դաս
տիա րակ վող ե րե խա նե րի հա մար կենտ րոն է ստեղծ վել: Նույն ծրագ րով նո րո գում ներ են 
կա տար վել քա ղա քա յին զբո սայ գում, տե ղադր վել են  խա ղահ րա պա րակ ներ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ, Բերդում կա ռուց վում է 
կեն դա նի նե րի ար հես տա կան սերմ նա վոր ման կենտրոն, ինչը կնպաս տի տոհ մա յին գլխա
քա նա կի ա վե լաց մա նը: Ա րո տա վայ րերի բա րե լավ ման ծրագ րով գյուղ տեխ նի կա յով կհա
մալր վի նաև քա ղա քի պար կը: Նա խորդ տա րում Բեր դի անմ շակ հո ղե րից շուրջ 50 հա 
դար ձել է մշա կե լի: Տա րեց տա րի ա վե լա նում են աշ նա նա ցա նի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը: 
 Նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ այն ա վե լա ցել է 50 հաով:  Ցան վել է 7 հա է լի տա դա
սի ցո րեն` հե տա գա յում Բեր դի ֆեր մեր նե րին հանձ նե լու նպա տա կով:  Վեր ջին 2 տա րում 
հա մայն քա պե տա րա նը 40 մլն դ րա մի գուղ տեխ նի կա է ներկ րել:

Այս տա րա ծաշր ջա նը գյու ղատն տե սա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նի,  և հո ղե րը մշա կելի 
դարձ նե լը նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն է:  Տա րեց տա րի ա վե լի ու ա վե լի է գե
ղեց կա նում Բերդ քա ղա քը: Քա ղա քա պետ Հա րութ յուն Մա նու չար յա նը թեև կար ևո րում է 
ա ջակ ցութ յուն նե րը, օգ նութ յուն նե րը, բայց նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է սե փա կան ու ժե
րին ա պա վի նե լուն: Նա եր բեք չի ա ռանձ նաց նում մեծ և փոքր խնդիր նե րը. ա մեն մի խնդիր 
ու նի իր դժվա րութ յուն նե րը: Եվ զուր չէ, որ հա մայն քի բնա կիչ նե րը գնա հա տում են նրա 
նվի րու մով և ջա նա դիր աշ խա տան քը:

Տ.  Նա զին յան
Տա վու շի  ԳԱՄԿ 
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ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԼՈՒԾԵԼՈՒ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՈՒՄ

ԱՐԶԱԿԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎՈՐՎՈՒՄ 
ԵՆ ԱՐՈՏՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ

Վեր ջերս Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու ղում 
կա յա ցած հա մայն քի ժո ղո վը, միան գա մայն դրա
կան ա ռու մով, նոր խնդիր ա ռա ջադ րեց գյու ղա կան 
բնակ չութ յա նը: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան ԳԾԻԳի աշ խա տա կից նե րի կող մից կոո
պե րա ցիա յի գոր ծու նեութ յան սկզբունք նե րը, գոր
ծե լա կերպն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը ման րակր կիտ 
ներ կա յաց վե լուց հե տո, ա րո տօգ տա գոր ծող նե րը, 
աշ խույժ քննար կում ե րի արդ յուն քում, միա վոր վե լու, 
կոո պե րա տիվ ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա
յաց րե ցին:

Ար զա կա նի գյու ղա պետ Նո րիկ Մով սիս յա նի տե
ղե կաց մամբ, գյու ղում ար դեն սկսվել է կոո պե րա ցիա
յի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը: Ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 

թիվն այս տեղ հաս նում է 130ի, նրան ցից 35ն  ար դեն 
ան դա մագր վել է նո րաս տեղծ կոո պե րա տի վին: Ան դա
մագր վող նե րի թիվն օ րե ցօր ա վե լա նում է: «Ընդ հա նուր 
առ մամբ, կոո պե րա ցիա յի գա ղա փա րա խո սութ յու նը 
լավ ըն դուն վեց ար զա կան ցի նե րի կող մից: Տն տե սա
կան խե լա միտ հաշ վարկ ներ կա տա րող ֆեր մեր ներն 
ան մի ջա պես միա ցան կոո պե րա տի վին: Ո մանց հա
մար գու ցե և  ո րո շա կի ժա մա նակ է պետք` կոնկ րետ 
ո րո շում կա յաց նե լու վե րա բեր յալ: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
գոր ծըն թացն ար դեն սկսված է և պետք է շա րու նա
կութ յուն, հա ջող ըն թացք և  ա վարտ ու նե նա: Մենք 
գի տակ ցա բար ենք մո տե նում այդ գոր ծի կար ևո րութ
յա նը, այն կար ծի քին ենք, որ մեր երկ րում գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման ող նա շա րը պետք է լի նի կոո
պե րա ցիան», ա սում է գյու ղա պե տը:

Կոո պե րա տի վի ա ռանց քա յին խնդիրն Ար զա
կա նում ա րո տօգ տա գործ ման արդ յու նա վետ կազ մա
կեր պումն է, ալպ յան գո տում խոտ հարք նե րի ճիշտ 
օգ տա գոր ծու մը: Ա ռա ջի կա յում կազմ վե լիք ծրագ րում 
նա խա տե սել են նե րա ռել հե ռագ նա ա րո տա վայ րեր 
տա նող ճա նա պարհ նե րի նո րո գու մը, գյուղ տեխ նի կա
յի նո րա ցու մը (տրակ տո րի, խոտհն ձի չի, հա կա վո րող և  
այլ սար քե րի ձեռքբե րու մ), ա րո տա վայ րե րում, կեն դա
նի նե րի ջրա պա հով վա ծութ յան խնդրի կար գա վոր ման 
նպա տա կով` խմոց նե րի տե ղադ րու մը: «Ու զում ենք ու
նե նալ այն ա մե նը, ին չը կնպաս տի ա նաս նա բու ծութ
յան, հետ ևա բար նաև` կոո պե րա ցիա յի զար գաց մա նը: 
Ար զա կա նը և հա րա կից գյու ղերն ամ ռան ա միս նե րին 
հյու րըն կա լում են մեծ թվով հո վեկ նե րի: Ուս տի նրանց 
ա նա րատ, ինչ պես նաև օր գա նիկ գյուղմ թերք նե րով 
ա պա հո վե լը մեր ա ռաջ նա հերթ խնդիրն է: Այդ դեպ
քում կաշ խու ժա նա նաև հանգստ յան տնե րի, ա ռող ջա
րան նե րի և պան սիո նատ նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Միա
ժա մա նակ, կզար գա նա ագ րոէ կո տու րիզ մը, ին չու չէ՞, 
նաև գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յու նը», եզ րա հան գում 
է գյու ղա պե տը: Ն րա կար ծի քով, արդ յուն քում նոր աշ
խա տա տե ղեր կստեղծ վեն: 

« Մենք լա վա տես ենք և  ո րո շա կի հույ սեր ենք կա
պում կոո պե րա տի վի հետ: Վեր ջի նիս գոր ծու նեութ
յամբ, գյու ղում կբա րե լավ վեն կյան քի պայ ման նե րը, 
կաշ խու ժա նան զար գաց մա նը միտ ված ծրագ րե րը, 
ո րոնք կյան քի կկոչ վեն: Ար զա կան ցի նե րը, գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման արդ յուն քում, ֆի նան սա կան 
լայն հնա րա վո րութ յուն ներ կու նե նան: Եվ, ե թե ոչ պե
տութ յան, ա պա մեր ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով հա
մայն քա յին ո րո շա կի խնդիր ներ կլու ծենք: Ինչ վե րա
բե րում է պե տա կան ա ջակ ցութ յանն, ա պա Ար զա կա նը 
միշտ էլ ու նե ցել է այն», հա վե լում է գյու ղա պե տը:

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի

Գե ղար քու նի քի մար զի §Լան ջաղբ յուր հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում¦ սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը ստեղծ վել է 2012թ.ին և  ան մի ջա պես 
ձեռ նա մուխ է ե ղել գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
մա նը նպաս տող ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Արդ
յուն քում` 2013թ.ին, ար դեն ամ բող ջութ յամբ նո րաց
վել էր գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան: Խորհր դա յին 
տա րի նե րից ժա ռան գած բա րո յա պես և ֆի զի կա պես 
մաշ ված գյուղ տեխ նի կան փո խա րին վեց նոր, ժա մա
նա կա կից տեխ նի կա սար քա վո րում նե րով` տրակ տոր
ներ, խոտհն ձիչ ներ, հա կա վո րող սար քեր, կուլ տի վա
տոր և  այլն (ընդ հա նուր թվով` 22 միա վոր տեխ նի կա): 
Գ յու ղա ցի ներն ու նեն այն, ինչ հար կա վոր է ի րենց` 
ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար:

Կոո պե րա տիվն ար դեն ու նի 182 ան դամ: 
§ Հա մա տեղ տեխ նի կա ձեռք բե րե լու և ծա ռա յութ յուն
ներ կա տա րե լու հնա րա վո րութ յու նը միա վո րեց լան
ջաղբ յուր ցի նե րին: Նախ կի նում 1 հա վա րի աշ խա
տանք նե րի հա մար պա հանջ վում էր 70 հա զար դրամ: 
Դա պատ ճառ էր, որ պես զի ո րոշ հո ղա տա րածք ներ 
մնա յին անմ շակ: Այ սօր ար դեն, տեխ նի կա յի ձեռք բե
րու մից հե տո, 1 հան վա րում են 30 հա զար դրա մով: 
Ծա ռա յութ յուն նե րի դի մաց գնե րը նույնն են նաև կոո
պե րա տի վի ոչ ան դամ նե րի հա մար, սա կայն աշ խա
տանք նե րի ակ տիվ շրջա նում ա ռաջ նա հեր թութ յու նը 
տրվում է կոո պե րա տի վի ան դամ նե րին¦, տե ղե կաց
նում է Լան ջաղբ յու րի գյու ղա պետ Յու րիկ Բաղ դա
սար յա նը:

Տեխ նի կա յի բա ցա կա յութ յան պատ ճա
ռով, նախ կի նում դժվա րութ յամբ էր կու տակ
վում ա նաս նա կե րը, ին չի հետ ևան քով ա նաս
նագլ խա քա նա կը նվա զել էր: § Մեզ մոտ 
կեն դա նի նե րը 67 ա միս պահ վում են գո մում: 
Ս տիպ ված ենք, ա պա հո վութ յան հա մար, 
պա հանջ վա ծից ա վե լի շատ ա նաս նա կեր կու
տա կել, որ պես զի բա վա կա րարի ա նաս նագլ
խա քա նա կին: Իսկ ե րաշ տի դեպ քում խոտն 
ստիպ ված գնում ենք հար ևան մար զե րից: 
Կոո պե րա տի վին տրա մադր ված խոտհն ձիչ
նե րը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռել լիար ժե
քո րեն լու ծել կե րի կու տակ ման խնդի րը: Ե թե 
նախ կի նում 1 հա խո տը հնձվում էր 50 հա
զար դրա մով, ա պա այժմ այն` 2000030000 
դրամ է¦, նշում է Յու րիկ Բաղ դա սար յա նը: 
Կե րի կու տակ ման դժվա րութ յուն նե րի վե
րաց ման արդ յուն քում, գյու ղում նկա տե լի է 
ա նաս նագլ խա քա նա կի աճը, խո շոր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րի թի վը գե րա զան ցում է 2000ը: 

 Մինչև կոո պե րա տի վի ստեղ ծու մը տնտե սութ յան 
ա ռաջ ծա գած մի շարք դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա
ռով, ֆեր մեր Ս տե փան Այ վազ յա նը ո րո շել էր այլևս 
չզբաղ վել ա նաս նա պա հութ յամբ: Բա րե բախ տա բար, 
կոո պե րա տի վի ձևա վո րու մը կա յա ցավ ճիշտ ժա
մա նա կին: Ս տե փա նը ոչ միայն չի վե րաց րել տնտե
սութ յունը, այլև զար գաց րել է. հի մա ա նաս նագլ
խա քա նակն ար դեն հաս նում է 30ի: Այ սօր ոչ միայն 
Ս տե փան Այ վազ յա նը, այլև Լան ջաղբ յու րի շատ ֆեր
մեր ներ նույ նիսկ ար դեն ու նեն մսի և կա թի ի րաց ման 
խնդիր: Հի մա էլ ա ռաջ է ե կել տա րա ծաշր ջա նի մի 
քա նի գյու ղե րին սպա սար կող սպան դա նոց կա ռու
ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: § Վեր ջա պես կվե րաց վի 
սա նի տա րա հի գիե նիկ ան բա վա րար պայ ման նե րում 
բա կա յին մոր թը և կու նե նանք մի ջազ գա յին չա փո րո
շիչ նե րին հա մա պա տաս խան միս: Միայն թե սպան

դա նոց նե րի կա ռուց ման ծրա գիրն ի րա կա նութ յուն 
դառ նա¦, հա վե լում է գյու ղա պե տը:

Ինչ վե րա բեր ում է կա թի ի րաց մանը, ա պա այս
տեղ ևս  ա ռաջ է գա լիս վե րամ շակ ման ար տադ րա
մաս ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, քա նի որ կա թի 
մթեր ման գնե րը միշտ չէ, որ գո հաց նում են գյու ղա
ցի նե րին: Հե ռան կա րա յին ծրագ րե րում, կոո պե րա տի
վի ան դամ նե րը կար ևո րում են նաև լեռ նա յին ցուրտ 
գո տում գտնվող ա րո տա վայ րե րում կեն դա նի նե րի 
հա մար ա մա ռա յին կա ցա րան նե րի կա ռուց ման անհ
րա ժեշ տութ յու նը: 

Ծ րագ րի ու շագ րավ հա ջո ղութ յուն նե րից մեկն էլ 
1529 հա հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րի ջրար բիա ցումն է: 
Տե ղադր վել է 3 խմոց: Ջ րա պա հով վա ծութ յան խնդրի 

լու ծու մից հե տո նկա տե լիո րեն բարձ րա ցել է 
կո վե րի կաթ նատ վութ յու նը, ա վե լա ցել` քա
շը: §Ջուր խմե լու նպա տա կով կեն դա նի նե րը 
նախ կի նում  5 կմ ճա նա պարհ էին անց նում, 
որ պես զի հաս նեին ջրի աղբ յու րին, սակայն 
ծրագ րի ի րա գործ ման շնոր հիվ, հի մա այդ 
խնդի րը չկա: Այժմ էլ, կեն դա նի նե րի մթե րատ
վութ յան բարձ րաց ման արդ յուն քում, կա թի 
և մ սի ի րաց ման խնդիր ու նենք¦, գո հու նա
կութ յամբ փաս տում է գյու ղա պե տը: Գ յու ղը 
դեռևս ու նի տեխ նի կա յի հա մալր ման կա րիք: 
Գ յու ղա պե տի կար ծի քով ա ռաջ նա հեր թը` հա
ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայ նի ձեռք բե րումն 
է: Իսկ եր կար տա րի ներ անմշակ մնա ցած 
ու քա րա ցած հո ղա տա րածք նե րը կրկին վա
րե լու և մ շա կութ յան տակ դնե լու հա մար 
ա վե լի հզոր տեխ նի կա է հար կա վոր, քան` 
ու նե ցա ծը: Հա մայն քը պատ րաստ է, հա մա
ֆի նան սա վոր ման պա րա գա յում, կա տա րել 
իր ներդ րում նե րը:

§Գ յու ղատն տե սութ յան վար ման արդ յու նա վե
տութ յունն ա վե լի բարձր կլի նի, ե թե հո ղա տա րածք
նե րը խո շոր լի նեն, չլի նեն կտրտված և տար բեր 
հատ ված նե րում: Դա լրա ցու ցիչ վա ռե լի քի ծախս ման 
պատ ճառ է դառ նում: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րով 
ո րո շել ենք հո ղերը` ըստ հեր թա կա նութ յան վա րե լու 
ծրա գիր մշա կել, որ պես զի ան միտ ծախ սեր չար վեն: 
Այդ պի սով, կբարձ րա նա նաև կա տար վող ծա ռա յութ
յուն նե րի ո րա կը, կտնտես վի ժա մա նա կը¦, ա սում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Նով լեթ Կա րա պետ յա նը: 
Ն րա կար ծի քով, կոո պե րա տի վի խնդիր նե րից մեկն էլ` 
ստաց ված տեխ նի կա յի պա հես տա մա սե րի պա կասն 
է: §Այդ նպա տա կով, ցան կա լի է, որ պես զի հան րա պե

տութ յու նում ստեղծ վեր կենտ րո նաց ված վա ճառ քի 
կետ, որ տե ղից հնա րա վոր կլի ներ ձեռք բե րել ստաց
ված նո րա գույն տեխ նի կա յի պա հես տա մա սե րը¦, 
ա ռա ջար կում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ի դեպ, 
պրն Կա րա պետ յա նն ունի նաև իր ֆեր մե րա յին  տնտե
սութ յունը, որն ու զում է ընդ լայ նել:  § Կոո պե րա տի վի 
ստեղ ծու մը շատ է ոգ ևո րել գյու ղա ցուն, քա նի որ 
հստակ տես նում է պե տա կան ա ջակ ցութ յու նը: Գ յու
ղում ար դեն մի քա նի խո շոր ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն ներ են ձևա վոր վել: Ա նաս նա պա հա կան ճյու ղե րի 
զարգացման  մի տու մը շա րու նակ վում է: Կոո պե րա
ցիան մեզ այ սօր հա մա տեղ խնդիր ներ լու ծե լու հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում և մենք, մեծ սի րով, օգտ վում 
ենք այդ հնա րա վո րութ յու նից¦, խոս քը եզ րա փա կում 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը:                                                                               
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դարչ նա գույն հո ղե րը բնու թագր վում են 
վե րին գե նե տի կա կան հո րի զոն նե րում 
հու մու սի բարձր պա րու նա կութ յամբ: 
 Մաս նա վո րա պես հե տա զո տութ յուն
նե րի արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ե թե հու մու սի պա րու նա կութ յու նը 
հո ղի 010 սմ  շեր տում, ան տա ռի տակ 
5րդ  պա հա բաժ նում կազ մում է 4.0 %, 
իսկ 6րդ  պա հա բաժ նում` մինչև 9.8 %, 
ա պա, ոչ ան տա ռա ծածկ տա րած քում 
այն նվա զում է` հաս նե լով 3.5 %ի (0.5 
6.3 %):

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ այդ տար
բե րա կում հու մու սի 
պա րու  նա կութ  յո ւ  նը 
վե րին շեր տում զգա լի 
նվա զում է, իսկ հու մու
սի պա րու նա կութ յու նը 
ստո րի շեր տե րում նվա
զում է աս տի ճա նա բար:

Ա ր  տ ա դ  ր ա  կ ա ն 
ա ռու մով ան տա ռա յին 
դարչ նա գույն հո ղե
րը բեր րիութ յան լավ 
ցու ցա նիշ ներ ու նեն: 
Դ րանց բեր րիութ յու
նը պայ մա նա վոր ված է 
լավ հու մու սաա պա հով
վա ծութ յամբ և ստ րուկ
տու րա յով, ինչ պես նաև 
սննդա տար րե րի բարձր 

պա րու նա կութ յամբ:  Շար ժուն ա զո տի 
պա րու նա կութ յան ա ռու մով դրանք մի
ջակ ա պա հով ված են (010 սմ  շեր տում 
այն կազ մում է 8.49.4 մգ/100գ  հո ղում): 
 Շար ժուն ֆոս ֆո րով  ա պա հով ված են 
ան բա վա րար (010 սմ  շեր տում այն 
կազ մում է 3.15.7 մգ/100գ  հո ղում), 
իսկ կա լիու մով ա պա հով ված են  հա մե
մա տա բար լավ (010 սմ  շեր տում այն 
կազ մում է 14.227.0 մգ/100գ  հո ղում):

Ս տաց ված տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, որ թե ան տառ կուլ տու րա
նե րի, և  թե մշա կա բույ սե րի ա ճի և 
 զար գաց ման և  այդ աշ խա տանք նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
հա մար ա վե լի ա ռաջ նա յին է ֆոս ֆո
րա կան և  կա լիու մա կան պա րար տան
յու թե րի օգ տա գոր ծու մը:

 Գու գար քի ան տառտն տե սութ յան 
ան տառ նե րը գտնվում են  Հա յաս տա նի 
հյու սիսար ևել յան ան տա ռաճ ման 
և  ան տառտն տե սա կան շրջա նում: 
Ան տառտն տե սութ յան տա րած քը 
գտնվում է  Փոքր  Կով կաս լեռ նա հա մա
կար գի  Փամ բա կի լեռ նաշղ թա յի հյու
սի սա յին լան ջե րին, ո րի ա մե նա բարձր 
լեռ նա գա գա թը  Մայ մեխն է  (3100 մ):  

Գու գար քի ան տառտն տե սութ
յունը, Խն ձո րու տի ան տառ պե տութ
յունն ու նի 1700 մ  ծո վից բարձ րութ յուն, 
հյու սիսարևմտ յան դիր քադ րութ յուն` 
1520° թե քութ յուն: Ան տառտն տե սութ
յան ան տառ նե րը տե ղա բաշխ ված 
են ծո վի մա կեր ևույ թից 7502300 մ 
 բարձ րութ յան վրա, ընդ ո րում` մինչև 
800 մ  բարձ րութ յան վրա տե ղա բաշխ
ված են ան տառ նե րի մինչև 0.1%ը 
(12.9 հա) 8011200 մ  բարձ րութ յան 
վրա` 945.5 հա (ընդ հա նուր մա կե րե սի 
4.4 %ը), 12011600 մ` 6396 հա (29.3%
ը), 1601 և  բարձր` 14496.6 հա (66.3 
%ը):

Ան տառտն տե սութ յան տա րած
քում ռե լիեֆը բնու թագր վում է խիստ 
կտրտվա ծութ յամբ և  լան ջե րի դիր քադ
րութ յան կտրուկ փո փո խա կա նութ
յամբ:  Գե րակշ ռում են հյու սի սա յին դիր
քադ րութ յան լան ջե րը, սա կայն ան կախ 
դիր քադ րութ յու նից` գե րակշ ռում են 26
30° թե քութ յան լան ջե րը:

 Գու գար քի ան տառտն տե սութ յան 
տա րած քի և  ընդ հան րա պես լեռ նա
յին ծագ ման հո ղե րի կազ մա վոր ման 
գործընթացում կար ևոր դեր են խա
ղում տո պոգ րա ֆիա կան պայ ման նե րը, 
ո րին հա մա պա տաս խան` հա ճա խա կի 
փո փոխ վում է հո ղե րի հիդ րո լո գիա կան 
ռե ժի մը:  Վեր ջինս իր ազ դե ցութ յունն է 
թող նում բու սա կա նութ յան տե սա կա
յին կազ մի, է րո զիոն գոր ծըն թաց նե րի 
ին տեն սի վութ յան և դ րա նցից կախ
ված` հո ղա կազ մա վոր ման ըն թաց քի 
տար բե րութ յան, հո ղե րի բազ մա զա
նութ յան բնու թագ րի, դրանց զար գաց
ման և  ֆի զի կա կան ու մե խա նի կա կան 
կազ մի վրա:

Ան տա ռի տա րած ման ստո րին գո
տում (մինչև 1000 մ) տե ղա բաշխ ված 
են սննդան յու թե րով հա մե մա տա բար 
աղ քատ կմախ քա յին հո ղե րը: Այս տեղ 
ան տառ նե րը ներ կա յաց ված են հիմ նա
կա նում բո խուտղա ժա յին երկ րոր դա
յին հա մա կե ցութ յուն նե րով` չո րա սեր 
թփու տա յին տե սակ նե րի մաս նակ ցութ
յամբ, ո րոնք ա ռա ջա ցել են նախ կի նում 
կաղ նուտ նե րի ոչն չաց ման պատ ճա
ռով: Այս տեղ է րո զիոն գոր ծըն թա ցը 
բա վա կա նին ակ տիվ է ըն թա նում, ո րին 
նպաս տում են չհա մա կարգ ված մե ծա
ծա վալ հա տում նե րը և  լան ջե րի մեծ թե
քութ յուն նե րը:

 Լեռ նա յին ան տա ռա յին դարչ նա
գույն հո ղե րը հան դի պում են միչև 1700 
մ  բարձ րութ յուն նե րի վրա, ո րոն ցում 
զար գա ցած են` բո խու, կաղ նու, թխկու 
ան տա ռա յին զանգ ված նե րը:

 Գու գար քի դենդ րոֆ լո րա յում հատ
կա պես կար ևոր վում են սո ճուտ նե րը, 
ո րոնց ծա ռուտ նե րը զբա ղեց նում են 
2435 հա: Ընդ ո րում, ու սում նա սիր
վող տա րա ծաշր ջա նում են գտնվում 
 Հա յաս տա նում բնա կան ծագ ման սո
ճուտ նե րի խո շոր զանգ ված նե րը, ընդ
հա նուր մա կե րե սով` 503 հա, ո րոն ցից 
1995 և  հա ջոր դող տա րի նե րին ի րա
կա նաց ված ծա վա լուն ինք նա կամ հա
տում նե րի հետ ևան քով ներ կա յումս 
ան տա ռա ծած կում հաշ վառ վել է ընդ ա
մե նը 282 հեկ տար, ո րոնց մեծ մա սում 
ամբողջովին հասցվել է նվա զա գույ նի:

Ան տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղե րի 
գո տին բնո րոշ վում է չա փա վոր տաք 
փո փո խա կան խո նավ կլի մա յով:  Մի ջին 
տա րե կան ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է 

90, օ գոս տո սին ա ռա վե լա գույն ջեր մաս
տի ճա նը չի գե րա զան ցում +37ը, ա ռա
վե լա գույն նվա զա գույ նը հուն վա րին 
կազ մում է 23°: 10°ից բարձր ջեր մաս
տի ճան նե րի գու մա րը կազ մում է 3000° 
և  ա վե լին: 10°ից բարձր ջեր մաս տի ճա
նով օ րե րի քա նա կը կազ մում է 190200 
օր:  Տա րե կան տե ղում նե րի քա նա կութ
յու նը կազ մում է 570 մմ:  Կա յուն ձյու

նա ծածկ պահ պան վում է 5060 օր: Օ դի 
հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը տա
տան վում է 72 %ի սահ ման նե րում: 

Ան տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղե
րի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն
նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով 
հո ղան մուշ ներ են վերց վել  Գու գար քի 
ան տառտն տե սութ յան, Խն ձո րու
տի ան տառ պե տութ յան 5րդ և 6րդ 
 պա հա բա ժին նե րից:  Հո ղան մուշ նե րում 
ո րոշ վել է մե խա նի կա կան կազ մը, ագ
րե գա տա յին և ստ րուկ տու րա յին կազ
մե րը, հիգ րոս կո պիկ խո նա վութ յու նը, 
մի ջա վայ րի ռեակ ցիան, հու մու սը և 
 շար ժուն սննդա տար րե րը (մատ չե լի 
ա զոտ, ֆոս ֆոր, կա լիում):

Ան տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղե
րի ընդ հա նուր բնու թագ րա կան հատ
կա նիշ նե րից են` դարչ նա գույն և  մուգ 
դարչ նա գույն ե րան գա վո րու մը, հա տի
կաըն կու զան ման կառուցվածքը, գե նե
տի կա կան հո րի զոն նե րի զգա լի դի ֆե
րեն ցա ցիան: 

Ըստ մե խա նի կա կան ա նա լի զի 
տվյալ նե րի` ան տա ռա յին դարչ նա գույն 
հո ղե րն ու նեն մի ջակ կա վա վա զա յին 
կազմ, ընդ ո րում` զգաց վում է, որ մի
ջին և ս տո րին հո րի զոն նե րում ա վե
լի ծանր մե խա նի կա կան կազմ ու նեն, 
քան վե րին շեր տում:

Ստ րուկ տու րա յին ա նա լի զի տվյալ
նե րը ցույց են տա լիս, որ հո ղան մուշ նե
րը զգա լիո րեն չեն տար բեր վում ի րենց 
կառուցվածքային կազ մով: Ջ րա կա յուն 
ագ րե գատ նե րի քա նա կութ յու նը հո ղի 
վե րին 010 սմ  շեր տե րում տա տան վում 
է 43.7ից 48.5ի սահ ման նե րում: Տվ
յալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ոչ ան տա
ռա ծածկ տա րա ծութ յու նում դիտ վում է 
կմախ քա յին մաս նիկ նե րի ո րո շա կի աճ 
(3.2 %):

Ան տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղե
րի ռեակ ցիան չե զոք է, և (PH ջրա յին) 
տա տան վում է 6.9ից 7.4ի սահ ման նե
րում:

Ան տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղե րը 
ձևա վոր վում են հա մե մա տա բար խո
նավ կլի մա յա կան պայ ման նե րում, որ
տեղ օր գա նա կան նյու թե րի քայ քա յու մը 
ըն թա նում է նվազ ին տեն սի վութ յամբ, 
ո րի հետ ևան քով հու մու սը կու տակ վում 
է հիմ նա կա նում վե րին շեր տե րում: 
 Հու մու սի այդ պի սի տե ղա բաշ խու մը 
ըստ ա մե նայ նի` պայ մա նա վոր ված է 
նաև խո տա բու սա կա նութ յան տե սա
կա յին կազ մով և  վի ճա կով և դ րանց 
բնո րոշ ար մա տա յին հա մա կար գի 
ձևա վոր մամբ: Ինչ պես ցույց են տա լիս 
ա նա լի տիկ տվյալ նե րը, ան տա ռա յին 

 Հարկ է նշել, որ դարչ նա գույն ան
տա ռա յին հո ղե րը կուլ տու րա կա նաց
ման ըն թաց քում կորց նե լով ի րեն ցում 
պա րու նա կող հու մու սի ո րոշ մա սը` վե
րած վում են մոխ րա դարչ նա գույ նի` հի
շեց նե լով շա գա նա կա գույն հո ղեր:

 Դի տար կում նե րի արդ յունք ներն  ի 
ցույց են դնում այն հե ռան կա րը, ո րը 
սպաս վում է ան տա ռա յին հո ղե րին 
անխ նա և  ան հաշ վեն կատ ան տառ հա
տում նե րի հետ ևան քով, ուս տի այդ աշ
խա տանք նե րի նա խագծ ման և  ի րա կա
նաց ման ըն թաց քում պետք է, ի թիվս 
այլ գոր ծոն նե րի, խստա գույնս հաշ վի 
առն վի հո ղա յին ծած կույ թի վրա դրանց 
ու նե ցած ազ դե ցութ յան խնդիր նե րը:

 Գու գար քի ան տառտն տե սութ յու
նում ի րա կա նաց ված մաս նա կի հո ղա
յին հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում 
կա րե լի է ա նել հետև յալ եզ րա կա ցութ
յուն նե րը՝

 Գու գար քի ան տառտն տե սութ յան, 
Խն ձո րու տի ան տառ պե տութ յան ան
տա ռա յին դարչ նա գույն հո ղերն աչ քի 
են ընկ նում բա րե լավ մե խա նի կա կան և 
ստ րուկ տու րա յին հատ կութ յուն նե րով, 
օր գա նա կան և  հան քա յին սննդա տար
րե րով զգա լի ա պա հո վա ծութ յամբ:

Ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի հա
մե մա տութ յամբ, ոչ ան տա ռա ծածկ 
տա րածք նե րում ար ձա նագր վում է 
հու մու սի և  շար ժուն սննդա տար րե
րի զգա լի նվա զում, ինչ պես նաև հո ղի 
վե րին շեր տե րում կմախ քայ նութ յան 
ա վե լա ցում: 

Ան տառ կուլ տու րա ների հիմ նադր
ման և խ նամ քի աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նե լիս, հնա րա վո րութ յան 
սահ ման նե րում, անհ րա ժեշտ է պա
րար տաց նել ֆոս ֆո րա կան և  մա սամբ` 
կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րով:

Ալբերտ Մարկոսյան
 գյուղատնտեսական գիտությունների 

դոկտոր
§Անտառային պետական մոնիտորինգի 

կենտրոն¦  ՊՈԱԿ
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 Տա վու շի մար զի Նո յեմ բեր յա նի 
տա րա ծաշր ջա նի պտղա բույծ նե րը, 
ԳԱՄԿի մաս նա գետ նե րն ու խորհր
դա տու ները օ րերս մաս նակ ցե ցին Նո
յեմ բեր յա նում ԵՄ –ի կող մից ֆի նան
սա վոր վող և ՄԱԿի Պա րե նի ու գյու
ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան 
կող մից ի րա կա նաց վող « Տեխ նի կա
կան օ ժան դա կութ յուն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յա նը` Եվ րո պա կան 
հարևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
և գ յու ղա կան շրջան նե րի զար գաց

ման ծրագ րի շրջա
նակ նե րում կազ մա
կերպ վող Պտ ղա
տու մշա կա բույ սե րի 
էտ և ձ ևա վո րում» 
թե մա յով տե սա կան 
և գործ նա կան դա
սըն թա ցին`  որ պես 
ծրագ րի գոր ծո
ղութ յուն նե րի մաս` 
որն ուղղ ված է գյու
ղատն տե սա կան լա
վա գույն փոր ձի տա
րած մա նը:

Խնդ րի կար ևո
րութ յու նից ել նե լով` ե ռօր յա մար զա
յին այս ու սու ցումն ե րին մաս նա կից էր 
նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ
նա խա րար Գառ նիկ Պետ րոս յա նը:

 Դա սըն թա ցը վա րում էին Ի տա
լիա յից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը: 

ԳԱՄԿի խորհր դա տու նե րը ծա
նո թա ցան է տի և ձ ևա վոր ման ժա մա
նա կա կից ձևե րին` հե տա գա յում ի րենց 
գի տե լիք ներն ի նպաստ դնե լու պտղա
բու ծութ յան զար գաց մա նը:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի  ԳԱՄԿ
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ԱԳՐՈՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՀՈՂԵՐԻ ԲԵՐՐԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
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ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵðԻՆ` 

ԳՈՄԱՂԲԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ԵՎ ՕðԳԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱðԱðՏԱՆՅՈՒԹԵðԻ 
ՊԱՏðԱՍՏՄԱՆ 

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԵՂԱՆԱԿ

 Գո մաղ բից և թռչ նաղ բից պատ
րաստ ված օր գա նա կան պա րար
տան յու թը բարձ րաց նում է հո ղի 
բեր րիութ յունն ու լա վաց նում մե խա
նի կա կան կազ մը, միա ժա մա նակ 
ա վե լաց նում է հու մու սի պա րու նա
կութ յու նը: Այդ ա մե նով հան դերձ, 
բարձ րաց նում է մշա կա բույ սե րի բեր
քատ վութ յու նը:

 Այն կար ևոր դեր է խա ղում բնութ
յան մեջ նյու թե րի շրջապ տույ տում, 
քա նի որ գո մաղ բի հետ հող են վե րա
դառ նում նշա նա կա լի քա նա կութ յամբ 
օր գա նա կան նյու թեր և հան քա յին միա
ցութ յուն ներ: Գո մաղ բը պա րու նա կում է 
բույ սե րի հա մար հա մար յա բո լոր անհ
րա ժեշտ սննդա րար նյու թե րը և  ա ռա
ջին հեր թին` ա զոտ, ֆոս ֆոր, կա լիում, 
մագ նե զիում, եր կաթ, ինչ պես նաև միկ
րո տար րեր` բոր, մո լիբ դեն, կո բալտ, 
մար գա նեց, պղինձ և  այլն:

Օր գա նա կան պա րար տան յու թի 
հետ հո ղի մեջ են թա փան ցում հսկա
յա կան քա նա կութ յամբ դաշ տա յին միկ
րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք նշա նա կա լի 
մե ծաց նում են հո ղի միկ րո կեն սա բա
նա կան գոր ծու նեութ յու նը: Գո մաղ բը 
ած խա թթվի (СО

2
) աղբ յուր նե րից մեկն 

թաց քում, աե րա ցիա յի պրո ցե սում, ոչն
չա նում են մո լա խո տե րի սեր մերն ու 
հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րը, իջ նում է 
թթվայ նութ յու նը, հե ռա նում են ա վե լորդ 
գա զե րը, և գո մաղ բը վե րած վում է օր

գա նա կան պա րար
տան յու թի: Սա կայն, 
այդ ե ղա նակն ու նի 
մի շարք թե րութ
յուն ներ և ներ կա
յումս այն հնա ցած 
տեխ նո լո գիա է հա
մար վում: 

Գո մաղ բամ բա
րում ֆեր մեն տաց
ման պրո ցե սը եր
կա րատև է` 614 
ա միս: Այդ ըն թաց
քում գո մաղ բից ան
ջատ ված գա զե րի 
գար շա հո տու թյուն
նե րը տա րած վում 
են շրջա կա մի ջա
վայր և  աղ տո տում 

բնութ յունն ու մո տա կա բնա կա վայ րը: 
Պատ րաստ ված օր գա նա կան պա

րար տան յու թի ո րա կը ցածր է ստաց
վում, ո րով հետև ա մեն օր ա նաս նա շեն
քից հա վաք ված թարմ գո մաղ բը լցվում 
է ֆեր մեն տաց վող գո մաղ բի մեջ` և 
խախ տելով ընթացող պրո ցե սը: 

Գո մաղ բի մշակ ման ըն թաց քում, 
է կո լո գիա կան խնդիր նե րը հա ջո ղութ
յամբ լու ծե լու և  ո րակ յալ օր գա նա կան 
պա րար տան յու թեր ստա նա լու հա մար, 
անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել գո մաղ բի 
աե րոբ ա րա գաց ված ֆեր մեն տաց ման 
ե ղա նա կը: Մ շակ ման տևո ղութ յու նը 
710 օր է և ս տաց վում է լիար ժեք օր գա

նա կան պա րար տան յութ: Այդ պրո ցե սի 
ժա մա նակ օր գա նա կան թա փոն նե րը 
տա քա նում են 60700C ջեր մաս տի ճա ն, 
ո րը սպա նիչ ազ դե ցութ յուն է թող նում 
ճան ճե րի թրթուր նե րի և հարսն յակ նե
րի, հել մինտ նե րի ձվե րի և հի վան դա
բեր միկ րոօր գա նիզմ նե րի վրա:

Կոմ պոս տա վոր ման տեխ նո լո գիան 
նա խա տե սում է նա խօ րոք գո մաղ բի 
հետ խառ նել լավ ջրակ լա նիչ լցան յութ` 
տորֆ, ծղոտ, թեփ և  այլն` այն հաշ վով, 
որ պես զի խառ նուր դի խո նա վութ յու նը 
լի նի 70%ից ա վե լի, ած խած նի հա րա
բե րութ յունն ա զո տի նկատ մամբ` 20:1
30:1 սահ ման նե րում, իսկ` pH = 6  8:

Գո մաղ բը կոմ պոս տա վո րում են 
ֆեր մա յին կից բաց հրա պա րա կում և 
ս տա ցիո նար մե քե նա յաց ված ար տադ
րա մա սե րում մո բի լա յին կամ ստա
ցիո նար մի ջոց նե րով: Տար վա տաք 
շրջա նում կոմ պոս տի պատ րաս տու մը 
կա րե լի է կա տա րել հա տուկ նա խա
պատ րաստ ված դաշ տա յին հրա պա
րակ նե րում:

Օր գա նա կան կոմ պոս տը պա րու
նա կում է. ընդ հա նուր ա զոտ` 1,31 %, 
ֆոս ֆոր` 0,83, կալ ցիում` 0,7 %: Այն 
հա ջո ղութ յամբ կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
ցան կա ցած տե սա կի հո ղե րում: 

Գո մաղ բի աե րոբ ա րա գաց ված 
ֆեր մեն տաց ման և  օր գա նա կան կոմ
պոստ նե րի պատ րաստ ման տեխ
նո լո գիան մշակ վել է վեր ջին տաս
նամ յակ նե րում ևա ռանձ նա պես լայն 
տա րա ծում չի ստա ցել:

է, որն անհ րա ժեշտ է ու ժե ղաց նե լու 
տերև նե րի օ դա յին սնու ցումն ու օր գա
նա կան նյու թե րի սին թե զը:

Ներ կա յումս հան րա պե տութ յան 
ոչ մի ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ

յու նում օր գա նա կան թա փոն նե րը, 
հատ կա պես` գո մաղբն ու թռչնաղ բը, 
ա ռա ջա դեմ ե ղա նա կով չեն մշա կում, 
և գո մաղ բը` որ պես հումք օր գա նա կան 
պա րար տան յու թե րի պատ րաստ ման 
հա մար ևս արդ յու նա վետ չի օգ տա
գործվում:  

Նախ կի նում ագ րո քի մի կոս ներն 
ա ռա ջար կում էին ցամ քա րա յին գո
մաղ բը կու տա կել բե տո նա պատ ված 
գո մաղ բամ բար նե րում: Այն տեղ պա հել 
մոտ 6 ա միս և ֆեր մեն տաց վե լուց հե
տո օգ տա գոր ծել` որ պես օր գա նա կան 
պա րար տան յութ:

Գո մաղ բամ բա րում պա հե լու ըն

«Ագ րո քի միա կան ծա ռա յութ յուն» ՊՈԱԿ –ը, գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից հաս
տատ ված ծրագ րով,  ա մեն տա րի մի քա նի փու լե րով 
հե տա զոտ ման է են թար կում հան րա պե տութ յան ողջ 
տա րած քի գյու ղատն տե սա կան մշա կո վի հո ղե րը: 
Այդ ծրագ րում յու րա քանչ յուր տա րի ընդգրկ վում են 
170 – 180 հա մայնք ներ` այն կրկնե լով հինգ տա րին 
մեկ պար բե րա կա նութ յամբ, քա նի որ բեր րիութ յան 
հիմ ա կան ցու ցա նիշ ներ հան դի սա ցող սննդա տար
րե րի էա կան փո փո խութ յուն ներ են նկատ վում այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րը գի տա կա նո րեն հիմ
նա վոր ված է:

Յու րա քանչ յուր ե րեք հեկ տա րից, մի քա նի տե ղից 
վերց վում է մեկ խա ռը նմուշ, ո րի լա բո րա տոր փոր
ձաքն նութ յու նից հե տո, յու րա քանչ յուր հա մայն քի հա
մար կազմ վում է ագ րո քի միա կան քար տեզ, որ տեղ 
նշվում է յու րա քանչ յուր հո ղակ տո րի ա պա հով վա ծութ
յու նը` ա զոտ, ֆոս ֆոր և կա լիում սննդա տար րե րով: 
Քար տե զի հետ տրվում են նաև բնու թագ րեր և մ շա
կա բույ սե րի պա րար տաց ման հիմն ա վոր ված հա մա
կարգ, ո րի ի րա գործ ման դեպ քում բարձ րա նում է հո ղի 
բեր րիութ յու նը և մ շա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը: 
Ա ռանց հան քա յին և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի 
օգ տա գործ ման, ո րա կով և  ա ռատ բերք գրե թե անհ
նար է ստա նալ:

Ա զո տա կան պա րար տան յու թը բարձր բեր քի 
ա պա հով ման կար ևոր սննդա տարր է, սա կայն, նա մեծ 
արդ յունք է տա լիս, երբ օգ տա գործ վում է ֆոս ֆո րա կան 
և կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րի հետ հա մա տեղ: 
Ե թե ու զում ենք մրցու նակ գյու ղատն տե սա կան մթերք
ներ ստա նալ, պետք է հրա ժար վել միա կող մա նի պա
րար տա ցու մից:

Ա զո տա կան պա րար տան յու թը թթվա յին ռեակ
ցիա ու նե ցող պա րար տան յութ է, և  այն իր ազ դե ցութ
յունն է թող նում հո ղի թթվա յին ռեակ ցիա յի վրա, դրա 

հա մար խոր հուրդ է տրվում հո ղի հիմն ա կան մշակ ման 
ժա մա նակ օգ տա գոր ծել ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան 
պա րար տան յու թեր, իսկ վե գե տա ցիա յի ժա մա նակ 
սնուց ման ձևով,  ա զո տա կան պա րար տան յութ:

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր մշա կա
բույս բեր քի հետ միա սին հո ղից հե ռաց նում է ո րո շա կի 
քա նա կութ յամբ ա զոտ, ֆոս ֆոր և կա լիում սննդա տար
րեր: Ե թե ժա մա նա կին այն հող չենք մտցնում, ա ռա ջա
նում է հա վա սա րակշռ ման խախ տում, ո րը բա ցա սա
բար է անդ րա դառ նում հո ղե րի բեր րիութ յան և մ շա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յան վրա: 

Հան քա յին պա րար տան յու թե րի հա մակ ցութ յու նը  
(ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան, կա լիու մա կան)  դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե նում բան ջարբոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի բեր քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա: 
Ն րանք ա րա գաց նում են պտուղ նե րի հա սու նաց մու
մը, եր կա րաձ գում վե գե տա ցիա յի ժա մա նա կաշր ջա նի 
տևո ղութ յու նը, պտուղ նե րում ա վե լա նում են չոր նյու

Շարունակությունը՝ 
հաջորդ համարում

թե րի` շաքարի վի տա մին նե րի քա նա կը, պահ պան ման 
ժա մա նակ ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը չեն կոր չում: 
Բազ մամ յա տնկարկ նե րի դեպ քում` ինչ պես խա ղո
ղի, այն պես էլ պտղա տու այ գի նե րի մոտ մե ծա նում է 
ցրտա դի մաց կու նութ յու նը:

Ֆոս ֆո րի  պա կա սի դեպ քում վնաս վում է բույ սե
րի ա նո թա յին հա մա կար գը, նրա ան բա վա րար քա նա
կը հո ղում ու շաց նում է նիտ րա տա յին ա զո տի վե րամ
շա կու մը, և բույ սե րում կու տակ վում ա ռող ջութ յան հա
մար վնա սա կար նիտ րատ ներ:

Կա լիու մի պա կա սի դեպ քում խո րը փո փո խութ յան  
է են թարկ վում բույ սե րի ա նա տո միա կան կազ մութ յու
նը, և բույ սե րի մեջ կու տակ վում են մեծ քա նա կութ յամբ 
չվե րամ շակ ված ա միակ: Վեր ջին 15 – 20 տա րի նե րին, 
հայտ նի պատ ճառ նե րով, հան րա պե տութ յուն ֆոս ֆո
րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թեր հա մար յա 
չեն ներկր վել, միայն սահ մա նա փակ քա նա կով ա զո
տա կան պա րար տան յութ էր ներկր վում:

Մեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, որ 
հո ղե րի ա պա հով վա ծութ յու նը ա զոտ, ֆոս ֆոր և կա
լիում սննդա տար րե րով զգա լիո րեն նվա զել է, ո րը 
բա ցա սա բար է անդ րա դար ձել նաև մշա կա բույ սե րի 
բեր քատ վութ յան վրա: Սա կայն, 2014 թվա կա նից կա
ռա վա րութ յան կող մից սուբ սի դա վոր վում են ոչ միայն 
ա զո տա կան, այլ նաև ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան 
պա րար տան յու թե րը և մատ չե լի գնե րով տրվում բո
լոր հո ղօգ տա գոր ծող նե րին: Մեր վեր ջին ու սումն ա
սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ դան դաղ, բայց 
դրա կան տե ղա շարժ է նկատ վում` ինչ պես հո ղե րի 
պարարտանյութերով ա պա հով վա ծութ յան, այն պես էլ` 
բեր քատ վութ յան ա ճի նկատ մամբ:

Բո լոր հո ղօգ տա գոր ծող նե րին խոր հուրդ ենք տա
լիս, ցան կա ցած մշա կա բույ սի մշա կութ յան դեպ քում, 
օգ տա գոր ծել հա մա լիր (ա զոտ, ֆոս ֆոր, կա լիում) պա
րար տա ցում, խստիվ պահ պա նե լով օգ տա գործ ման 
ժամ կետ նե րը և ծախ սի նոր մա նե րը: Բեր քի հա սու նա
ցու մից 2025 օր ա ռաջ դա դա րեց նել բո լոր տե սա կի 
քի միա կան մշա կումն ե րը:

Վա չա գան Դավթ յան
«Ագ րո քի միա կան ծա ռա յութ յուն»  ՊՈԱԿի տնօրեն
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 Մինչև մե ղու նե րին ձմե ռա նո ցից 
դուրս բերելը, հար կա վոր է նա խա
պատ րաս տել մեղ վա նո ցի տե ղը։ Այն 
ընտ րում են ա նաս նա գո մե րից հե ռու, 
ո րը պետք է լի նի ցան կա պատ ված և 
քա մի նե րից պաշտ պան ված, լավ է, երբ 
մեղ վա նո ցը պաշտ պան ված է դե կո րա
տիվ ծա ռե րով, թփե րով. վեր ջին ներս 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն մե ղու նե
րի կողմ ո րոշ ման հա մար։ 

Բա ցի այդ, դե կո րա տիվ բույ սե
րի ծա ղիկ նե րը վաղ գար նա նը սպի տա
կու ցա յին (ծաղ կա փո շի) և  ած խաջ րա
յին (նեկ տար) կե րի լրա ցու ցիչ աղբ յուր 
կա րող են հան դի սա նալ, իսկ ամ ռա նը՝ 
պաշտ պա նել մեղ վա նո ցը ար ևի կի զիչ 
ճա ռա գայթ նե րից։ 

Ե թե ձմե ռա նո ցա յին շեն քում ձմե
ռում են մի քա նի մեղ վա նոց նե րի մեղ
վաըն տա նիք ներ, նպա տա կա հար մար է` 
ձմե ռա նո ցից դուրս բե րե լուց հե տո, հա
մա պա տաս խան տրանս պոր տա յին մի

ջոց նե րով փո խադ րել գար նա նա յին մեղ
րա բեր քի։ Այդ պես են վար վում նա խա լեռ
նա յին և լեռ նա յին շրջան նե րում ձմե ռող 
մեղ վա նոց նե րի հետ։ Ա րա րատ յան դաշտ 
տե ղա փո խե լուց ա պա հով վում է պտղա
տու այ գի նե րի մեղ վա փո շո տու մը  և մեղ
վաըն տա նիք նե րի ա րագ զար գա ցու մը։

Մեղ վա նո ցում վաղ գար նա նա յին 
աշ խա տանք նե րի հիմն ա կան նպա տակն 
է` վե րաց նել մե ղու նե րի՝ ձմռան ըն թաց
քում մեղ վա փե թա կում ա ռա ջա ցած ան
ցան կա լի եր ևույթ նե րը, նպաս տա վոր 
պայ ման ներ ստեղ ծել մեղ վա նո ցում ու
ժեղ մեղ վաըն տա նիք նե րի ա ճեց ման հա
մար, ձեռ նար կել բո լոր մի ջո ցա ռումն ե րը, 
որ պես զի արդ յու նա վետ օգ տա գործ վի 
գլխա վոր մեղ րա բեր քը։ 

Ցած րա դիր շրջան նե րում՝ փետր
վա րի վեր ջե րին, նա խա լեռ նա յի նում՝ 
մար տի ա ռա ջին տաս նօր յա կում, լեռ նա
յի նում՝ մար տի վեր ջե րին ա վե լի հա ճախ 
պետք է հետ ևել ձմե ռող մեղ վաըն տա
նիք նե րի վար քագ ծին։ Ե թե ձմե ռա նո ցում 
մե ղու ներն ան հան գիստ են և  աղմ կում 
են, անհ րա ժեշտ է նրանց դուրս դնել նույ
նիսկ այն դեպ քում, երբ ե ղա նա կա յին 
պայ ման նե րը նպաս տա վոր չեն մե ղու նե
րի մաքր ման թռիչ քի հա մար։ 

Սո վո րա բար այդ պի սի եր ևույթ 
նկատ վում է ոչ բո լոր մեղ վաըն տա նիք
նե րի մոտ։ Այդ դեպ քում դուրս են դնում 
միայն աղմ կող մեղ վաըն տա նիք նե րը և 
պար զում պատ ճա ռը։ Դա կա րող է լի

նել փե թա կի թույլ օ դա փո խութ յան, մայր 
մեղ վի բա ցա կա յութ յան, կե րա պա շա
րի վեր ջա նա լու, փե թակ մուտք գոր ծած 
մկան և  այլ նի պատ ճա ռով։ Այդ պի սի 
մեղ վաըն տա նիք նե րին պետք է անհ րա
ժեշտ օգ նութ յուն ցույց տալ։

Մեղ վաըն տա նիք նե րը ձմե ռա նո ցից 
հար կադր ված դուրս դնե լու ժա մա նակ 
նրանց տե ղը  մաք րում են և ծ ղոտ փռում։

Մե ղու նե րի ձմե ռա նո ցից դուրս դնե
լու ա մե նան պաս տա վոր ժա մա նակն է, 
երբ դրսում քա մի չկա, պարզ, ար ևոտ օր 
է, ստվե րում օ դի ջեր մաս տի ճա նը 12 0C
ից  ցածր չէ, իսկ ե ղա նա կը բա վա կա նին 
կա յու նա ցել է։ Մե ղու նե րը ձմե ռա նո ցից 
դուրս են բե րում վաղ ա ռա վոտ յան, այն 
հաշ վով, որ ժա մը 10 12 ը աշ խա տանք
ներն ա վարտ վեն։ Մեղ վաըն տա նիք նե րը 
տե ղադ րում են գետ նից 25 սմ բարձր՝ 
պատ վան դան նե րի վրա, առջ ևի մա սը` 
քիչ թե քութ յամբ, ո րը հեշ տաց նում է մե
ղու նե րի աշ խա տան քը փե թա կի ներ սից 
զա նա զան թա փոն ներ հե ռաց նե լիս, և 
տե ղումն ե րն ներ ս չեն թա փան ցում։

Շատ կար ևոր է, որ մեղ վա նո ցում լի
նի հո սող ջրով ջրա ման, որ պես զի մե ղու
նե րը հենց սկզբից սո վո րեն ջուր վերց նել 
այդ տե ղից, հա կա ռակ դեպ քում նրանք 
ջրի պա հան ջը հա գեց նե լու հա մար մեղ
վա նո ցից շատ հե ռու են թռչում, ծախ
սում հսկա յա կան է ներ գիա, են թարկ վում 
զա նա զան պա տա հար նե րի ու ոչն չա
նում։ Հա ճախ նրանք օգտ վում են կեղ
տաջ րե րից, ո րոնք հի վան դութ յուն նե րի 
ա ռա ջաց ման աղբ յուր են: Ն պա տա կա
հար մար է մեղ վա նո ցում օգ տա գոր ծել 
եր կու ջրա ման, ո րից մե կի մեջ լցված լի
նի ա ղա ջուր (1 գ  աղ՝ 1 դույլ ջրին)։

Մեղ վա նոց նե րի փե թակ նե րի ար
կա նոց նե րը հար կա վոր է բա ցել առջ ևի 
շար քից։ Թ ռիչ քի ժա մա նակ, մեղ վա բույ
ծը ու շա դիր պետք է հետ ևի բո լոր մեղ
վաըն տա նիք նե րի թռիչ քի ըն թաց քին։ 
Ե թե ըն տա նիքն աշ նա նից լավ է նա խա
պատ րաստ ված ե ղել ձմեռ մա նը, և մե ղու
նե րի ձմե ռումն ըն թա ցել է բա րե հա ջող, 
ա պա մաքր ման թռիչ քը կա տար վում է 
բա վա կան ակ տիվ և  ա րագ։ Ե թե ա ռան
ձին ըն տա նիք ներ վատ են մաքր ման 
թռիչք կա տա րում, ա ռաջ նա հերթ  դրանց 
բներն ստու գում են, արդ յոք ար կա նո ցը 
ծածկ ված չէ սատ կած մե ղու նե րով, կան 
լու ծի նշան ներ, ըն տա նի քը կե րա պա շար 
ու նի, թե ոչ։ 

Պար զե լով մաքր ման թռիչք չկա
տա րե լու պատ ճա ռը՝ մեղ վաըն տա նի քին 
անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն են ցույց տա լիս։ 

Մեղ վաըն տա նիք նե րը ձմե ռա նո ցից 
դուրս դնե լուց հե տո, ա ռա ջին հեր թին, 
պետք է ա պա հո վել կե րով (ե թե դրա քա
նա կը քիչ է), այ նու հետև խնամ քով տա
քաց նել բույ նը, խո նա վա ցած վե րին և կո
ղա յին տա քաց ման բար ձե րը փո խա րի

նել չո րե րով։ Բո լոր ըն տա նիք նե րը պետք 
է ա պա հով ված լի նեն մայ րե րով։

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ   
ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Ս տուգ ման ժա մա նակ ո րոշ վում է ըն
տա նի քի ու ժը, մայր մեղ վի առ կա յութ յու
նը, ձվե րով, թրթուր նե րով և հարսն յակ
նե րով մեղ րա հա ցե րի, դա տարկ մեղ րա
հա ցե րի, մեղ րա պա շա րի քա նա կը։ Մեղ
վա նո ցի ստու գու մը չպետք է հե տաձ գել, 
այն հար կա վոր է կա տա րել մաքր ման 
թռիչ քից ան մի ջա պես հե տո՝ օր վա տաք, 
բա րեն պաստ ե ղա նա կին։ 

Ե թե մեղ վա պահն ու զում է փո խել 
փե թա կը, ա պա այդ փե թա կի տե ղը 
դնում է ախ տա հան ված դա տար կը, և 
մեղ վաըն տա նի քը տե ղա փո խում է դրա 
մեջ։ Ա զատ ված մեղ վա փե թակն ան մի
ջա պես մաք րում, ախ տա հա նում են, օգ
տա գոր ծում հա ջորդ ըն տա նի քը տե ղա
փո խե լու հա մար: Պետք է ձգտել, որ նոր 
փե թակն իր ար տա քին տես քով (գույ նով, 
թռիչ քա տախ տա կով, կա փա րի չով, ար
կա նո ցի փա կի չով) նման լի նի նա խոր
դին։

Ս տուգ ման ժա մա նակ թե րութ
յուն ներ հայտ նա բե րե լիս, ան մի ջա պես 
ուղ ղում են, ստուգ ման արդ յունք նե րը 
գրան ցում մեղ վա նո ցի մատ յա նում։ Ե թե 
պա շա րի պա կաս է հայտ նա բեր վում, այն 
լրաց վում է պա հես տա վոր ված մեղ րա
հա ցա յին մեղ րով կամ գրի առն վում հե
տա գա յում շա քա րաջ րով  լրաց նե լու հա
մար։ Հար կա վոր է ի մա նալ, որ ե թե 435 
x 300 մմ չա փի մեղ րա հա ցը լի քը լցված 
է մեղ րով, ա պա այն պա րու նա կում է 3.5 4 
կգ մեղր, իսկ բազ մա հարկ փե թակ նե րի 
շրջա նա կի մեղ րա հա ցը՝ 2.5 3 կգ մեղր։

Վաղ գար նա նը, ե թե մեղ րա պա շար 
չկա, մեղ վաըն տա նիք նե րին կե րակ րում 
են շա քա րի փո շուց և մեղ րից պատ
րաստ ված շա քա րա մեղ րաբ լի թով. չորս 
մաս շա քա րի փո շուն ա վե լաց նում են 1 
մաս նա խօ րոք՝ մինչև 45 50 0C տա քաց
րած մեղր։ Յու րա քանչ յուր 1 կգ մեղ րին 
ա վե լաց նում են 100 130 գ ջուր։ Պատ
րաս տի բլի թը` մինչև 0,5 կգ քա շով, 
կախ ված մեղ վաըն տա նի քի ու ժից, տե
ղա վո րում են մե  ղու նե րով պատ ված մեղ
րա հա ցե րի վրա։ Լավ արդ յունք է տա լիս, 
երբ վաղ գար նա նը շա քա րա մեղ րաբ
լի թին ա վե լաց նում են ծաղ կա փո շի, իսկ 
կան խար գե լիչ նպա տա կով՝ նո զե մա ցիդ, 
նո զե տոմ կամ նո զե մատ դե ղա մի ջո ցը, 
որն օգ տա գործ վում է մե ղու նե րի նո զե
մա տոզ հի վան դութ յան դեմ։

Շարունակությունը՝ 
հաջորդ համարում

 

 

 

 

 

 

 

 
Մեղվաընտանիքների գարնանային ստուգումները

 

 

 

 

 

 

 Մեղուների գարնանային կերակրումը 
մեղրով, նախորդ տարվա 

ծաղկափոշով

 

 

Մեղուների կերակրումը                  
օշարակով

Ե թե մեղ վա նո ցում օգ տա գործ վում 
են բազ մա հարկ փե թակ ներ, ո րոնք ձմե
ռել են եր կու հար կով, գար նա նը մե ղու նե
րը զբա ղեց րած են լի նում երկ րորդ հար
կը, ա ռա ջի նը հիմն ա կա նում դա տարկ է 
լի նում։ Երկ րորդ հար կը մե ղու նե րով տե
ղադ րում են մեկ այլ, մաքր ված, ախ տա
հան ված հա տա կի վրա, իսկ ա ռա ջի նը 
տե ղա փո խում են պա հեստ, աղ տոտ ված 

հա տա կը մաք րում, ախ տա հա նում և  օգ
տա գոր ծում հա ջորդ փե թա կի հա մար։ 
Ե թե մե ղու նե րը, բա ցի երկ րորդ հար կից, 
զբա ղեց նում են ներք ևի (ա ռա ջին) հար
կի կե սը կամ 1/3 ը, ա պա փե թա կը թող
նում են այդ վի ճա կում (եր կու հար կով), 
մաք րում են միայն հա տա կը։ 

Ձ մեռ ման ըն թաց քում մեղ վաըն տա
նիք նե րի ո րոշ մասը` ա նո րակ կե րա պա
շա րի, խո նա վութ յան, բոր բո սի, լու ծի, 
կրծող նե րի և  ու րիշ պատ ճառ նե րով կա
րող է տու ժել, թու լա նալ։ Այդ պի սի փե
թակ նե րում կա րող են լի նել նաև մայ րե րի 
կո րուստ , հետևաբար ն րանց պետք է հա
մա պա տաս խան օգ նութ յուն ցուցաբերել: 
Գար նանը անհ րա ժեշտ է բու ժել վա
րոա տո զի, հա ճախ նո զե մա տո զի,  հարկ 
ե ղած դեպ քում փտախ տի, իսկ ե թե առ
կա է սնկա յին հի վան դութ յուն, ապա մի 
փոքր ուշ՝ նաև դրա դեմ:
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Աշխատանքի 
արժեքավորության  

շնորհիվ

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 վում է 
« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու
նա կութ յան» II Ծ րա գի րը, ո րի բա ղադ
րիչ նե րից է «Ար ժեշղ թա նե րի զար գա
ցու մը» (ԱՇԶ): Ար ժեշղ թա նե րի զար
գաց մանն ուղղ ված  են թած րագ րերն 
ի րա կա նաց վում են Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան ողջ տա րած քում: Են
թած րագ րե րի ընտ րութ յու նը կա տար
վում է մրցույ թա յին կար գով՝ հա մա
ձայն գոր ծող ըն թա ցա կար գի:

ԱՇԶ Բա ղադ րի չի նպա տա կը.
ԱՇԶ բա ղադ րի չի հիմն ա կան նպա

տակն է` ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել կա
թի, մրգի, բան ջա րե ղե նի, բարձ րար
ժեք հա տապտ ղի և մեղ րի ո լորտ նե րի 
ար տադ րող նե րին, վե րամ շա կող նե րին 
և  ար ժեշղ թա յի այլ մաս նա կից նե րին 
ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ
նե րի, ներ քին շու կա յի պա հան ջար կի, 
սննդամթեր քի անվ տան գութ յան պա
հանջ նե րի բա րե լավ ման, ինչ պես նաև 
գյու ղատն տե սա կան մթեր քի ար տա հան
ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հար ցե րում:

Ի րա վա սու հայ տա տու ներ
Բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում, նա

խա տես վում է նպա տա կա յին ֆի նան սա
կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րել ՀՀ 
օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տասխան և 
պատ շաճ ձևով գրանց ված  գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում տնտես վա րող 
սուբ յեկտ նե րին, այդ թվում՝ ան հատ 
ձեռ նար կա տե րե րին, ար տադ րա կան և 
ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն ե րին, գյու 
ղատն տե սա կան մթեր քի և սնն դի վե րամ
շակ ման ձեռ նար կութ յուն նե րին (բա ցա
ռութ յամբ հա սա րա կա կան կազմա կեր
պութ յուն նե րի և հիմն ադ րամն ե րի), ո րոնք 
ներգ րավ ված են ընտր ված ար ժեշղ թա նե
րի մեջ և բա վա րա րում են ծրագ րի հա մա
պա տաս խա նութ յան և  ընտ րութ յան չա
փա նիշ նե րին: 

Ի րա վա սու հայ տա տու նե րից (վե
րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն ներ և  այլն) 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն կստա նան այն 
հայ տա տու նե րը, ո րոնք են թած րագ րե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում լայ նա ծա վալ 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն (պայ մա նագ րա յին 
հի մունք նե րով) կնա խա տե սեն մեծ թվով 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի հետ:

Ն պա տա կա յին ֆի նան սա վոր ման 
ուղ ղութ յուն նե րը.

ԱՇԶ Բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում 
շա հա ռու նե րին հատ կաց վող նպա տա
կա յին ֆի նան սա վոր ման գու մար նե րը 
կա րող են օգ տա գործ վել ստորև նշված 
ծախ սե րի լրիվ, կամ մաս նա կի ֆի նան
սա վոր ման նպա տա կով.

1. Նոր սար քա վո րում ե րի, վե րամ
շակ ման սար քա վո րում ե րի, ինչ պես 
նաև տրակ տոր նե րի ձեռք բե րում, այդ 
թվում՝

 9ար տադ րութ յան և  վե րամ շակ ման 
սար քա վո րումն եր, 

 9հետ բեր քա հա վա քա յին մշակ ման և 
վե րամ շակ ման, 

 9պա հես տա վոր ման և  պահ պան ման, 
 9 լա բո րա տոր (նե րառ յալ՝ շար ժա կան 

և հա տուկ մաս նա գի տա ցած տեխ նի կա և 
սար քա վո րումն եր),

 9փա թե թա վոր ման և տե սա կա վոր ման,
 9ո րա կի վե րահս կո ղութ յան,
 9բո լոր տի պի սար քա վո րումն եր և 

տեխ նի կա կան հոս քագ ծեր՝ կապ ված 

Հայտ Դի մումն ե րը պատ րաս տում 
և ներ կա յաց նում են հա վակ նորդ մաս
նա կից նե րը՝ ի րենց ղե կա վա րի ստո րագ
րութ յամբ: Վերջ նա ժամ կե տից հե տո ներ
կա յաց ված Հայտ Դի մումն ե րը են թա կա 
չեն ըն դուն ման ԱՇԶ քար տու ղա րութ յան 
կող մից: Է լեկտ րո նա յին փոս տով և ֆաք
սով ու ղարկ ված Հայտ Դի մումն երը են
թա կա չեն ըն դուն ման: 

Ծա նու ցում 
Ինչ պես ընտր ված, այն պես էլ մերժ

ված հայ տա տու նե րը կտե ղե կաց վեն 
գրա վոր: Մերժ ված հայ տա տու նե րին 
կվե րա դարձ վեն ի րենց կող մից ներ կա
յաց ված փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը: 

ԱՇԶ բա ղադ րի չի գոր ծու նեութ յան 
և հայ տե րի պատ րաստ ման կա նո նա
կար գե րին ման րա մասն ծա նո թաց նե լու 
նպա տա կով, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան «Գ յու ղատն տե սա կան 
Ծ րագ րե րի Ի րա կա նաց ման Գ րա սեն յակ» 
ՊՀի ԱՇԶ քար տու ղա րութ յան աշ խա
տա կազ մը պո տեն ցիալ հա վակ նորդ նե րի 
հա մար կկազ մա կեր պի աշ խա տա ժո ղով` 
կա թի, մրգի, բան ջա րե ղե նի, բարձ րար
ժեք հա տապտ ղի և մեղ րի ո լորտ նե րի 
ար տադ րող նե րի, վե րամ շա կող նե րի և  
ար ժեշղ թա յի այլ մաս նա կից նե րի հա մար, 
22.04.2016թ., ժա մը 12:00 
հաս ցե ՀՀ ք. Եր ևան, Ար գիշ տիի փող.7 
շենք « Մոս կով յան մշա կու թա գոր ծա րա
րա կան կենտ րոն, « Դոմ Մոսկ վի» Եր ևա
նում»: 

Փաս տաղթ ղե րի ներ կա յաց ման վե րա
բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ. 

Հայտ Դի մումն ե րի պաշ տո նա կան 
ձևան մուշ նե րի լրաց ման հետ կապ ված 
այլ անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ կա րող 
եք անվ ճար ստա նալ ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան «Գ յու ղատն
տե սա կան Ծ րագ րե րի Ի րա կա նաց ման 
Գ րա սեն յակ»  ՊՀից

Էլեկտրոնային փոստ  info@arspiu.com 
Համացանցի կայքէջ www.arspiu.com,  

Հեռախոս  297301; 297302; 297303
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության  «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիր 

Արժեշղթաների Զարգացման IIրդ  փուլի մրցույթ
ար տադ րան քի ո րա կի բա րե լավ ման և  
ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հետ:

2. Տեխ նո լո գիա կան վե րա զին ման 
սար քա վո րում եր,

3. «ՍԱԿՀ»  Սնն դի անվ տան գութ յան 
կա ռա վար ման հա մա կար գի ի րա կա նաց
ման ծախ սեր՝ նե րառ յալ ի րա կա նաց ման 
ըն թա ցա կար գե րի բո լոր փու լե րը (ու սու
ցում եր, հետև յալ հա մա կար գե րի ներդ
րում՝ HACCP, ISO, օր գա նա կան ար տադ
րութ յան, պատ շաճ գոր ծե լա կեր պի բո լոր 
տե սակ նե րը, հա րա կից այլ տեխ նի կա
կան ա ջակ ցութ յուն և  այլն ),

4. Տե ղա կան և մի ջազ գա յին հա վաս
տագ րե րի ձեռք բեր ման և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից հա վաս
տագր ման ծախ սեր

5. Շու կա յա վար ման և բ րեն դին գի 
ծա ռա յութ յուն նե րի ձեռք բեր ման ծախ
սեր, նե րառ յալ՝ ա ռեւտ րա յին նշա նի և  
ար տադ րան քի ար տա քին տես քի (նաև 
փա թե թա վոր ման, մշակ ման  և  այլն),

6. Բո լոր տե սա կի բարձ րար ժեք 
մրգե րի և հա տապ տուղ նե րի նոր սոր տե
րի տնկի նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր,

7. Տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան և 
մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան և շու
կա յա վար ման (հատ կա պես ար տա հան
ման խթան ման վե րա բեր յալ) խորհր
դատ վութ յան ձեռք բեր ման ծախ սեր:

Վե րոնշ յալ ակ տիվն ե րի ձեռք բե րու
մը կա րե լի է ֆի նան սա վո րել ինչ պես ԱՇԶ 
Բա ղադ րի չի նպա տա կա յին ֆի նան սա
վոր ման, այն պես էլ շա հա ռու նե րի հա մա
ֆի նան սա վոր ման հաշ վին: 

ԱՇԶ բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում չէն 
կա րող ֆի նան սա վոր վել`

•	նախ քան դրա մաշ նոր հա յին հա
մա ձայ նագ րի կնքու մը որ ևէ ձեռք բեր ման 
ծախս,

•	բնա պահ պա նա կան ա ռու մով 
վտան գա վոր և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ան վե րա կանգ նե լի բա ցա սա կան ազ դե
ցութ յուն ու նե ցող ակ տիվն ե րի ձեռք բեր
ման ծախ սեր,

•	բա ցա սա կան սո ցիա լա կան ազ դե
ցութ յուն ու նե ցող, կամ տա րաբ նա կեց
ման ռիս կեր պա րու նա կող ակ տիվն ե րի 
ձեռք բեր ման ծախ սեր, 

1. շի նութ յուն նե րի և հո ղա տա րածք
նե րի ձեռք բեր ման և վար ձա կա լութ յան 
ծախ սեր,

2. շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե
րի ի րա կա նաց ման ծախ սեր: Ե թե անհ
րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել վե րա նո րոգ
ման ո րո շա կի աշ խա տանք ներ, կապ ված 
սննդի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի 
ներդր ման հետ, ա պա դրանք կա րող են 
ֆի նան սա վոր վել շա հա ռու նե րի կող մից 
կա տար վող են թած րագ րի հա մա ֆի նան
սա վոր ման մի ջոց նե րով,

3. հում քի և շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի 
ձեռք բեր ման ծախ սեր,

4. աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան և 
փոխ հա տուց ման ծախ սեր,

5. շա հա ռու ի գոր ծառ նա կան ծախ
սե րը, ո րոնք հա կա սում են ԱՇԶ Բա ղադ
րի չի դրույթ նե րին, 

6. սար քա վո րումն ե րի վե րա նո րոգ
ման ծախ սեր,

Վեր ջին ցան կի կե տե րից (16) յու րա
քանչ յու րի մա սով շա հա ռու ի սե փա կան 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րից կա տա րած 
ծախ սե րը հա մար վում են շա հա ռու նե
րի հա մա ֆի նան սա վո րում և դիտ վում 
են նրա կող մից են թած րագ րի բյու ջեում 
ներդր ման են թա կա 50%ի հա մալ րում:

Ներ կա յաց վող պա հանջ ներ
Հայ տա տու ի կող մից ներ կա յաց վող 

Հայտդի մումն ե րը և Բիզ նեսհայ տե րը 
պետք է բա վա րա րեն հետև յալ պա հանջ
նե րին`

•	ա ռա ջարկ վող են թած րագ րի տևո
ղութ յու նը պետք է լի նի նվա զա գույ նը՝ 12 
(ա միս), իսկ ա ռա վե լա գույ նը` 24 (ա միս):

•	Են թած րագ րի նպա տա կա յին ֆի
նան սա վոր ման գու մա րը պետք է լի նի 
նվա զա գույ նը 8.000 ԱՄՆ դո լար, իսկ 
ա ռա վե լա գույ նը՝ 50.000 ԱՄՆ դո լար:

•	ԱՇԶ Բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում 
նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել են թած
րագ րե րի հա մա ֆի նան սա վո րում շա հա
ռու ի կող մից` են թած րագ րի ի րա կա նաց
ման բյու ջեի առն վազն 50%ի չա փով: 

•	Շա հա ռու նե րի կող մից են
թածրագ րե րը պետք է հա մա ֆի նան սա
վոր վեն ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով. ոչ 
ֆի նան սա կան ակ տիվն ե րի (հող, ան
շարժ և շար ժա կան գույք, սար քա վո
րումն եր, աշ խա տանք և  այլն) ներդ րու մը 
ԱՇԶ Բա ղադ րի չի կող մից չի հա մար վում 
հա մա ֆի նան սա վո րում: Հա մա ֆի նան սա
վո րում է հա մար վում շա հա ռու ի կող մից 
ի րա կա նաց վող բա ցա ռա պես ֆի նան սա
կան ներդ րու մը: 

•	Ձեռ նար կութ յան սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ լրաց ված 
հար ցա թեր թիկ:

•	Հայ տա տուն չի կա րող մեկ ան գա
մից ա վել ստա նալ են թած րագ րե րի նպա
տա կա յին ֆի նան սա վո րում:

•	Են թած րագ րե րի նպա տա կա յին 
ֆի նան սա վո րում չի հատ կաց վում այն 
հայ տա տու նե րին, ովքեր նախ կի նում ան
հա ջո ղութ յան են մատ նել, կամ ձա խո ղել 
են որ ևէ ծրա գիր:

Հայտ Դի մում ե րի ըն դու նում
Շա հագր գիռ հա վակ նորդ ներն (դի

մորդ նե րը) ի րենց կող մից պատ րաստ
ված Հայտ Դի մումն ե րը և պա հանջ վող 
փաս տաթղ թե րը պետք է ներ կա յաց նեն 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան «Գ յու ղատն տե սա կան Ծ րագ րե րի 
Ի րա կա նաց ման Գ րա սեն յակ» ՊՀի ԱՇԶ 
քար տու ղա րութ յուն (ՀՀ ք. Եր ևան, Կո
մի տաս 54 բ.), մինչև 25.04.2016թ. ժա մը 
18:00:

ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ
րո նի մա գիստ րա տու րա յի երկ րորդ կուր
սի ու սա նո ղու հի Մե րի Մել քոն յա նը, ո րը 
ներ կա յաց նում էր Հա յաս տա նի ազ գա
յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նը, ՌԴում 
մար տի 1417ին կա յա ցած մի ջազ գա յին 
գի տա գործ նա կան խորհր դա ժո ղո վի ժա
մա նակ ա ռա ջին կար գի դիպ լո մի ար ժա
նա ցավ` §ՀՀ Ար մա վի րի մար զում խա ղո ղի 
ար տադ րութ յան ո լոր տում բեր քի ին դեք

սա յին ա պա հո վագ րութ յուն¦ թե մա յով իր զե կուց ման հա մար: 
 Խորհր դա ժո ղո վը նվիր ված էր Ռու սաս տա նի պե տա կան ագ րա րա յին հա մալ

սա րա նի  Կ.Ա. Տի միր յազ ևի ան վան Մոսկ վա յի գյու ղատն տե սա կան ա կա դե միա յի 
ա ռա ջին տնօ րեն Ն.Ի. Ժե լեզ նո վի 200ամ յա կին: Խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցում 
էին Ռու սաս տա նի և  ար տերկ րի ա վե լի քա նի 20 բու հե րի ու սա նող ներ և Ռու սաս տա
նի պե տա կան ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի շուրջ 200 ու սա նող ներ: 

 Խորհր դա ժո ղո վի շրջա նա կում §Տի միր յազև կա յի¦ 15 ֆա կուլ տետ նե րում անց
կաց վե ցին լսում ներ` ըստ ա ռան ձին մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի: Մե րին 
ե լույթ ու նե ցավ §Տն տե սա գի տութ յուն և ֆի նանս ներ¦ ֆա կուլ տե տում անց կաց վող 
§Ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից 
մի տում նե րը¦ թե մա յով նիս տին: Ն րա զե կույ ցի նպա տակն էր` գնա հա տել ՀՀ Ար մա
վի րի մար զում խա ղո ղի ար տադ րութ յան ո լոր տում բեր քի ին դեք սա յին ա պա հո վագ
րութ յան կի րա ռութ յան դեպ քում ֆեր մեր նե րի վճա րե լիք ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 
չա փը՝ հաշ վի առ նե լով պե տութ յան կող մից ա ռա ջարկ վող ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը: 
Ա ռա ջին կար գի դիպ լո մը ստա ցավ գի տա կան և վեր լու ծա կան տե սանկ յու նից աշ
խա տան քի ար ժե քա վո րութ յան շնոր հիվ:

Սոս Ա վե տիս յան
Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րոն (ICARE) հիմ նադ րամ
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 Լի լիթ Գաս պար յա ն

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան 

հան րա գի տա րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք 
զան գա հա րել 011 23 14 30 հե ռա խո սա հա մա րով: 

Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին 
կենտ րոն նե րում, ինչ պես նաև՝ «Նո յան Տա պան» 
և «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

«Ս յու նիք Զար գա
ցում» ՀԿի կող մից 

ի րա կա նաց վող 
Հա մայն քա յին Զար

գաց ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, 

Վա յոց 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:

ԿՈԿՈՍԻ ՁԵԹԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Շինարարական աշխատանքներ: Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD/ ADA AHM16/01  15 ապրիլ, 2016թ.

«Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն»  հիմ ադ րա մը (CARD), Ավստ րիա կան 
 Զար գաց ման  Գոր ծա կա լութ յան (ADA) կող մից ֆի նան սա վոր վող «Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան կա
ռա վա րու մ» (AHM) ծրագ րի ի րա կա նաց ման շրջա նա կում, հայ տա րա րում է մրցույթ`    Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  Կո տայ քի մարզ, գ.  Նոր Գ յուղ, 5րդ  փո ղոցի թիվ 20 հո ղա մաս հաս ցեում գտնվող, 
§Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մին սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով պատ
կա նող հո ղա տա րած քում  կա տա րե լու շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ   Խո զե րի գե նե տիկա կան 
կենտ րոն կա ռու ցե լու հա մար (CARD / ADA AHM /16/01): 

«Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» հիմ ադ րա մը (CARD) հրա վի րում է բո լոր ի րա
վա սու շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու՝   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
 Կո տայ քի մար զի  Նոր Գ յուղ հա մայն քում կա տա րե լու շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ`  Խո զե րի գե նե
տիկա կան կենտ րոն կա ռու ցե լու (CARD / ADA AHM /16/01) մրցույ թին: 

Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել միայն այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնց վեր ջին 2 տար վա 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր գու մա րը ոչ պա կաս է, քան` 100.000 ԱՄՆ դո լա րին հա
մար ժեք ՀՀ դրամ:

Մր ցու թա յին փա թեթ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել CARDի ներ կա յիս գրա սեն յա կից՝ մինչև 2016թ  ապ
րի լի  23ը, ժա մը 16:00,  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140,  հեռ.՝ 374 60 440 550:

 Շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ յուն նե րը, մրցու թա յին փա թեթ նե րը ստա նա լու հա մար, պետք է 
ներ կա յաց նեն շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մա պա տաս խան ար տո նագ րե րի 
պատ ճե նե րը և  պետ ռե գիստ րում գրանց ման վկա յա կա նի պատ ճեն:

 Հայ տե րը պետք է ու ժի մեջ ման բաց ման օր վա նից` 60 օր վա ըն թաց քում և  ներ կա յաց վեն կնքված 
փակ ծրար նե րի մեջ`  մինչև 2016թ. ապ րի լի 29ը, ժա մը 12:00, հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա
տութ յան 1/2140,  Հեռ.՝ 374 60 440 550:

Նշ ված ժամ կե տից հե տո ստաց ված հայ տե րը չեն մաս նակ ցե լու հայ տե րի բաց մա նը, ո րը տե
ղի կու նե նա 2016 թ. ապ րի լի 29ին, ժա մը 16:00ին` §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նե 
(CARD)  հիմ նադ րա մի  գրա սեն յա կում՝ մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն հայտ նած հայ տա տու նե րի ներ կա
յութ յամբ: 

 Կո կոս յան ար մա վե նու (Cocos nucifera) հա յե
րեն ան վա նու մը  հնդըն կու զե նի է: Ար մա վե նի նե րի 
ըն տա նի քին պատ կա նող այս տե սակն ապ րում է 
ա վե լի քան մեկ դար՝ հաս նե լով մինչև 30 մ շեն քի 
բարձ րութ յան։ Բազ մա նում է պտղի մեջ գտնվող 
կո կոս յան ըն կույ զի մի ջո ցով։ Ըն կույ զի վրա կան 
3 փոք րիկ անց քեր, ո րոն ցից դուրս են գա լիս ծի լե
րը։ Պ տու ղը գործ նա կա նում չի քայ քայ վում ա ղաջ
րում և  ընկ նե լով մայր ծա ռից՝ կա րող է օվ կիա նո
սի ջրի հոս քի մի ջո ցով անց նել մի քա նի հա զար 
կի լո մետր հե ռա վո րութ յուն։

Հայտն վե լով նոր ցա մա քի վրա՝ ար ևա դար
ձա յին գո տու կլի մա յա կան պայ ման նե րում սկսվում 
է բազ մա նալ։ Մ շակ վում է մո լո րա կի ար ևա դար
ձա յին գո տի նե րում, հայ րե նի քը Պո լի նե զիա յի ծո
վափնյա շրջան ներն են։ Մո լո րա կի վրա ա ճող 
հնա գույն ծա ռե րից մեկն է: Կո կոն նե րից ու ծաղ
կա բույ լե րից ստա նում են շա քար և  օգ տա գոր ծում 
գի նու ար տադ րութ յան մեջ։ Բույ սի խո շոր պտու ղը 
բաղ կա ցած է ար տա քին թա ղան թից, ըն կույ զից և 
դրանց մի ջև գտնվող թե լի կա վոր շեր տից, դրա նից 
պատ րաստ վում են թե լեր, խսիր ներ, խո զա նակ
ներ և  այլն։ Կո կո սի մի ջուկն  ու տե լի է, իսկ դրա
նից ստա ցած յուղն օգ տա գործ վում է կեն ցա ղում և  
օ ճա ռի ար տադ րութ յու նում։

Կո կո սի ըն կույ զից պատ րաս տում են ափ սե
ներ, գա վաթ ներ, կան թեղ ներ, զար դեր։ Կո կոս յան 
ար մա վե նու տերև նե րը կի րառ վում են ա նաս նա
պա հութ յան մեջ, դրան ցից պատ րաս տում են կո
ղովն եր, տնե րի տա նիք նե րի հա մար ծած կեր, իսկ 
ճյու ղը հա մար վում է խա ղա ղութ յան խորհր դա նիշ։ 
Կո կոս յան ար մա վե նու փայ տան յու թն օգ տա գործ
վում է որ պես շի նան յութ։ Պտ ղի մի ջու կի ներ սում 
գտնվում է քաղց րա վուն, սառ նոտ հե ղուկ, ո րի մի 
մա սը պնդա նում է պտղի հա սու նաց ման շրջա նում։

Մ.թ. 2000 տա րի ա ռաջ, հնդկա կան թե րակղ
զու Մա լա բար մար զի ծո վափն յա բնա կիչ նե րը 
պատ րաս տում էին մի խառ նուրդ. բա ղադ րութ յան 
մեջ կար սև պղ պեղ, հիլ, քրքում, կո ճապղ պեղ եւ 
կո կո սի կաթ։ Այս խառ նուր դը նրանք լցնում էին 
ի րենց ա մե նօր յա ու տե լի քի՝ բրնձի շի լա յի վրա։ 
Խառ նուր դը հիմք է ծա ռա յել հան րա հայտ « Կա րի» 
հա մե մուն քի հա մար։ Կո կո սի պտղի ա մուր ըն կույ
զի մեջ գտնվող հյու թը պա րու նա կում է մեծ քա
նա կութ յամբ B խմբի վի տա մին ներ, ո րի շնոր հիվ 
բա րե լավ վում է մաշ կի և մա զե րի վի ճա կը։ Կո կո սի 
կաթ ստա նա լու հա մար պետք է քե րել միջ նա պա տի 
փա փուկ մա սը և ս տաց ված խյու սի վրա լցնել կո կո
սի հյութ: Տե սո ղութ յան ամ րապնդ ման հա մար՝ շա

բա թը 2 ան գամ 
խմել 50 մլ կո
կո սի կաթ՝ խառ
նած հա վա սար 
քա նա կի ջրի 
հետ։  Կո կո սի 
ըն կույ զի մեջ 
պա րու նակ վում 
է նաև կա լիում, ֆոս ֆոր, կալ ցիում, C և E վի տա
մին ներ։ Կո կո սի փա փուկ մա սը վե րա կանգ նում է 
ու ժե րը հի վան դութ յուն նե րից հե տո, ամ րապն դում 
օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը։ Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ Օվ
կիա նիա յի Ֆի ջի կղզու զին վո րա կան բժիշկ նե րը 
հայտ նա բե րե ցին, որ չհա սած ըն կու զե նու հյու թը 
կա րող է փո խա րի նել ար յան պլազ մա յի։  Կո կոս յան 
ար մա վե նու պտուղ նե րով սնվող Ֆի լի պին նե րի, 
Շ րի Լան կա յի, Սո լո մոն յան կղզի նե րի և  այլ, վայ րե
րի բնիկ նե րը հազ վա դեպ են հի վան դա նում շա քա
րախ տով, հի պեր տո նիա յով։

Հին Հնդ կաս տա նում լայ նա կի օգ տա գործ վող 
կո կո սի ձե թով ա տամն ե րը մաք րե լը ա տամն ա բու
ժութ յան մեջ ա վե լի մեծ տա րա ծում է գտնում: Այս 
մե թո դի կողմն ա կից նե րը նշում են, որ կո կո սի ձե թի 
մի ջո ցով մար դիկ ոչ միայն կա րող են սպի տա կեց
նել ա տամն ե րը, այլ նաև մաշկն ա վե լի վառ դարձ
նել, ինչ պես նաև պաշտ պան վել մրսա ծութ յու նից ու 
հոգ նա ծութ յու նից:

Կո կո սի ձե թը հա րուստ է բազ մա թիվ օգ տա
կար հատ կութ յուն նե րով։ Պատ րաստ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է կո կո սի կեղ ևը լավ քե րել, քա մել, 
կստաց վի ձեթ, որն ու նի թեթև, նուրբ բուր մունք։ 
Օգ տա գործ վում է այր վածք նե րի դեպ քում՝ որ պես 
ցա վազր կող, կան խում է բշտիկ նե րի ա ռա ջա ցու մը, 
պաշտ պա նում ար ևից, բարձ րաց նում տրա մադ
րութ յու նը, օժտ ված է վեր քա մո քիչ հատ կութ յամբ։ 
Բա ցի այդ, պաշտ պա նում է մի ջատ նե րի խայ թոց
նե րից։ Կո կո սի ձե թը օգ տա գործ վում է նաև տա
ճար նե րում` կան թեղ նե րի մեջ, ո րի աստ վա ծա յին 
բուր մուն քը տա րած վում է ե կե ղե ցով մեկ։ 

 Կո կո սի պտուղ ներն ի րա կան պա տու հաս են 
բնա կիչ նե րի հա մար, օ րի նակ՝ Սո լո մոն յան կղզի
նե րում դժբախտ պա տա հար նե րի հիմն ա կան մա
սը կապ ված է կո կո սի պտուղ նե րի պատ ճա ռած 
վնաս վածք նե րի հետ։ Հա ջորդ վտանգն այն է, որ 
կո կո սի (պտուղ նե րի) պատ րաս տուկ նե րը կա րող 
են ծանր ա լեր գիկ եր ևույթ ներ ա ռա ջաց նել։


