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 Գոր ծա դի րը հաս տա տել է §Ա ջակ ցութ յուն փոքր և մի ջին 
ձեռ նար կա տի րութ յան սուբ յեկտ նե րին¦ 2016 թ. ծրա գի րը և 
դ րա ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը: 
Ըստ հիմ նա վոր ման՝ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կա կան քայ
լեր է ձեռ նար կում` ուղղ ված ՓՄՁի պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
և դ րա զար գաց ման ուղ ղութ յամբ հա մա պա տաս խան ծրագ
րե րի ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև ՓՄՁի զար գաց ման խո
չըն դոտ նե րի բա ցա հայտ մանն ու վե րաց մա նը` շա րու նա կա
բար ներդ նե լով ՓՄՁի սուբ յեկտ նե րին ա ջակ ցութ յան ա ռա վել 
արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ
յուն քում ակն կալ վում է, մաս նա վո րա պես, երկ րի հա մա խառն 
ներ քին արդ յուն քում, ինչ պես նաև այլ մակ րոտն տե սա կան 
ցու ցա նիշ նե րում ՓՄՁի սուբ յեկտ նե րի տե սա կա րար կշռի 
հե տա գա ա վե լա ցում, ՓՄՁի սուբ յեկտ նե րի ֆի նան սա կան 
և ներդ րու մա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նում, ՓՄՁի 
սուբ յեկտ նե րի թվա քա նա կի ա վե լա ցում և դ րանց հաշ վին 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծում, այդ թվում` ՀՀ մար զե րում, 
գոր ծա րար ակ տի վութ յան բարձ րա ցում ՀՀ մար զե րում և  այդ 
նպա տա կով ցու ցա բեր վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան շուրջ 
90 %ի ուղ ղոր դում այդ տեղ գոր ծող և սկս նակ ՓՄՁի սուբ
յեկտ նե րին, որն իր հեր թին կնպաս տի ցածր տնտե սա կան 
ակ տի վութ յամբ ա ռանձ նա ցող տա րա ծաշր ջան նե րում ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան զար գաց մա նը, երկ րում 
գոր ծազր կութ յան կրճատ մա նը, հա սա րա կութ յան մի ջին խա
վի ձևա վոր մա նը և  աղ քա տութ յան հաղ թա հար մա նը:

Կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է նաև §Զ բո սաշր ջութ
յանն ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն ներ¦ 2016թ. ծրա գի րը և 
դ րա ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը: 
Ծ րա գի րը հա մա պա տաս խա նում է պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յան հա յե ցա կար գա յին նպա տակ նե րին, խնդիր նե րին և  
ուղղ ված է հայ կա կան զբո սաշր ջա յին արդ յուն քի դի վեր սի ֆի
կաց մա նը, հա մայնք նե րում զբո սաշր ջութ յան զար գաց մա նը, 
զբո սաշր ջա յին սե զո նի եր կա րաձգ մա նը, հա մա չափ տա րած
քա յին տնտե սա կան զար գաց մա նը, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 
զար գաց մա նը, մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ակ տի
վաց մա նը, մի ջազ գա յին շու կա յում հայ կա կան զբո սաշր ջա յին 
արդ յուն քի մրցու նա կութ յան ամ րապնդ մանն ու բարձ րաց մա
նը: Ծ րագ րա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը կնպաս տի 
զբո սաշր ջութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը, ա ռա ջի կա տա րի նե
րին դե պի Հա յաս տան զբո սաշր ջա յին այ ցե լութ յուն նե րի 5 % 
ա ճի ա պա հով մա նը: 

***
Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցե լու նպա

տա կով, կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է 2016 թ. գար նա նը 
ջրօգ տա գոր ծող նե րին ո ռոգ ման ջուր մա տա կա րա րե լու մա
սին ո րո շում, ո րով թույ լատր վել է §Ս ևանՀ րազ դան յանջրառ¦ 
և §Ա խուր յանԱ րաքսջրառ¦ ՓԲԸնե րին` մինչև մա յի սի 1ը 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը ո ռո գե լի ա ղա կալ ված հո ղե րի 
լվաց ման և խո նա վա լիցք հա ղոր դե լու նպա տա կով բա ցա ռա
պես ինք նա հոս ե ղա նա կով հաշ վառ ված ո ռոգ ման ջու րը մա
տա կա րա րել ա ռանց հա սույթ ձևա վո րե լու: Մա յիս ամս վա ըն
թաց քում գե տե րի վա րա րում նե րի հետ ևան քով, հե ղե ղում նե րը 
կան խե լու նպա տա կով, թույ լատր վել է վե րոնշ յալ ըն կե րութ
յուն նե րին գե տե րի վա րա րում նե րը մայր ջրանցք նե րի մի ջո
ցով բեռ նա թա փե լու, ինչ պես նաև ջրամ բար նե րի լցվա ծութ
յան դեպ քե րում ա ռա ջա ցած ա վել ցու կա յին ջրե րը ո ռոգ ման 
նպա տա կով ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն նե րին մա
տա կա րա րել ա ռանց հա սույթ ձևա վո րե լու: Ջ րօգ տա գոր ծող
նե րի ըն կե րութ յուն նե րին ա ռա ջարկ վել է նաև ո րոշ ման 1ին 
և 2րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում (բա ցա ռութ յամբ 
մե խա նի կա կան ե ղա նա կով մա տա կա րար վող ջրի) մինչև 10 
հեկ տար հո ղա տա րածք ու նե ցող ջրօգ տա գոր ծող նե րին ո ռոգ
ման ջու րը մա տա կա րա րել ան հա տույց: Ըն դուն ված ո րո շու մը 

Ä 2

 Ցե ղաս պա նութ յու նը մարդ կանց կազ մա կերպ ված բնաջն ջումն է` նրանց կո լեկ տիվ գո յութ յա նը 
վերջ դնե լու հիմ նա կան նպա տա կով: Հետ ևա բար, ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման հա մար անհ
րա ժեշտ է կենտ րո նաց ված ծրա գիր և դ րա ի րա գործ ման ներ քին կա ռու ցա կարգ, ինչն էլ այն դարձ
նում է պե տա կան հան ցա գոր ծութ յուն:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն իր իսկ հայ րե նի քում կա տար ված հայ ժո ղովր դի ցե ղաս պա նութ յան 
հա մընդ հա նուր և բա ցար ձակ ժխտումն է թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից: Չ նա յած Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան մի ջազ գա յին դա տա պարտ ման շա րու նակ վող գոր ծըն թա ցին` Թուր քիան շա րու
նա կում է ա մեն կերպ պայ քա րել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման դեմ` պատ մութ յան նեն գա
փոխ ման, հա կա հայ քա րոզ չութ յան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան, լոբ բին գի և  այլ մի ջոց նե րով: 

Հայ ազգն իր բազ մա դար յան պատ մութ յան մեջ ու նի մի էջ, ո րի մա սին յու րա քանչ յուր հայ խո
սում է թա խի ծով, հուզ մուն քով և ս գով: Դա 1915 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած ոճ րա գոր ծոթ յունն է, 
ո րը ի րա կա նաց րեց օս ման յան կայս րութ յու նը: Այն ո րակ վեց որ պես ցե ղաս պա նութ յուն և  ընդ միշտ 
կցվեց հայ ազ գի պատ մութ յա նը: 

Բազ մա թիվ փաս տե րը և  ա կա նա տես նե րի պատ մած նե րը վկա յում են այն մա սին, որ հա յե րի 
հետ կա տար վել են այն պի սի դա ժա նութ յուն ներ, ո րոնք նույ նիսկ մարդ կա յին ու ղե ղին հա սու չեն: 
Այդ ի րա դար ձութ յու նը, ո րին զոհ գնաց շուրջ 1.5 մի լիոն հայ, ընդ միշտ կմնա բո լո րիս հի շո ղութ յուն
նե րում: Յու րա քանչ յուր հայ, ա մեն տա րի` ապ րի լի 24ին, պար տա վոր է գո նե մեկ ան գամ բարձ րա
ձայն ա սել`  ԵՍ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ ԵՄ: 

ԵՂԵՌՆ  101…
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Վճարումը չի հետաձգվի
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է կա ռա վա րութ յան շեն քի առջև բո ղո քի ակ ցիա 

անց կաց րած Ա րա րա տի մար զի Քաղց րա շեն հա մայն քի խա ղո ղա գործ նե րին: 
Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էր նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա

նը: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը լսել է խա ղո ղա գործ նե րի բարձ րաց րած խնդիր նե րը, ո րոնք վե րա
բե րել են §Վի նար¦ ըն կե րութ յան կող մից մթեր ված խա ղո ղի դի մաց վճա րում նե րի շա րու նա կա կան 
հե տաձգ մա նը:

Հան դիպ ման արդ յուն քում ըն կե րութ յան տնօ րե նը հա վաս տիաց րել է, որ հնա րա վո րինս սեղմ 
ժամ կե տում կկա տա րի խա ղո ղա գործ նե րի նկատ մամբ ու նե ցած ֆի նան սա կան պար տա վո րութ
յուն նե րը: Խա ղո ղա գործ նե րը շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նել Հո վիկ Աբ րա համ յա նին` ըն դու նե լու և  
ի րենց խնդիր նե րի լուծ մա նը հե տա մուտ լի նե լու հա մար:
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հնա րա վո րութ յուն կըն ձեռ նի ջրօգ տա գոր ծող նե րի 80 հազ. հա 
հո ղա տա րա ծութ յուն նե րին, ո րից 45 հազ. հա ՀՀ Ա րա րա տի և 
Ար մա վի րի մար զե րում, ո ռոգ ման ջու րը մա տա կա րա րել ան հա
տույց: Կար ևո րե լով ըն դուն ված ո րո շու մը՝ վար չա պե տը նշել է, 
որ ա մեն տա րի այն ի րա կա նաց վում է. ա ջակ ցութ յուն են ստա
նում մեր գյու ղա ցի նե րը, գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող քա
ղա քա ցի նե րը: 

 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ Լո ռու մար զի Մեծ Պար նի հա
մայն քի 0,7050 հեկ տար մա կե րե սով հո ղա մասն ամ րաց վել է 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մին` 
§ Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար
ման և մր ցու նա կութ յան¦ երկ րորդ ծրագ րի շրջա նա կում նա խա
տես ված ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի շեն քի 
կա ռուց ման ու սպա սարկ ման նպա տա կով օգ տա գոր ծե լու պայ
մա նով: Ծ րագ րի նպա տակն ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
խթա նումն է հան րա պե տութ յան այն հա մայնք նե րում, որ տեղ 
բնակ չութ յան ե կա մուտ նե րի հիմ նա կան աղբ յուրն ա նաս նա պա
հութ յունն է: 

***
Լ րամ շակ վել և կա ռա վա րութ յան հա վա նութ յանն է ար ժա

նա ցել Ս ևա նա լճում իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման և 
ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մա լիր ծրա գի րը՝ 20162024 
թթ. հա մար: Հա մա լիր ծրագ րի ռազ մա վա րա կան նպա տա կը 
Ս ևա նա լճում իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգ նումն ու լճի հիմ
նախն դիր նե րի լու ծումն է: Հա մա լիր ծրագ րով նա խա տես վում 
է ձկնա բու ծա կան հա մա լի րի ստեղ ծում, որն իր մեջ կնե րա ռի 
ձկան ար տադ րութ յան ար ժեշղ թա յի հետև յալ օ ղակ նե րը` ման
րաձ կան տնտե սութ յուն, լճում տե ղա կայ ված տնտե սութ յուն ներ 
և վե րամ շակ ման գոր ծա րան: Նշ ված օ ղակ նե րում կկազ մա
կերպ վի Ս ևա նի իշ խա նի էն դե միկ են թա տե սակ նե րի (գե ղար քու
նի և  ա մա ռա յին իշ խան) ար տադ րութ յու նից մինչև ի րա ցում` ողջ 
գոր ծըն թա ցը:

 Վե րոնշ յալ ծրագ րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա
կով, կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ մամբ, §Ս ևան¦ ազ գա յին 
պար կի տնտե սա կան գո տու տա րած քում §Ս ևան ակ վա¦ ՓԲԸ
ին ա ռանց մրցույ թի, 3 տա րի ժամ կե տով, կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քով կտրա մադր վի 0.6445 հեկ տար հո ղա մաս: Ծ րագ րի 
շրջա նա կում §Ս ևան Ակ վա¦ն  ապ րան քա յին ձկան ար տադ րութ
յունն ի րա կա նաց նե լու է լճում տե ղա կայ ված տնտե սութ յուն նե
րում, ո րոնք կտե ղա կայ վեն Կար ճաղբ յուր հա մայն քի հա րա կից 
տա րած քի ա փից մոտ 3 կմ հե ռա վո րութ յան վրա: Հետ ևա բար, 
այդ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, անհ րա ժեշտ է 
տե ղա կայ ման վայ րի ուղ ղութ յամբ` ա փին, ու նե նալ հա մա պա
տաս խան տա րածք` նախ լճում տե ղա կայ վող տնտե սութ յան 
հիմն ման, ա պա նաև սպա սարկ ման, գրա սեն յա կա յին և  այլ ըն
թա ցիկ աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար: 

 Գոր ծա դիրն ըն դու նել է §Ս ևա նա լճում է կո հա մա կար գե րի 
վե րա կանգն ման նպա տա կով տնտե սա կան գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու մա սին¦ ո րո շում, ո րով ա ռա ջարկ վում է սահ
մա նել՝ Ս ևա նա լճում տնտե սա կան գոր ծու նեութ յուն կա րող է 
ի րա կա նաց վել հա մա լիր ծրագ րի շրջա նա կում՝ գի տա հե տա զո
տա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով և ցան ցա
վան դա կա յին տնտե սութ յուն նե րի հիմն ման մի ջո ցով:

***
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է ջրա մա տա

կա րար ման ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող գեր մա նա կան 
§ Ռե մոն դիս Ակ վա¦, § Թի լիա¦ և § Դե կոն Ին թեր նեյշնլ¦ ըն կե րութ
յուն նե րի ղե կա վար նե րին: 

Զ րու ցա կից նե րը քննար կել են ջրա մա տա կա րար ման ո լոր
տում հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցեր: 
Ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը նշել են, որ շա հագրգռ ված են 
Հա յաս տա նում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու և  այդ ո լոր տում ու
նե ցած մեծ փոր ձը մեր երկ րում ներդ նե լու հար ցում: 

Վար չա պետ Աբ րա համ յա նը ող ջու նել է նրանց նա խա ձեռ
նութ յու նը և ն շել, որ ջրա մա տա կա րար ման ո լոր տը ՀՀ կա ռա
վա րութ յան հա մար ու նի մեծ կար ևո րութ յուն: Գոր ծա դի րի ղե
կա վարն ընդգ ծել է, որ այդ նպա տա կով, վեր ջին տա րի նե րին 
հետ ևո ղա կան քայ լեր են ի րա կա նաց վել Եր ևա նի, մար զե րի 
ջրա մա տա կա րար ման ու ջրա հե ռաց ման աշ խա տանք նե րի բա
րե լավ ման նպա տա կով և կար ևո րել ջրա յին կա ռա վար ման ո լոր
տում արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը: 

***
Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ, ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նա կում, 

§Ս պայ կա¦ ՍՊԸի կող մից ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում, 
մաք սա յին և հար կա յին մար մին նե րի հաշ վար կած ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի գու մար նե րի վճար ման ժամ կե տը կհե տաձգ վի 
ե րեք տա րով: Ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նա կում` մի ջազ գա յին 
բեռ նա փո խադ րում նե րի կազ մա կերպ ման և թարմ միրգ/բան
ջա րե ղեն ար տա հան ման հա մար ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում 
է ներդ րում ներ ի րա կա նաց նել շուրջ 7.6 մլրդ ՀՀ դրա մի չա փով` 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու հա մար: Վե րոնշ յալ 
ներդ րում նե րի շնոր հիվ, հնա րա վոր կլի նի ներդ նել բել գիա կան 
և գեր մա նա կան ար տադ րութ յան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ: 
Ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա գործ ման արդ յուն քում կստեղծ
վի մոտ 153 աշ խա տա տեղ` մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մե լով 
2016թ. 155, 2017թ. 165 և 2018թ.175 հազ. դրամ:

  Պա րոն Գ յուրջ յան, ի՞նչ 
մաս նա գի տա ցում են ստա նում 
շրջա նա վարտ նե րը և  ի՞նչ բա
ժին ներ են գոր ծում քո լե ջում: 
Հաս տա տութ յու նում ու սա նող
նե րը միայն Դի լի ջա նի՞ց են:

 Քո լե ջի նպա տակն է՝ տալ 
աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խան մի ջին 
մաս նա գի տա կան և նախ նա
կան (ար հես տա գոր ծա կան) 
կրթութ յամբ ո րակ յալ մաս նա
գետ ներ: ՄՄ կրթա կան ծրագ
րե րով ու սու ցան վում են հետև
յալ մաս նա գի տութ յուն նե րը: 
Մի ջին մաս նա գի տա կան` §է կո
նո մի կա, հաշ վա պա հա կան 
հաշ վա ռում և  աու դիտ¦,§Ս պա
սարկ ման կազ մա կեր պում հյու
րա նոց նե րում և զ բո սաշր ջա յին 
հա մա լիր նե րում¦, § Բան կա յին 
գործ¦, § Հաշ վո ղա կան տեխ
նի կա յի և  ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գե րի ծրագ րա յին 
ա պա հո վում¦, §Զ բո սաշր ջութ
յուն¦,  §Ապ րան քա գի տութ
յուն¦ /հե ռա կա/:

Նախ նա կան  /ար հես տա
գոր ծա կան/` § Խո հա րա րա կան 
գործ¦, § Կա րի ար տադ րութ յան 
տեխ նո լո գիա¦,§Ոս կեր չութ
յուն¦:  2 տա րի ա ռաջ նոր լի ցեն
զիա ենք ձեռք բե րել, ա վե լա ցել 
է մեղ վա բու ծութ յու նը, ինչ պես 
նաև զար դա կի րա ռա կան ոս
կեր չութ յուն և կա րի ար տադ
րութ յուն:  Մեզ մոտ սո վո րե լու 
են գա լիս ոչ միայն Դի լի ջա նից, 
այլև Ս ևա նից, Մար տու նուց, 
Շամ շա դի նից, Կար մի րի գյու
ղե րից, Կա լի նի նո յից:

Որ քա՞ն ու սա նող ներ ու
նեք, ի՞նչ ար տո նութ յուն նե րից 
են օգտ վում:

Այ սօր քո լե ջում սո վո րում 
են 101 ու սա նող ներ, իսկ ու
սում նա րա նում՝ 85: Գ նա լով 

Տա վու շի մար զի քա ղաք Դի լի ջա նում գոր ծող « Դի լի ջա նի պե տա կան քո լե ջը»ՊՈԱԿ-ը հան դի սա-
նում է « Դի լի ջա նի  Ռա դիո տեխ նի կա կան տեխ նի կում»-ի ի րա վա հա ջորդ ու սում ա կան հաս տա տութ-
յու նը, ո րը 1964թ.-ից տա րա ծաշր ջա նի հիմ արկ- ձեռ նար կութ յուն նե րին ա պա հո վել է պա հանջ ված 
մաս նա գետ նե րով: Այս ու սում ա կան հաս տա տութ յու նում սո վո րում էին 1000-ից ա վե լի ու սա նող-
ներ: 2001թ. տեխ նի կու մը վե րան վան վել է « Դի լի ջա նի պե տա կան ին դուստ րիալ ման կա վար ժա կան-
քո լեջ»: Շուրջ 15 տա րի ա ռաջ տեխ նի կու մը դար ձավ « Դի լի ջա նի պե տա կան քո լեջ», միա ժա մա նակ 
քո լե ջին միա ցավ նաև Դի լի ջա նի թիվ 59 ՄՏՈՒ-ն: Այ սօր քո լե ջը ղե կա վա րում է Գեոր գի Գ յուրջ յա նը 
(ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար): Բազ մա վաս տակ մա նա կա վար ժը 47տա րի շա րու նակ իր ման-
սա գի տա կան փորձն ու գի տե լիք ներն է փո խան ցում ե րե խա նե րին: 30 տա րի Դի լի ջա նի թիվ 2 ռու-
սա կան թե քու մով դպրո ցի ուս մաս վար, տնօ րեն աշ խա տե լուց հե տո, տե ղա փոխ վել է քո լեջ՝ որ պես 
կազ մա կեր պիչ, ուս մաս վար: 1 տա րի է Դի լի ջա նի պե տա կան քո լե ջի տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ-
տո նա կա տարն է: Քո լե ջի ու սում ա կան գոր ծըն թաց նե րին մեզ ծա նո թաց րեց Գ. Գ յուրջ յա նը:

պա կա սում է սո վո րող
նե րի թի վը, բնա կան է` 
ար տա գաղ թի պատ
ճա ռով: Ամ բողջ քո լե ջը 
սեպ տեմ բե րից դար
ձել է անվ ճար ու սուց
մամբ, ըն դա մե նը 4 ու
սանղ ներ են վճա րո վի 
ու սուց մամբ սո վո րում, 
1 վճա րո վի՝ ու սում նա
րա նում,  քա նի որ նա 
դրսից է ե կել: Բո լոր ու
սա նող նե րը ստա նում 
են կրթա թո շակ մինչև  ա ռա
ջին կուր սի դեկ տեմ բե րի վեր ջը: 
Հուն վա րից վե րա նայ վում է և 
կր թա թո շակ շա րու նա կում են 
ստա նալ միայն լավ սո վո րող
նե րը,  մյուս նե րը շա րու նա կում 
են կրթութ յու նը անվ ճար հա
մա կար գում:

 Ու սում նաար տադ րա կան 
պրակ տի կան որ տե՞ղ է կազ
մա կերպ վում:

Ու սում նա կան պրակ տի
կան անց կաց վում է տե ղում, 
իսկ ար տադ րա կա նը՝ հիմ նարկ 
ձեռ նար կութ յուն նե րում: Ու
նենք պայ մա նագ րեր, կցված 
ո րով ա նընդ հատ հսկո ղութ յան 
տակ է պա հում այդ ե րե խա նե
րին, իսկ ու սում նա րա նի մա սով 
խո հա րա րա կան գոր ծը կա
րո ղա նում ենք ճա շա րան նե րի 
մի ջո ցով տե ղա վո րել: Ու նենք 
կա րի ար տադ րութ յան լա բո
րա տո րիա, որ տեղ անց կաց
վում է պրակ տի կան, այն լավ 
կա հա վոր ված է պե տութ յան 
կող մից: Սո վո րե լու են գա լիս 
մեծ կա նայք, վար ձավ ճա րը 
120 000 դրամ էր, սա կայն այդ 
բա ժինն էլ եմ դարձ րել անվ
ճար:

Ի՞նչ խնդիր ներ կան, ո րոնք 
պա հան ջում են հրա տապ լու
ծում:

  Քո լեջն ու նի ջերուց ման 
կա րիք՝ ներ կա յիս գա զի վա ռա
րան նե րը պետք է փո խա րին
վեն ջե ռուց ման հա մա կար գով: 
Հա ջորդ ա մե նա կար ևոր հար
ցը՝ տրանս պոր տի խնդիրն է: 
Այդ մա սին տե ղե կաց րել ենք 
նաև քա ղա քա պե տին, նա խոս
տա ցել է սեպ տեմ բե րից  ա վե
լաց նել ավ տո բուս նե րի քա նա
կը, որ ե րե խա նե րը չու շա նան, 
և մեր ման կա վարժ նե րը ավ տո
բուս նե րից կօգտ վեն անվ ճար: 
Չենք կաս կա ծում նրա խոստ
ման իս կութ յա նը: Հա ղար ծին և 
Թե ղուտ գյու ղե րից ե կող շատ 
ե րե խա ներ մեծ դժվա րութ
յամբ են հաս նում դա սի, հու սով 
ենք, որ այդ խնդի րը ևս լու ծում 
կստա նա և շր ջան նե րից ե կող 
ե րե խա ներն էլ չեն ու շա նա: 
Մ նա ցածն ար դեն ընդ հա նուր 
ու սում նա կան գոր ծըն թացն 
է, ո րը բնա կա նոն հու նի մեջ 
է, ծրագ րե րը կա տար վում են, 
պատ րաստ վում ենք քննութ
յուն նե րի, այ նու հետև ըն դու նե
լութ յուն կլի նի հա ջորդ տար վա 
հա մար:  Քո լեջն  ու նի կնքած 
պայ մա նագ րեր ՀՀ մի շարք 
բու հե րի հետ, որ տեղ մեր շրջա
նա վարտ նե րը կա րող են ու
սու մը շա րու նա կել 2րդ և 3րդ 
կուր սե րում:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յունն 
ըն դու նում է դի մում եր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րին կից հա սա րա կա կան խորհր դի 
կազ մում ընդգրկ վե լու հա մար: 

Խորհր դի կազ մում կա րող են ընդգրկ վել հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, զանգ վա ծա
յին լրատ վութ յան մի ջոց ներ, ազ գա յին փոք րա մաս
նութ յուն ներ ներ կա յաց նող կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
ինչ պես նաև այլ  շա հագր գիռ ան ձինք, ո րոնց գոր
ծու նեութ յան բնույ թը հա մընկ նում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ
յուն նե րին, ո լոր տում ու նեն առն վազն 2 տար վա 
մաս նա գի տա կան փոր ձա ռութ յուն (ի րա կա նաց րել  
կամ մաս նակ ցել են ո լոր տին առնչ վող ծրագ րե րի,  
փոր ձա գի տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց
մա նը, ու նեն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
առնչ վող հրա պա րա կում եր, մաս նակ ցել են նա
խա րա րութ յան կող մից ձևա վոր ված աշ խա տան քա
յին խմբե րի, հանձ նա ժո ղով ե րի աշ խա տանք նե
րին, ո լոր տին առնչ վող հար ցե րով  հա մա գոր ծակ
ցել են մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ և  
այլն):   Խորհր դի կազ մում չեն կա րող ընդգրկ վել 
այն ան ձինք կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ով քեր 
տվյալ պա հին ֆի նան սա վոր վում են (դրա մաշ նորհ 
կամ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում՝ «Գ նում ե րի 

մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն
քի հա մա ձայն) նա խա րա րութ յու նից:   Դի մող նե րը 
պետք է ներ կա յաց նեն հետև յալ փաս տաթղ թե րը`

 Դի մում Խորհր դի նա խա գա հի ա նու նով (ձևը 
կցվում է). կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յան 
պե տա կան գրանց ման հա մա րը, շա հագր գիռ ան
ձի, կազ մա կեր պութ յան լիա զոր ված ան ձի անձ
նագ րի պատ ճե նը, ամ փոփ տե ղե կանք  վեր ջին 2 
տա րում ծա վա լած գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ 
/24 է ջի սահ ման նե րում/. հե տաքրք վա ծութ յան 
նա մակ /12 է ջի սահ ման նե րում/. հա կիրճ վեր լու
ծութ յուն՝ վեր ջին 3 տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ ԳՆ 
գոր ծու նեութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա
վա ռում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան վե
րա բեր յալ /45 էջ/, ի րենց նա խընտ րութ յամբ`  այլ 
լրա ցու ցիչ փաս տաթղ թեր, հրա պա րա կում եր և  
այլն:   Խորհր դում ընդգրկ վե լու նա խա պատ վութ
յու նը տրվում է այն կազ մա կեր պութ յա նը կամ ան
ձին, ո րի գոր ծու նեութ յունն ա ռա վել սերտ է առնչ
վում նա խա րա րութ յան նպա տակ նե րին և վեր ջի նիս 
կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րին:   Բո լոր 
շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  ան ձինք 
մինչև ս.թ. մա յի սի 3ը նե րառ յալ  հայ տե րը պետք է 
ներ կա յաց նեն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան աշ խա տա կազ մի քար տու ղա րութ յուն (ք. 
Եր ևան, Կա ռա վա րա կան տուն 3) աշ խա տան քա յին 
օ րե րին` ժա մը 10:00ից մինչև 17:00ը (ընդ մի ջում` 
13:0014:00): 
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ԿԱՐԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ
 ՊՈՂՈՍՅԱՆ

84 տա րե կան հա սա
կում կյան քից հե ռա ցավ 
Հայաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նի 
§ Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր
ծութ յան գի տա կան կենտ
րոն¦ մաս նաճ յու ղի խա ղո ղի 
և պտ ղա տու մշա կա բույ սե
րի ֆի զիո լո գիա յի և կեն սա
քի միա յի  բաժ նի վա րիչ, ՀՀ 
ԳԱԱի ա կա դե մի կոս, կեն սա
բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Կա րե ն 
Սու րե նի Պո ղոս յա նը:

Կ. Պո ղոս յա նը ծնվել է 1931 թ. Եր ևա նում: 1950 թ. 
դպրոցն ա վար տելուց հետո  ըն դուն վել Մոսկ վա յի Լո մո նո սո
վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի կեն սա բա նահո ղա
գի տա կան ֆա կուլ տե տը, ա վար տել 1955 թ. և գոր ծուղղ վել 
Հա յաս տան: Սկ սած 1956 թ.ից աշ խա տել է Խա ղո ղապտ
ղա գի նե գոր ծութ յան գի տա կան ինս տի տու տում (1999 թ.ից` 
Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծութ յան կենտ րոն) ֆի զիո լո գիա յի 
և կեն սա քի միա յի  բաժ նում, իսկ 1974 թ.ից` այդ բաժ նի վա
րիչն էր: Պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ
յուն` § Խա ղո ղի վա զի կոփ ման և մ թեր ման ֆի զիո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը¦ թե մա յով:

Կ.Ս. Պո ղոս յա նը 1970 թ. ԽՍՀՄ Գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան կող մից գոր ծուղ վել է Ճա պո նիա, որ տեղ 
Հո կայ դո յի ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի ինս տի տու տում, 15 
ա միս կա տա րել է հե տա զո տութ յուն ներ` խա ղո ղի վա զի և 
պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի հյուս վածք նե րի ցրտից վնաս
վե լու մե խա նիզմ նե րի պար զա բան ման, նրանց ֆի զիո լո
գիա կան և ֆե նո տի պա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ ման  ուղ ղութ յամբ: Կ.Ս. Պո ղոս յա նը 1973 թ. 
պաշտ պա նում է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ հե տա
զո տելով խա ղո ղի վա զի դի մաց կու նութ յան ձևա վո րու մը, 
բույ սի կոփ ման փու լե րի անց ման յու րա հատ կութ յուն նե րը, 
ցրտա դի մաց կու նութ յան բարձ րաց մա նը նպաս տող ջեր մաս
տի ճան նե րի ռե ժի մը, միկ րոկ լի մա յի և մի շարք այլ գոր ծոն
նե րի ազ դե ցութ յա նը:  

 Ա վե լի քան 200 գի տա կան  հրա տա րա կում նե րի և 2 
մե նագ րութ յան հե ղի նակ է: Ն րա` § Խա ղո ղի վա զի ցրտա
դի մաց կու նութ յան ֆի զիո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րը¦ մե նագ րութ յու նը 1984 թ. Հա մա միու թե նա կան 
Գ յու ղատն տե սա կան ԳԱի կող մից ար ժա նա ցել է Կ.Ա. Տի
միր յազ ևի ան վան ոս կե մե դա լի: Իսկ Բուլ ղա րիա յում հրա
տա րակ ված § Խա ղո ղի ֆի զիո լո գիան և ն րա  մշակ ման հի
մունք նե րը¦  գրքում ու րույն տեղ է գրա վում Կ. Ս. Պո ղոս յա նի 
կող մից ներ կա յաց ված մե ծա ծա վալ բա ժի նը: 

Ն րա գի տա կան ղե կա վա րութ յամբ գի տութ յուն նե րի դոկ
տո րի աս տի ճան են ստա ցել 4 գիտ նա կան, մոտ 8 տասն յակ 
մա սան գետ ներ: Կ.Ս. Պո ղոս յա նը գյու ղատն տե սութ յան բնա
գա վա ռի վաս տա կա շատ գոր ծիչ էր, գի տութ յան և կր թութ
յան հմուտ  կազ մա կեր պիչ,  ստեղ ծա գոր ծա կան ծան րակ շիռ 
ներդ րում է ունեցել ագ րա րա յին գի տութ յուն զար գաց ման 
աս պա րե զում: 

Նա  19852007 թթ. հա մա տե ղել  է գի տա կան և ման կա
վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը՝ դա սա խո սե լով ԵՊՀի կեն
սա բա նութ յան, է կո լո գիա յի և բ նութ յան պահ պա նութ յան 
ամ բիոն նե րում: 

Ա կա դե մի կոս Կ.Ս. Պո ղոս յա նը 1991 թ. Ի տա լիա յի, 1994 
թ. Բուլ ղա րիա յի գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի ա կա
դե միա նե րի թղթա կիցան դամ էր, 1998 թ. Խա ղո ղա գոր
ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան մի ջազ գա յին ա կա դե միա նե րի 
ա կա դե մի կոս, 2010.թ.՝ Հա յաս տա նի սպա ռող նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի պատ վա վոր անդամ

Կ. Պո ղոս յա նի աշ խա տան քա յին ու ղին անմ նա ցորդ նվի
րում էր իր ժո ղովր դին, ո րի վառ ար տա հայ տութ յունն են 
բազ մա թիվ կա ռա վա րա կան բարձր պարգև նե րը, շքան շան
ներն ու մե դալ նե րը, լայն ու ար ժա նի ճա նա չու մը հան րա պե
տութ յու նում և ն րա սահ մա նից դուրս: 

Պար տա ճա նա չութ յան, սկզբուն քայ նութ յուն, պա հանջ
կո տութ յուն և  ան բա սիր վարք` այս պի սին գի տեն Կ.Ս. Պո
ղոս յա նին ոչ միայն գի տա կան կենտ րո նում, այլև հան րա
պե տութ յան և  ար տերկ րի գի տա կան  լայն հա սա րա կութ յան 
շրջա նում:

ՀՀ Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան

ՀԱԱՀ-ի  «Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծութ յան 
գի տա կան կենտ րոն»

Կո տայ քի մար զի Գե ղա շեն հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո-
պե րա տի վը ձևա վոր վել է 2015 թ. հու լի սի 30-
ին` 180 ան դա մով: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Անդ րա նիկ Դավթ յա նի տե ղե կաց մամբ, լրա ցու-
ցիչ ստաց վել է ևս 30 դի մում` կոո պե րա տի վին 
ան դա մագր վե լու վե րա բեր յալ: Ո՞րն է ան դա-
մագր վող նե րի թվի ա վե լաց ման շար ժա ռի թը, 
ին չո՞վ է գրա վիչ կոո պե րա տի վը, ի՞նչ ա ռա վե-
լութ յուն ներ են տես նում մար դիկ` հա մա տեղ 
աշ խա տան քում: Այս և ն ման հար ցե րի շուրջ 
Ագ րոլ րա տու թեր թի աշ խա տա կի ցը զրու ցել  
է սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Անդ րա նիկ Դավթ յա նի հետ:

-Պրն. Դավթ յան, կոո պե րա տի վի ձևա վո-
րու մից հե տո հա մա տեղ ի՞նչ ծրագ րեր պետք է 
ի րա կա նաց վեն, գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ-
վե լու արդ յուն քում, գյու ղա ցին գործ նա կա նում 
ի՞նչ ա ջակ ցութ յան է սպա-
սում:

Ծ րագ րի ա մե նագ րա վիչ 
պա հե րից մե կը գյու ղա ցուն 
ա վե լի քան 50 մլն դ րա մի 
գյուղ տեխ նի կա յի տրա մադ
րում է, ո րի ար ժե քի ըն դա
մե նը 20 %ը պետք է վճա րեն 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը: 
Ար դեն ստա ցել ենք « Բե լա
ռուս82» մակ նի շի մեկ տրակ
տոր, ա ռա ջի կա յում կստա
նանք նաև պատ վիր ված մյուս 
տեխ նի կա նե րը և սար քա վո
րում ե րը: Իսկ ա րո տա վայ
րե րի ջրար բիաց ման հա մար 
տրա մադր վել է 110 մլն դ րամ: 
Կա ռուց վե լու է 5 կմ  եր կա րութ
յամբ ջրա գիծ, տե ղադր վե լու է 6 խմոց: Գ յու ղում 
առ կա է շուրջ 8 հա զար գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն, իսկ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը գե րա զան ցում է 1200ը: Ու նենք 
4300 հա ա րո տա վայր, ո րից 2800ը` հե ռագ նա: 
Ա րո տա վայ րե րի առ կա յութ յու նը հնա րա վո րութ
յուն է ըն ձե ռում զար գաց նել ա նաս նա պա հութ յու
նը, գոր ծում են 89 կա յա ցած ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն ներ, ո րոն ցում խնա մում են 200ից մինչև 
500 գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ: Գ րե
թե բո լոր խո շոր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը, 
գի տակ ցե լով կոո պե րա տի վի կար ևո րութ յու նը, 
ան դա մագր վել են: 

- Դուք նույն պես զբաղ վում եք ա նաս նա-
պա հութ յամբ: Որ պես ֆեր մեր և կոո պե րա տի-
վի նա խա գահ` ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում 
կոո պե րա տի վի հե տա գա գոր ծու նեութ յունն ու 
ա րո տա վայ րե րի կա ռա վա րու մը:

Ա նաս նա պա հութ յամբ սկսել եմ զբաղ վել 
90ա կան թթ.ից, սկսել եմ 20 գլուխ սե փա կա
նաշ նորհ ված խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րից: 
Այժմ խնա մում եմ 400 գլուխ ա նա սուն, կա թը 
հանձ նում եմ «ՉԱՆԱԽ» ըն կե րութ յա նը: Գ յու ղում 
գոր ծող մյուս ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը 
նույն պես կա թը մթե րում են վե րամ շա կող ըն կե
րութ յուն նե րին: Ամ ռան ա միս նե րին Գե ղա շե նում 
օ րա կան ար տադր վում է 20 տոն նա կաթ: Գ յու
ղում, մա նա վանդ, կոո պե րա տի վի ձևա վո րու մից 
հե տո, ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման մի տում 
կա, սա կայն մեզ մտա հո գում է կա թի մթեր ման 
գի նը: Կար ծիք կա, որ այն ա ռա ջի կա յում իջ նե լու 
է, ինչն էլ լրջո րեն ան հանգս տաց նում է ֆեր մեր նե
րին: Կու զե նա յինք ո րո շա կիո րեն կա յու նաց վեին 
այդ գնե րը: Տար վա կտրված քով, այն չպետք է 
իջ նի 130 դրա մից, այ լա պես` ա նաս նա պա հութ
յամբ զբաղ վե լը կլի նի ա նի մաստ և  ա նօ գուտ: Ի 
տար բե րութ յուն կա թի` մսի ի րաց ման գնի հետ 
կապ ված դժգո հութ յուն ներ չկան:

Ինչ վե րա բե րում է ա րոտ նե րի կա ռա վար
մա նը, ա պա կազ մել ենք խո շոր և մանր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի հեր թա փո խա յին ա րա ծեց
ման սանդ ղակ, ինչ պես նաև` ա րո տա վայ րե րի 

կա ռա վար ման քար տեզ: Ն պա տա կը` ա րոտ նե րը 
հնա րա վո րինս արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծելն է: 
Բա ցի այդ, հեր թա փո խա յին ա րա ծե ցու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս, որ պես զի ա րո տա վայ րե
րում ժա մա նա կին վե րա կանգն վի բու սա ծած կը, և 
միշտ ա ռատ խոտ լի նի: Այդ պի սով կդա դա րեց վի 
նաև ա րո տա վայ րե րի դեգ րա դաց ման գոր ծըն
թա ցը: Ա մե նա մոտ ա րո տա վայ րը գտնվում է գյու
ղից 15, իսկ ա մե նա հե ռուն` 25 կմ հե ռա վո րութ յան 
վրա: Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում կեն դա նի նե
րը պահ վում են 4 ա միս` հու նի սից միչև սեպ տեմ
բեր: Հա րուստ բու սա ծած կը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս կե րակ րել նաև բտման ցլիկ նե րին: Ա րո
տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը են թա կա 
են վե րա նո րոգ ման: Նա խա տե սել ենք հե տա գա
յում կա ռու ցել նաև կա թի և մ սի վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մա սեր: Առ կա է նաև ժա մա նա կա կից 
սպան դա նո ցի կա ռուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 
Մա յի սից կսկսվեն ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց

ման աշ խա տանք նե րը,  իսկ խմոց նե րի տե ղադր
ման արդ յուն քում կբարձ րա նա կեն դա նի նե րի 
մթե րատ վութ յու նը: Կար ծում եմ, որ կոո պե րա տի
վը կնպաս տի տնտե սութ յուն նե րի արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մա նը:

- Ձեր հաշ վարկ նե րով, տնտե սութ յան ար-
դու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը նպաս տող 
ի՞նչ գոր ծոն ներ կան:

Գաղտ նիք չէ, որ կոո պե րա տի վի ձևա վո
րու մից հե տո ձեռք բեր ված տեխ նի կա յով ա վե լի 
մատ չե լի գնե րով են կա տար վում ծա ռա յութ յուն
նե րը: Օ րի նակ` 1 հա վա րը նախ կի նում կա տար
վում էր 40 հա զար դրա մով, այժմ, մեր տեխ
նի կա յի շնոր հիվ, այն կազ մում է ըն դա մե նը 
25 հա զար դրամ: Ե թե չլի ներ կոո պե րա տի վը, 
ա պա ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը միայն լի
զին գա յին պայ ման նե րով կա րող էին ձեռք բե րել 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա, միա ժա մա նակ 
բան կին վճա րե լով նաև տո կոս նե րը: Իսկ այս 
դեպ քում մենք վճա րել ենք տեխ նի կա յի ար ժե քի 
ըն դա մե նը 20 %ը: Սա նույն պես կոո պե րա տի վի 
ա ռա վե լութ յուն նե րից է: Կ բարձ րա նա նաև կե րի 
կու տակ ման աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ
յու նը, այս տեղ ևս զ գա լիո րեն կիջ նեն ծա ռա յութ
յուն նե րի գնե րը: 

Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով հա մա տեղ, 
տեխ նի կա յի հա մալր ման վե րա բեր յալ, նոր ծրագ
րեր ենք մշա կում: Ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րում 
կթի ավ տո մա տաց ման նպա տա կով նա խա տե
սել ենք ձեռք բե րել ագ րե գատ ներ: Հու սով եմ, որ 
մեր կոո պե րա տի վի հե տա գա գոր ծու նեութ յու նը 
հա ջող ըն թացք կու նե նա, քա նի որ դրա կան է 
նաև ան դա մակ ցող ֆեր մեր նե րի տրա մադր վա
ծութ յու նը: Կոո պե րա տի վը լուրջ խթան կհան դի
սա նա գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի զար
գաց մա նը: Կ զար գա նան ոչ միայն խո շոր, այլև` 
փոքր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը: Կար ծում 
եմ կստեղծ վեն նաև ֆեր մե րա յին փոքր տնտե
սութ յուն ներ: Գե ղա շե նում ա նաս նա բու ծութ յան 
զար գաց ման հա մար առ կա են բո լոր հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

Նել լի Սա հակ յան
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§ Բերք¦ ՍՊԸն, ո րը գտնվում է ՀՀ Տա
վու շի մար զի Իջ ևան քա ղա քում, զբաղ
վում է ջեր մատ նա յին պայ ման նե րում 
հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով ե լա կի նոր սոր
տե րի ար տադ րութ յամբ: Միա ժա մա նակ, 
ողջ տա րին Հա յաս տա նի ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րին մա տա կա րա րում է 
ե լա կի բար ձո րակ սա ծիլ ներ: Շուրջ մեկ 
հեկ տար հո ղա տա րածք էլ տրա մադ րել 
են հա պա լա սի ար տադ րութ յա նը: Վեր
ջի նիս ար տադ րութ յան կազ մա կեր պումն 
ի րա կա նաց րել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան §ԳԾԻԳ¦ ՊՀի 
ա ջակ ցութ յամբ:

§ Հա պա լասն ա ճեց վում է հո ղա յին 
հա տուկ խառ նուր դում, թթու մի ջա վայ
րում: Այս բու սա տե սա կը հար մար վել է 
Իջ ևա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե
րին, քա նի որ կլի ման մեղմ է: Փոր ձար
կել ենք հա պա լա սի վեց սորտ, որ պես զի 
ընտ րենք մեր պայ ման նե րում ա ռա վել 
հար մար վածն ու բարձր բեր քա տուն: 
Բույ սը ցրտա դի մաց կուն է, հի վան դութ
յուն նե րի նկատ մամբ` կա յուն¦, պատ
մում է § Բերք¦ ՍՊԸի հիմ նա դիր տնօ րեն 
Մ հեր Խա չատր յա նը: Ն րա տե ղե կաց
մամբ, յու րա հա տուկ հա մով հա տապտ
ղի ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր ներ 
չու նեն, քա նի որ բու ժա կան նշա նա կութ
յան պտուղ նե րը մեծ պա հան ջարկ են վա
յե լում շու կա յում: § Մենք ա ճեց նում ենք 
կա պույտ հա պա լաս: Վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը ցույց են տվել, որ վեր ջի նիս 
պա հան ջար կը, աշ խար հի մասշ տա բով, 
ա ճել է ա վե լի քան 20 %ով: Հար ևան 
Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում վեր
ջերս շուրջ 100 հա թե յի ցան քա տա րածք
նե րը քան դել են և դ րել հա պա լա սի ցան քի 
տակ: Այս բու սա տե սա կը լայն տա րա ծում 
ու նի ԱՄՆում և Եվ րո պա յում, որ տեղ 
ա ճեց վում է հա զա րա վոր հեկ տար նե րով: 
Եվ այս ա մե նը` բույ սի բու ժիչ հատ կութ
յուն նե րի շնոր հիվ¦, նշում է ֆեր մե րը:

 Բույ սը բեր ք է տա լիս մշա կութ յան 
չոր րորդ տա րում: Նախորդ ամ ռանն ար
դեն ստա ցել են ա ռա ջին պտուղ նե րը: 

Ու շագ րավ է նաև այն, որ մեծ պա հան
ջար կի շնոր հիվ, պտուղ նե րը բա վա կա
նին բարձր գին ու նեն: §Ե թե ամ ռան 
ա միս նե րին 1 կգ պ տուղն 
ար ժե շուրջ 5000 դրամ, 
ա պա ձմռանն այն հաս
նում է նույ նիսկ 25 հա զար 
դրա մի: Պ տուղն իր մեջ 
պա րու նա կում է ա զատ 
ռա դի կալ ներ, ո րոնք լուրջ 
դրա կան ազ դե ցութ յուն 
են թող նում սիրտա նո
թա յին հա մա կար գի վրա: 
Բույ սը հա րուստ է վի տա
մին նե րով, միա ժա մա նակ 
ու նի նաև ար յու նը մաք
րե լու հատ կութ յուն: Դ րա
կան բազ մա թիվ հատ
կա նիշ նե րով օժտ ված 
այս բու սա տե սա կը, իմ 
կար ծի քով, կա րող է ա ճել 
Տա վու շի և Լո ռու մար
զե րում, Շի րա կի մար զի ո րոշ տա րածք
նե րում, ո րոնք հա րուստ են տոր ֆա յին 
հո ղա խառ նուր դով: Թուփն ու նի 1,82,0 
մ բարձ րութ յուն, յու րա քանչ յուր թուփ 
տա լիս է 45 կգ բերք: Թու փը տնկվում է 
յու րա քանչ յուր մեկ մետ րի վրա` 3 մ միջ
շա րա յին տա րա ծութ յամբ: Մենք փոր ձում 
ենք բույ սը բազ մաց նել նաև կտրոն նե րով, 
թերևս դրանք ու նեն շատ փոքր կպչո ղա
կա նութ յուն¦, տե ղե կաց նում է Մ հե րը: 
Ն րա կար ծի քով, գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռում հա ջո ղութ յուն նե րի հաս
նե լու հա մար հայ ֆեր մեր նե րը պետք է 
ի րա զեկ ված լի նեն աշ խար հում գո յութ
յուն ու նե ցող ա ռա վել արդ յու նա վետ, նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք 
կա րե լի է ներդ նել նաև Հա յաս տա նում: 
Ըն կե րութ յու նը մա տու ցում է նաև մաս
նա գի տա կան խորհր դատ վութ յուն նոր 
կա յա ցող ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե
րի թե՛ հա պա լա սի, և թե՛ ե լա կի ա ճեց ման 
ու խնամ քի վե րա բեր յալ: Օ րի նակ` ե լա կի 
սա ծիլ ներ գնող ֆեր մեր նե րին ա մե նայն 
ման րա մաս նութ յամբ տե ղե կաց նում  են 

բույ սի վնա սա տու նե րի և հի վան դութ
յուն նե րի կան խար գել ման մա սին, միա
ժա մա նակ փո խան ցե լով նաև ի րենց 
գործ նա կա նում ձեռք բեր ված մաս նա գի
տա կան գի տե լիք նե րը:  Սոր տը պետք է 

ընտ րել` ել նե լով բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րից, քա նի որ յու րա քանչ յուր բույս 
ու նի իր պա հան ջար կը: Ըն կե րութ յու նը 
ե լակ ա ճեց նում է ոչ միայն ջեր մո ցա յին 
պայ ման նե րում, այլև` դաշ տում: Ֆեր մե
րը կար ևո րում է նաև ար տա քին շու կա յի 
պա հան ջար կը, ո րը շատ քմա հաճ է: §Ել
նե լով սոր տե րի պա հան ջար կից` պետք 
է կա րո ղա նաս ար տադ րել մի ջազ գա
յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, 
մրցու նակ ար տադ րանք: Իսկ այն ա պա
հո վե լու հա մար պետք է կազ մա կեր պել 
ո րակ յալ բեր քի զանգ վա ծա յին ար տադ
րութ յուն, քա նի որ դրսի պա հան ջար կը 
միշտ էլ մեծ է լի նում: Իսկ այն ա պա հո
վե լու հա մար պետք է ներդ նել նաև ար
տա քին փոր ձը¦, եզ րա հան գում է ֆեր մե
րը: Ն րա կար ծի քով Հա յաս տա նում այ սօր 
ա ռա վել մեծ պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
կա րիք ու նեն ջեր մո ցա յին, հատ կա պես, 
փոքր տնտե սութ յուն նե րը, ո րոնք, հաս
կա նա լի պատ ճառ նե րով, դժվա րութ յամբ 
են գո յատ ևում: Հար ևան Վ րաս տա նում, 
որ տեղ նույն պես զար գա ցած են   ջեր
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մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը, պե տա կան 
ա ջակ ցութ յամբ ա ռա վել զար գա նում են 
փոքր ջեր մատ նե րը: Ն րա խոս քով` գյու
ղատն տե սութ յու նը գի տութ յուն է, իսկ 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յամբ 
զբաղ վե լը պա հան ջում է գի տա կան մո
տե ցում: § Մեզ հա մար ու սա նե լի է հատ
կա պես Իս րա յե լի և Հո լան դիա յի փոր ձը, 
երկր ներ, ո րոն ցում գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման հա մար ան բա րեն պաստ են 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը: Սա կայն 
կի րա ռե լով նոր տեխ նո լո գիա ներ` այդ 
երկր ներն այ սօր լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ 
ու նեն գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա
ռում: Հա մե մա տութ յան մեջ դնե լով կա րե լի 
է ա սել, որ Հա յաս տանն ուղ ղա կի դրախտ 
է: Մ նում է խե լա միտ վար վել ա մեն մի թիզ 
հո ղակ տո րի հետ, պար զա պես պետք է 
աշ խա տել կա տա րել շու կա յի ճիշտ վեր
լու ծութ յուն¦, հա վե լում է Մ հեր Խա չատր
յա նը: Ն րա կար ծի քով, նո րա գույն տեխ
նո լո գիա ներն ա նընդ հատ զար գա նում 
են գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, պար
զա պես պետք է դրանք ի րաց նել: Խոս քը 
վե րա բե րում է թե՛ բեր քի ար տադր մա նը, 
և թե ՛ նույ նիսկ պահ պան մա նը: Կար ևոր
վում է նաև ջեր մատ նե րի կա ռա վար ման 
ավ տո մատ հա մա կար գե րի տե ղադ րու
մը, ո րը զգա լիո րեն հեշ տաց նում է աշ
խա տան քը, բարձ րաց նում աշ խա տան քի 
ճշգրտութ յու նը: Ոչ պա կաս կար ևոր է նաև 
ջեր մութ յան ստաց ման այլընտ րան քա յին 
աղբ յուր նե րի կի րա ռու մը: 

Ըն կե րութ յու նը հիմ նել է նաև պնդու կի 
և  ըն կույ զի այ գի ներ: Այս ծա ռա տե սակ
նե րը նույն պես լավ են ա ճում Տա վու շի 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րում, և հի
վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ու նեն մեծ 
դի մադ րո ղա կա նութ յուն: Ինչ վե րա բե րում 
է պտղի ի րաց ման, ա պա դժվա րութ յուն
ներ չկան, քա նի որ դրանց պա հան ջար կը 
մեծ է թե՛ ներ քին, և թե՛ ար տա քին շու կա
յում: Մ հեր Խա չատր յա նի տե ղե կաց մամբ, 
այս տեղ ևս կի րա ռել են նո րա գույն, ա ռա
վել արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա ներ. ջրի 
խնա յո ղութ յան նպա տա կով, տնտե սութ
յու նում ներդր վել է ո ռոգ ման կա թի լա յին 
հա մա կար գ:  

 Վեր ջին տա րի նե րին հա յաս տան
յան շու կա յում հայտն ված յու րօ րի նակ 
բո ված ըն դե ղենն ան մի ջա պես գրա վեց 
սպա ռո ղի ու շադ րութ յու նը: Թերևս մինչ 
այդ էլ տե ղա կան շու կա յում նո րույթ չէր 
նշված ապ րան քա տե սա կա նին, սա կայն 
այն, ինչ ներ կա յաց ված էր § Լո ւի զա Նալ
բանդ յան¦ ԱՁի կող մից §ՆԱԹ¦ ապ րան
քա նի շով բո ված գետ նա նուշ` ա ղով և 
պղ պե ղով, ինչ պես նաև պատ րաստ ման 
նույն ե ղա նա կով պիս տակ` ա ռանձ նա
հա տուկ տեխ նո լո գիա յի շնոր հիվ, ար
դեն իսկ նո րույթ էր:

Եր կու տա րուց ա վե լի է, ինչ Լո ւի
զա Նալ բանդ յանն ար դեն ապ րան քա
յին ար տադ րան քի տես քով Վա նա ձո
րում ի րա կա նաց նում է բո ված ըն դե ղե նի 
ար տադ րութ յուն` աշ խա տանք նե րում 
ընդգր կե լով նաև ըն տա նի քի ան դամ նե
րին: Մաս նա գի տութ յամբ տնտե սա գետ 
ա մու սի նը զբաղ վում է մար քե թին գի և 
գո վազ դի հար ցե րով: Լո ւի զան իր վրա է 
վերց րել ար տադ րութ յան կազ մա կերպ
ման ողջ գոր ծըն թա ցը: Նա նույն պես 
մաս նա գի տութ յամբ տնտե սա գետ է, 
ստա ցել է հա մալ սա րա նա կան կրթութ
յուն: Դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին, 
սկզբում ըն կեր նե րի, ըն տա նի քի ան դամ
նե րի, այ նու հետև նաև` խա նութ նե րում 
վա ճա ռե լու հա մար, սկսեց վե րամ շա
կել գետ նա նուշ և պիս տակ: §Սկզ բում 
դժվա րութ յամբ էր գործն ա ռաջ գնում, 
խա նութ նե րը դժկա մութ յուն էին ցու
ցա բե րում, քա նի որ վա ճառ քում ար դեն 
ու նեին այդ ար տադ րա տե սա կա նին, 
ինչ պես նաև դրանց մշտա կան մա տա
կա րար ներ: Սա կայն ժա մա նա կի ըն
թաց քում հարթ վեց դժվա րութ յու նը: 
Համ տե սի արդ յուն քում ո րոշ խա նութ

ներ, սկզբում` փորձ նա կան, վերց րե ցին 
ա ռա ջարկ վող ար տադ րան քը: Այ նու հետև, 
սպա ռող նե րի պա հան ջար կի ա վե լաց ման 
շնոր հիվ, ա վե լա նում էր նաև վա ճա ռա կե
տե րի ներ կա յաց ված պա հան ջար կը: Այդ
պես կա յա ցավ մեր մուտ քը հա յաս տան
յան շու կա¦, այ սօր ար դեն հաղ թա նա կած 
մար դու հանգս տութ յամբ պատ մում է 
Լո ւի զան, ա պա հա վե լում. §Ել նե լով իմ 
փոր ձից` խոր հուրդ կտա յի յու րա քանչ յուր 
հայ կնոջ, որ պես զի չհրա ժար վեին այն 
ծրագ րե րից, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը թվում 
է անհ նա րին: Ն պա տա կաս լա ցութ յու նը 
հաղ թա հա րում է դժվա րութ յուն նե րը: Կ լի
նեն նաև ա ջակ ցող ներ¦:

Լո ւի զա Նալ բանդ յա նին, օ րի նակ, 
լուրջ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել Հա յաս

տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիան (ՀԵԿԱ), ո րին ան դա մակ ցում է կին 
գոր ծա րա րը: Նա նաև ՀԵԿԱի գոր ծա րար 
կա նանց ցան ցի ան դամ է: Ա սո ցիա ցիա յի 
ա ջակ ցութ յամբ, նա խա պես ներ կա յաց
րած ծրագ րի շրջա նա կում, ձեռք է բե րել 
նոր սար քա վո րում ներ, ո րոնք հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս, ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գի մի ջո ցով, հեշ տաց նել և  
ա րա գաց նել ար տադ րա կան գոր ծըն թաց
նե րը, բա րե լա վել աշ խա տան քի ո րա կը: 
Լո ւի զա յի կար ծի քով, սար քա վո րում նե
րի տե ղադ րու մից հե տո, կբաց վեն նոր 
աշ խա տա տե ղեր, աշ խա տանք նե րում 
կընդգրկ վեն կա նայք:

 Հում քը ձեռք են բե րում տե ղա կան 
շու կա յից: Վե րամ շա կու մից հե տո պատ
րաս տի ար տադ րան քը փա թե թա վո րում 
են պլաստ մա սե հա տուկ տա րա նե րի մեջ` 
հեր մե տի կո րեն փա կե լով դրանք թղթե 
բա րակ թա ղան թով: Ինչ պես նշում է Լո ւի
զան, պատ րաստ է հա մա գոր ծակ ցել հա
յաս տան յան այն ֆեր մեր նե րի հետ, ով քեր 
կզբաղ վեն գետ նա նու շի զանգ վա ծա յին 
ար տադ րութ յամբ: § Մենք կգնենք թարմ, 
ո րակ յալ հում քը, քա նի որ դրա նով է պայ
մա նա վոր ված ար տադ րան քի ո րա կը: Բա
ցի այդ, տե ղա կան հում քի օգ տա գործ ման 
դեպ քում կիջ նի ար տադ րան քի ինք նար
ժե քը, ին չը սպա ռո ղի շա հե րի պաշտ պա
նութ յան  կար ևոր պա հանջ նե րից մեկն 
է¦, տե ղե կաց նում է Լո ւի զան:

 Փոք րիկ ըն կե րութ յանն ա ջակցում 
է նաև ՄԱԿի Արդ յու նա բե րա կան զար
գաց ման կազ մա կեր պութ յունը (UNIDO), 
ինչ պես նաև` §Ե րեք սե րունդ¦ը: Ն րանց 
շնոր հիվ ըն կե րութ յան ար տադ րան քը 
պար բե րա բար ներ կա յաց վում է թե՛ հա
յաս տան յան, և թե՛ ար տերկ րի ցու ցա
հան դես նե րում: §Այս տար վա փետր վա

րին մաս նակ ցե ցինք ՌԴում կա յա ցած 
§Պ րոդէքս պո¦ ցու ցա հան դե սին, որ տեղ 
մեր ար տադ րան քով լուրջ հե տաքրքր
վող ներ ե ղան: Հու սով եմ, կլի նեն հա
մա գոր ծակ ցող ներ, ով քեր կցան կա նան 
ներկ րել մեր ար տադ րան քը¦, նշում է Լո
ւի զան: Ի դեպ, հայ կա կան ար տադ րան
քը հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց րել 
նաև 2015 թ. դեկ տեմ բե րին Ավստ րիա
յում կա յա ցած UNIDOի մի ջազ գա յին 16
րդ գլ խա վոր հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե
րում բաց ված ե ռօր յա ցու ցա հան դե սում: 
Լո ւի զա յի խոս քե րով` համ տե սի մաս նա
կից նե րը նշել են, որ այդ պի սի հա ճե լի 
համ ու հո տով ըն դե ղեն չկա նույ նիսկ 
Ավստ րիա յի բարձ րա կարգ խա նութ նե
րում: Գոր ծա րա րութ յան վե րա բեր յալ 
իր գի տե լիք նե րը Լո ւի զան հարս տաց րել 
է Փոքր և Մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի 
զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի, ինչ
պես նաև ՀԵԿԱի սե մի նար նե րին ու հա
մա ժո ղով նե րին մաս նակ ցե լու մի ջո ցով: 

ՀՀ վար չա պե տի § Լա վա գույն կին 
գոր ծա րար¦ մրցա նա կա բաշ խութ յան 
շրջա նա կում, Լո ւի զա Նալ բանդ յա նին, 
2014թ.ին շնորհ վել է ՄԱԿի Արդ յու
նա բե րա կան զար գաց ման կազ մա կեր
պութ յան նույ նա նուն մրցա նա կը:

Լո ւի զան այ սօր էլ ար տադ րան քի 
հարս տաց ման ուղ ղութ յամբ նոր ծրագ
րեր է մշա կում, քա նի որ շու կան մշտա
պես ա ռա ջադ րում է իր պա հանջ նե րը: 
Հա վա տա ցած ենք, որ ե րի տա սարդ 
գոր ծա րարն ան պայ ման հա ջո ղութ յուն
ներ կու նե նա, քա նի որ դժվա րութ յուն
ներն ար դեն հետ ևում են: Հու սով ենք, 
որ դարձ յալ կհաղ թա հա րի նպա տա կաս
լա ցութ յու նը, կամ քի ու ժը, ինք նավս տա
հութ յունն ու նվիր վա ծութ յու նը սի րած 
գոր ծին:

Է ջի նյու թե րը` 
Նել լի Սա հակ յա նի
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Այ սօր ՀՀում մի  շարք պե տա կան և մի ջազ գա յին 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում՝ շրջա կա մի ջա վայ րի և 
կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ յան, կա նա չա
պատ գո տի նե րի ընդ լայն ման, օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման վե րա բեր յալ: Լայ նա ծա վալ 
աշ խա տանք ներ են կա տար վում ան տառ նե րի վե րա
կանգն ման, նոր կա նա չա պատ գո տի նե րի ստեղծ ման 
ուղ ղութ յամբ ինչ պես մար զե րում, այն պես էլ` քա ղա քա
յին պայ ման նե րում: Ող ջու նե լի է ու կար ևոր, սա կայն 
նմա նա տիպ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը պետք է զու
գակց վի նաև պար բե րա կան խնամ քի և հսկ ման աշ
խա տանք նե րով: Այ սինքն` չստաց վի այն պես, որ մենք 
մի ձեռ քով տնկում ենք և կա նա չա պա տում, իսկ մյու
սով՝ չո րաց նում և  ա վե լի մեծ վաս հաս ցում:

Ի րա կա նությու նը այն է, որ ան տառ նե րը, ար գե լոց
նե րը, հա սա րա կա կան այ գի նե րը, պու րակ նե րը  խնամ
քի և մ շա կութ յան կա րիք ու նեն: Խ նամ քի ա մե նա կար
ևոր բա ղադ րի չը կազ մում է կա նա չա պատ գո տի նե րի 
հի վան դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը: Յու րա քանչ յուր 
տա րի կա րիք կա կա տա րե լու կան խար գե լիչ բու ժում
ներ, ո րոնք կան խում են սնկա յին հի վան դութ յուն նե րի 
տա րա ծու մը և մի շարք մի ջատ նե րի թվա քա նա կի ա ճը:

Այ սօր գի տութ յունն այն քան է զար գա ցել որ մեզ 
լայն ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պայ քա րի 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար: Սա կայն 
այս աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման մեջ էլ պետք 
է հե ռա տես լի նել: Բազ միցս խո սում ենք ան տառ նե րի, 
ար գե լոց նե րի կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ
յան մա սին, բայց նմա նա տիպ գո տի նե րում պայ քա րի 
աշ խա տանք ներ կամ չեն կա տար վում, կամ ի րա կա
նաց վում են մի խումբ քի մի կատ նե րի օգ նութ յամբ, 
ո րոնք ոչ միայն մաս նա կի են օգ նում, այլև մեծ վաս են 
հասց նում: Կա նա չա պատ տա րածք նե րում քի միա կան 
ծագ ման բու ժան յու թե րի կի րա ռութ յու նը բե րում է ոչ 
միայն թի րա խա յին՝ այս պա հին շատ բազ մա ցած մի
ջատ նե րի, կրծող նե րի ոչն չաց մա նը, այլև մաս սա յա կան 
ոչն չաց նում է տվյալ գո տիում գտնվող մա ցած բո լոր 
կեն դա նի օր գա նիզմ ե րը: Կար ևոր է նշել, որ բո լոր 
«օգ տա կար» մի ջատ ներն ու բզեզ նե րը, ո րոնց թվին են 
պատ կա նում նաև մե ղուն, զա տի կը, մի քա նի ան գամ 
ա վե լի զգա յուն են քի միա կան նյու թե րի ազ դե ցութ յան 
նկատ մամբ, և քի միա յի հասց րած ա ռա ջին հար վա ծը 
նրանք վերց նում են ի րենց վրա: Քի միա կան ծագ ման 
բու ժան յու թե րի կի րա ռութ յու նից մա հա նում են նաև 
այն թռչու նե րը, ո րոնք սնվում են այդ թու նա վոր ված 
մի ջատ նե րով: Փաս տո րեն ստաց վում է, որ քի միա
կան բու ժան յու թե րի կի րա ռութ յամբ մենք ոչ թե օգ նում, 
այլ ա վե լի մեծ վաս ենք հասց նում կեն սա բազ մա զա
նութ յան: Կար ևոր է հի շել, որ պետք է ի րա կա նաց նենք 
կան խար գե լիչ պայ քար և  ոչ թե ոչն չաց նենք ամ բողջ 

կեն սա բազ մա զա նութ յու նը՝ մեկ կամ մի քա նի վա սա
տու նե րի ա ճը ճնշե լու հա մար: Ն մա նա տիպ մեկ այլ բա
ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նի նաև քա ղա քա յին կա նաչ 
գո տի նե րի՝ պու րակ նե րում, այ գի նե րում, հանգստ յան 
գո տի նե րում տար վող բույ սե րի քի միա կան պայ քա րը: 
Կի րառ վում են այն պի սի բու ժան յու թեր, ո րոնք ան մի
ջա պես ազ դում են մար դու շնչա ռա կան ու ղի նե րի վրա 
և բազ մա թիվ ա լեր գիա նե րի պատ ճառ դառ նում, այ
սինքն` արդ յուն քում ստա նում ենք շնչա ռա կան ու ղի նե
րի մաս նա կի ախ տա հա րում: 

Օր գա նա կան բու ժան յու թերն այ սօր լայն կի րա
ռութ յուն ու նեն ամ բողջ աշ խար հում: Դեռևս մեկ տաս
նամ յակ ա ռաջ Հա յաս տա նում հիմք դրվե ցին օր գա
նա կան գյու ղատն տե սութ յան հիմ քե րը. ժա մա նակն է 
կա նա չա պատ տա րածք նե րի խնամքն ի րա կա նաց նել 
օր գա նա կան բու ժան յու թե րով: Օր գա նա կան բու ժան
յու թե րը ի րեն ցից ներ կա յաց նում են՝ բակ տե րիալ ծագ
ման, ծա ռի խե ժի, բու սա կան մա ցորդ նե րի մզված քի, 
ցիտ րու սի կեղ ևի քեր ված քի, ջրի մուռ նե րի միա ցութ
յուն ներ: Մի խոս քով միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք առ կա 
են բնութ յան մեջ, ու ղա կի դրանց մի ջո ցով կա րե լի է, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, պայ քա րել գլուխ բարձ
րաց րած հի վան դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի դեմ: 
Օր գա նա կան բո լոր պատ րաս տուկ նե րը, բու ժան յու
թերն անվ աս են շրջա կա մի ջա վայ րի, կեն դա նի նե րի, 
բնակ չութ յան հա մար:

Ինչ պես 15 տա րի ա ռաջ, այն պես էլ այ սօր, « Շեն» 
բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու
նը, մեր հան րա պե տութ յու նում շա րու նա կում է խթա
նել  օր գա նա կան ար տադ րութ յան ամ բողջ ար ժեշղ
թա յի զար գա ցու մը և պատ րաստ է մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վութ յամբ ա ջակ ցել բո լոր նա խա ձեռ նութ
յուն նե րին: 

 Կար ևոր է նշել, որ քի միա կան ծագ ման բու ժան
յու թի կի րա ռութ յան դեպ քում սպաս ման ժամ կետ նե րը 
տա տան վում են 1525 օր վա սահ ման նե րում: Օր գա նա
կան բու ժան յու թե րի կի րա ռութ յան դե քում մար դը կա
րող է 12 ժամ հե տո հան գիստ զբոս նել մշակ ված տա
րած քում, իսկ օր գա նա կան բու ժան յու թե րով ա ճեց ված 
գյուղմ թեր քը կա րե լի է օգ տա գոր ծել սննդի մեջ սրսկու
մից մոտ 23 օր հե տո: 

Շու կա յի ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
«Հ րաշք այ գի» ՍՊԸ ներ կա յաց նում է եվ րո պա կան և 
ռու սա կան ար տադ րութ յան օր գա նա կան բու ժան յու թե
րի շուրջ 17 ան վա նում: Կա րե լի է ա սել, որ կան նա
խադր յալ նե ր` նա խընտ րութ յու նը օր գա նա կան պատ
րաս տուկ նե րի կի րա ռութ յա նը տա լու հա մար: 

Ն. Շահ մու րադ յան
« Շեն» ԲՀԿ գյու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի

 հա մա կար գող

Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան և  ախ տոտ ման ռիս կե րի նվա զեց ման մի ջոց-
նե րի դուրս բե րում այ սօր ամ բողջ աշ խար հում ա ռաջ նա յին քննարկ ման հար ցերն 
են: Դ րան զու գա հեռ քննարկ վում են նաև անվ տանգ սննդի՝ օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սութ յան, ծա վալ նե րի ընդ լայն ման հար ցե րը: Ին տեն սիվ ար տադ րութ յան դա րաշր-
ջա նում կան բազ մա թիվ ին դուստ րիալ, ար տադ րա կան և վե րամ շակ ման միա վոր ներ, 
ո րոնք ան դառ նա լի վնաս են հասց նում շրջա կա մի ջա վայ րին, ինչն էլ իր հեր թին իր 
հետազ դե ցութ յունն է ու նե նում մարդ կանց ա ռող ջութ յան վրա:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ 

ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ

 Վեր ջերս Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի 
§ Հա կոբ յան բնա պահ պա նա կան կենտ րո նի¦ կող մից 
կազ մա կերպ ված §Է կո տու րիզ մը Հա յաս տա նում¦ հա
մա ժո ղո վի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցան նիս տեր, ո րոնք 
վե րա բեր վում էին  զբո սաշր ջութ յան տար բեր տե սակ
նե րին: Դ րան ցից մե կը՝  վայ րի  բնութ յան  վրա հիմն
ված զբո սաշր ջութ յունն էր: Մաս նա վո րա պես  §Ե րի
տա սարդ կեն սա բան նե րի ա սո ցիա ցիա¦ից  Սար գիս 
Ա ղա յա նը ներ կա յաց րեց Զա ռի թափ Գոմք Մար տի րոս 
է կո տու րիզ մի եր թու ղու ծրա գի րը: 

Նա նշեց, որ ծրագ րի հիմ նա կան նպա տա կը`  է կոզ
բո սաշր ջութ յան  զար գա ցումն  է, կեն սա բազ մա զա
նութ յան պահ պա նու մը   և  ե րի տա սար դութ յան զբաղ
վա ծութ յան խթա նու մը՝   Վա յոց ձո րի մար զի  նշված 
հա մայնք նե րում:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում մի քա նի եր թու ղի ներ են 
ստեղծ վել և ցան կա ցած տու րիստ միայ նակ կա րող է 
գնալ, քա նի որ առ կա են բո լոր ցու ցա նակ նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են անգ լե րեն լեզ վով: ecotour.am   կայ
քի դո մեյ նի վրա  ստեղծ ված zgm.ecotour.am  կայ քի  
մի ջո ցով կա րող են ծա նո թա նալ  եր թու ղի նե րին, տա
րած քի պատ մամ շա կու թաին ար ժեք ներ կա յաց նող 
հու շար ձան նե րին, տե ղի կեն սա բազ մա զա նութ յա նը:

§Է կո տու րիզ մի զար գաց ման շրջա նակ նե րում մենք 
ի րա կա նաց նում ենք թռչնա դի տար կում, կաթ նա սուն
նե րի  և վայ րի բնութ յան  դի տար կում, ստեղ ծել ենք այ
ցե լու նե րի կենտ րոն Լո ռու մար զում,  և տե ղե կատ վա
կան կենտ րոն նե րի հիմ նադ րում ենք  ի րա կա նաց նում  
կար ևո րա գույն թռչնա բա նա կան տա րածք նե րում: 
Դ սե ղում դեռևս նո յեմ բե րին,  մի  ծրա գիր  ենք ի րա կա
նաց րել,  ո րի շրջա նակ նե րում  հիմ նել ենք կենտ րոն, 
ո րը նպա տակ ու նի զար գաց նե լու է կոկր թութ յու նը Հա
յաս տա նում,  ինչ պես նաև զբո սաշր ջութ յու նը: Դ սե
ղը կար ևո րա գույն թռչնա բա նա կան տա րածք նե րից 
մեկն է, որ տեղ գտնվում են բազ մա թիվ հե տաքր քիր և 
վ տանգ ված տե սակ ներ: Մ շա կել ենք դեռևս 3 եր թու
ղի ներ, ո րոն ցից մե կը պատ մամ շա կու թա յին է, մյու սը 
հա մակց ված՝  մշա կու թա յին և թռչ նա դի տար կում¦, 
նշել է Հա յաս տա նի թռչուն նե րի  պահ պան ման միութ
յան ներ կա յա ցու ցիչ՝  Ծո վի նար Հով հան նիս յա նը:

Բու սա բան Թա մար Գալստ յա նը ներ կա յաց րեց 
Հա յաս տա նի հա րուստ բու սա կան աշ խար հը, ո րը 
ևս ն պաս տում է է կո տու րիզ մի զար գաց մա նը:  §Ան
տառ նե րի  հա սա րա կա կան մո նի տո րինգ¦ ծրագ րի և 
Հա մա հայ կա կան  բնա պահ պա նա կան ճա կա տի հա
մա կար գող,  աշ խար հագ րա գետ Լ ևոն Գալստ յա նը  
բարձ րա ձայ նեց այն բնա պահ պա նա կան խնդիր նե
րը, ո րոնք ի րենց դի տարկ մամբ  խան գա րում են է կո
տու րիզ մի զար գաց մա նը: Դ րանք են՝  ան տա ռա հա
տում նե րը,  հան քարդ յու նա հա նու մը, պո չամ բար նե րը, 
հոս քաջ րե րը, գե տե րի աղ տո տու մը թա փոն նե րով, ար
տա նե տում նե րը, ո րոնք ազ դում են ընդ հա նուր վի ճա
կի վրա: Անդ րա դար ձավ ե ղավ նաև   Թե ղու տի, Ս ևա նի 
և  փոքր ՀէԿե րի խնդիր նե րին, ո րոնք մեծ ազ դե ցութ
յուն են ու նե նում զբո սաշր ջութ յան  վրա:

Ան կեն դան բնա կան հու շար ձան նե րի մաս նա գետ 
Հայկ Մե լիքԱ դամ յա նը ներ կա յաց րեց  ան կեն դան 
բնութ յան հու շար ձան նե րը, ո րոնք կա րող են մեծ հե
տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նել զբո սաշր ջիկ նե րի շրջա
նում:

 Նիս տը վա րող www.ecolur.org կայ քի գլխա վոր  
խմբա գիր  Վիկ տոր յա Բուռ նազ յանն  ամ փո փե լով նիս
տը՝  կոչ ա րեց տու րիս տա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րին 
ու է կո տու րիզ մով զբաղ վող հա սա րա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րին հա մա գոր ծակ ցել միմ յանց հետ, ո րը 
ևս կն պաս տի է կո տու րիզ մի զար գաց մա նը:

www.ecolur.org
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Սկիզբը՝
նախորդ համարում

Ֆումիսան

 

 

 

 
Ակարասան

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔԻ ԲՆԻ 
ԽՏԱՑՈՒՄԸ, ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
Մե ղու նե րը թրթուր նե րի ու հարսն

յակ նե րի շրջա պա տում պահ պա նում են 
34 35°C  ջեր մութ յուն։ Մեղ վա փե թակ նե
րի ան սարք լի նե լը, կող քե րի, հա տա կի 
վրա ա ռա ջա ցած ճեղ քե րը, փե թա կը լավ 
տա քաց ման բար ձե րով ա պա հով ված 
չլի նե լը, չա փա զանց ծանր վի ճա կի մեջ 
են դնում մե ղու նե րին՝ բնում թրթուր նե
րի և հարսն յակ նե րի շրջա պա տում նշված 
ջեր մութ յու նը պահ պա նե լու հա մար։ Մե
ղու նե րը ստիպ ված շատ է ներ գիա և կեր 
են ծախ սում, ո րի հետ ևան քով նրանք ֆի
զիո լո գիա պես շուտ են ծե րա նում։ 

Հա ճախ այդ պի սի փե թակ նե րում 

մե ղու նե րը չեն կա րո ղա նում պահ պա նել 
օպ տի մալ ջեր մութ յուն, ո րի պատ ճա ռով 
մայ րը սահ մա նա փա կում է ձվադ րու մը, 
ըն տա նի քը դան դաղ է ա ճում, եր բեմ լի
նում են սերն դի սառ չե լու դեպ քեր։ Բ նի 
սա ռեց ման պատ ճա ռով ա ռաջ են գա լիս 
զա նա զան հի վան դութ յուն ներ։ Ն ման եր
ևույթ ներ են նկատ վում հատ կա պես ե ղա
նա կի կտրուկ փո փո խութ յան ժա մա նակ։ 
Ջեր մա յին ռե ժի մի լավ պահ պա նու մը 
փե թա կում ա մե նա կար ևոր պայ ման նե
րից մեկն է մեղ վաըն տա նի քի լիար ժեք 
ա ճի ու զար գաց ման հա մար։ Գար նա նը 
և  աշ նա նը մեղ վաըն տա նի քում պետք է 
թող նել այն քան մեղ րա հաց, որ քան մե
ղու ներն են պա տում։ Գար նանն ու ժեղ 
մեղ վաըն տա նիք նե րում բո լոր մեղ րա հա
ցե րը պատ ված են լի նում մե ղու նե րով, 
թրթուր ներն ու հարսն յակ նե րը գտնվում 
են բնի կենտ րո նա կան շրջա նակ նե րի 
վրա, որ տեղ մե ղու ներն ա ռանց ա վե լորդ 
է ներ գիա ծախ սե լու հեշ տութ յամբ պահ
պա նում են 34 35°C ջեր մութ յուն։ Այդ պի
սի ըն տա նիք նե րի բնե րը մեղ վա բույծ նե
րը գար նա նը չեն խտաց նում։ Մի ջակ և 
թույլ մեղ վաըն տա նիք նե րի հա տակ նե րը 
գար նա նը հար կա վոր է մաք րել, բնե րը 
ան պայ ման խտաց նել, բնից հե ռաց նել 
բո լոր այն մեղ րա հա ցե րը, ո րոնք պատ
ված չեն մե ղու նե րով, բույ նը տա քաց նել 
վե րին և կո ղա յին տա քա ցում ե րով, որ
պես զի մե ղու նե րը հնա րա վո րութ յուն ու
նե նան դրա կենտ րո նում ե ղած սերն դի 
շրջա պա տում պահ պա նել պա հանջ վող 
ջեր մաս տի ճա նը։

Չ տա քաց ված, չխտաց ված մեղ
վաըն տա նիք նե րում տե ղի է ու նե նում ջեր
մութ յան կո րուստ, ո րի պատ ճա ռով ա ճը 
դան դա ղում է, իսկ մե ղու նե րը շուտ են 
ծե րա նում։ Լավ տա քա ցում ե րով ա պա
հով ված ըն տա նիք ներն ան հա մե մատ քիչ 
կեր են ծախ սում մեկ միա վոր մե ղու ա ճեց
նե լու հա մար։

Ջեր մա յին կո րուստ նե րը, վաղ գար
նա նը կան խե լու նպա տա կով, խոր հուրդ է 
տրվում մինչև ե ղա նակ նե րի կա յու նա նա լը 
վե րին տա քա ցում ե րի տակ տե ղադ րել 
2 3 շերտ սո վո րա կան թուղթ կամ թերթ, 
իսկ ար կա նոց նե րը նե ղաց նել 2 3 սմ  ով։

Գար նա նը և  աշ նա նը, երբ բնութ
յան մեջ մեղ րա բերք չկա, կեր հայ թայ

մայ րա վան դա կի մեջ, հա ջորդ օ րը բա
ցում են վան դա կի փայ տե կամ պլաս տա
մաս սե կա փա րի չը, անց քին մո մա թերթ 
փակց նում։ Կա րե լի է և նուկ լեու սը մայ րով 
միաց նել ըն տա նի քին։

Վաղ գար նա նը չի կա րե լի մեղ վաըն
տա նիք նե րին ե րի տա սարդ թրթուր նե րով 
մեղ րա հա ցեր տալ՝ մայր մե ղու ներ ստա
նա լու հա մար։ Ե թե նույ նիսկ մե ղու նե րը 
ե րի տա սարդ թրթուր նե րից մայր ա ճեց
նեն, ա պա այն չի կա րող բեղմ ա վոր վել, 
քա նի որ այդ ժա մա նակ մեղ վա նո ցում բո
ռեր չկան։ Այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է ան
մայր մեղ վաըն տա նի քը միաց նել իր կող
քի մայր ու նե ցող ըն տա նի քին։ Հե տա
գա յում, ե ղա նա կը կա յու նա նա լուց, մե ղու
ներն ու ժե ղա նա լուց հե տո ձագ  վերց նել 
մեղ վա նո ցի լա վա գույն ըն տա նիք նե րից։

Խոր հուրդ է տրվում մեղ վաըն տա
նիք նե րի 10 25 %  չա փով մեղ վա նո ցում 
ու նե նալ պա հես տա յին մայ րեր։ Վեր ջի
նիս առ կա յութ յան շնոր հիվ մեղ վա բույ ծը 
հեշ տութ յամբ վե րա կանգ նում է ձմեռ ման 
ըն թաց քում սատ կած մեղ վաըն տա նիք
նե րի քա նա կը, հնա րա վո րութ յուն է ու նե
նում վե րա կանգ նե լու մո րը կորց րած ըն
տա նիք նե րը, ժա մա նա կին խո տա նե լու 
ա նո րակ՝ ոչ ձվա ռատ մայ րե րին և  այլն։ 
Մեղ վա նո ցում ստեղծ ված պա հես տա յին 
մայ րե րի ո րո շա կի քա նա կը նպաս տում է 
կա տա րե լու մեղ վա նո ցի պլա նա յին ա ռա
ջադ րանք նե րը։

ԹՈՒՅԼ ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 Թույլ մեղ վաըն տա նիք նե րին բնի 
եր կու կող մից պետք է տալ տա քա ցում
ներ, փե թա կում թող նել այն քան մեղ րա
հաց, որ քան մե ղու ներն են պա տում, ար
կա նո ցը նե ղաց նել մինչև 1 սմ։ Ե ղա նա կի 
կա յու նա նա լուց հե տո, ե թե մեղ վա նո ցում 
հի վան դութ յուն ներ չկան, ու ժեղ ըն տա
նիք նե րից ժա մա նակ առ ժա մա նակ 1 2 
հա սու նա ցած հարս նյակ նե րով մեղ րա
հա ցեր են տա լիս։

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ 
ԿԱՐԳԸ

 Ան մայր մեղ վա փե թա կը 1 2 օր վա ըն
թաց քում աս տի ճա նա բար մո տեց նում են 
հար ևան մայր ու նե ցող ըն տա նի քին, ո րի 
հետ պետք է միաց վի։ Միա նա լուց ա ռաջ 
մայր մեղ վին վան դա կի օգ նութ յամբ մե
կու սաց նում են։ Ան մայր մեղ վաըն տա
նի քի մե ղու ներն ի րենց մեղ րա հա ցե րով 
տե ղա վո րում են մայր ու նե ցող մեղ վաըն
տա նի քի բնի կող քին (միջ նա տախ տա
կից հե տո)։ Միաց նե լու նա խօր յա կին 
եր կու ըն տա նիք նե րի մե ղու նե րին տա լիս 
են միա տե սակ հոտ։ Այդ նպա տա կով 
կտո րի վրա ա նա նու խի կամ ա նի սո նի 
յու ղի է սեն ցիա յի մի քա նի կա թիլ են կա
թեց նում, տե ղա վո րում փե թա կի ծած կո ցի 
տակ։ Այս աշ խա տան քը պետք է կա տա
րել մինչև ըն տա նի քի բո ռա ցու դառ նա լը։ 
Ձ մե ռա նո ցից դուրս բե րե լուց հե տո որ
քան շուտ միաց վեն ըն տա նիք նե րը, այն
քան մե ղու նե րը լավ կըն դու նեն միմ յանց։

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ ԵՎ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Մեղ վաըն տա նիք նե րի գար նա նա

յին  ստու գու մից,  բնե րի  նե ղա ցու մից,  
տա քա ցում երն ա պա հո վե լուց  հե տո  
մեղ վա պա հը  պետք  է  լրաց նի  կե րա
պա շա րը:  Այն  մեղ վի ըն տա նիք նե րում, 
որ տեղ կա անհ րա ժեշ տութ յուն, պետք 
է տալ գրգռիչ կեր` ստի պե լով մայ
րե րին ա րագ ձվադ րել: Գրգռիչ կերը 
պատրաստում են շաքարավազի և ջրի 
1:1 հարաբերությամբ:

թե լու հա մար նրանք հար ձակ վում են 
թույլ մեղ վաըն տա նիք նե րի վրա, ո րոնք 
ի րենց փե թա կի մուտ քը չեն կա րո ղա նում 
պաշտ պա նել։ Մե ղու նե րի հար ձա կում
ներն ա ռանձ նա պես ա վե լի հա ճա խա կի 
են լի նում ան մայր ըն տա նիք նե րի վրա։ 
Ու ժեղ մեղ վաըն տա նիք ներն ակ տիվ 
կեր պով դի մադ րում են գող մե ղու նե րի 
հար ձա կում ե րին, խայ թում, սպա նում 
են օ տար մե ղու նե րին, ո րոնք փոր ձում 
են գո ղութ յան նպա տա կով մուտք գոր
ծել փե թակ։ Փե թակ նե րի ար կա նոց նե րի 
մոտ կու տակ վում են մեծ քա նա կութ յամբ 
սատ կած մե ղու ներ։ Գող մե ղու նե րին 
կա րե լի է տար բե րել նաև ի րենց յու րա
հա տուկ վար քագ ծով։ Ն րանք վստահ չեն 
թռչում ար կա նո ցից դե պի փե թակ, հա
ճախ նստում են փե թա կի պա տե րի վրա 
կամ փոր ձում են կա փա րի չի ու փե թա կի 
ճեղ քե րից ներս խցկվել։ Մե ղու նե րի գո

ղութ յուն ներն ա վե լի հեշտ է կան խար գե
լել, քան սկսած գո ղութ յան դեմ պայ քա
րել։ Երբ բնութ յան մեջ մեղ րա բերք կա, 
մե ղու նե րի հար ձա կում եր տե ղի չեն ու
նե նում։

Գո ղութ յու նը կան խե լու հա մար մեղ
վա նո ցում պետք է պա հել ու ժեղ մեղ
վաըն տա նիք ներ, ո րոնք տե ղա վոր ված 
լի նեն ո րակ յալ փե թակ նե րում։ Մե ղու նե
րի ստու գում երն ան բեր քա տու ժա մա
նա կաշր ջա նում պետք է կա տա րել ծայ
րա հեղ դեպ քում, այն էլ` ե րե կո յան ժա մե
րին։ Աշ նա նը, գար նա նը` ընդ հան րա պես 
ան բեր քա տու ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
մեղ վա փե թա կի ար կա նոց նե րը պետք է 
նե ղաց նել, մե ղու նե րին կե րակ րել շատ 
զգույշ, ուշ ե րե կո յան, ա ռանց շա քա րա
ջուր թա փե լու։

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ  ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄԸ

Գար նան ստու գում ե րի ժա մա
նակ ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն պետք 
է դարձ նել մեղ վաըն տա նիք նե րում մայր 
մեղ վի առ կա յութ յա նը։ Ան մայր ըն տա
նիք նե րը չեն կա րո ղա նում պաշտ պա նել 
ի րենց բույ նը, հեշ տութ յամբ թա լան վում 
են ու րիշ մեղ վաըն տա նիք նե րի մե ղու նե
րի կող մից, մեղ րա հա ցե րի վրա մե ղու
ներն ան հան գիստ շար ժում եր են կա
տա րում, ար ձա կում են որբ ըն տա նի քին 
բնո րոշ ձայն։ Հա ճախ ու ժեղ ըն տա նի
քում հնա րա վոր չի լի նում մայր մեղ վին 
գտնել։ Այդ պի սի ըն տա նիք նե րին տա լիս 
են 1 2 օ րա կան թրթուր նե րով մեղ րա հաց, 
ե թե 2 3 օր վա ըն թաց քում տրված մեղ րա
հա ցի թրթուր նե րի վրա մե ղու նե րը մայ
րա թա սակ ներ են պատ րաս տում, ա պա 
եզ րա կաց նում են, որ ըն տա նի քը մայր 
չու նի։ Լի նում են դեպ քեր, երբ փե թա կում 
սերն դով մեղ րա հաց դնե լուց 5 6 օր հե տո 
դեռ մե ղու նե րը մայ րա թա սակ չեն պատ
րաս տում, և մայ րը չի ձվադ րում։ Ն շա նա
կում է մայ րը կա, բայց բեղմ ա վոր ված չէ 
կամ ա նո րակ է կամ էլ նրա սե ռա կան օր
գան նե րը հի վանդ են։ Այդ պի սի մայ րե րը 
պետք է փո խա րի նել նո րե րով։

Ե թե մեղ վաըն տա նիքն ու ժեղ է, բայց 
մայր չու նի, նպա տա կա հար մար է նրան 
պա հես տա յին նուկ լեու սից մայ րով ա պա
հո վել։ Այդ պի սի մայ րը տե ղա վո րում են 

Թույլ  ընտանիքներն  ի  վիճակի  չեն  
կողքի  կերամանից  օգտագործել  տրված  
կերը: Այդպիսի մեղվի ընտանքներին այն 
տալիս են` լցնելով կողքի մեղրահացերի 
վրա կամ շրջանակների վրա դրված 
կերամաններում:

Ընդ հան րա պես, որ պես գրգռիչ կեր, 
յու րա քանչ յուր ըն տա նի քին տա լիս են 
200300 գ շա քա րա ջուր, իսկ թույլ ըն
տա նիք նե րին` ա վե լի քիչ, այն հաշ վով, 
որ մե ղու նե րը կա րո ղա նան  այդ կե րը 
մշա կել և  օգ տա գոր ծել: Ե թե կե րը փե
թա կի մեջ թթվել է, պետք է կե րա մա նը 
փոխ վի և կե րը թափ վի:

Ե թե գար նա նա յին ստու գու մից 
պարզ վեց, որ կան ըն տա նիք ներ, ո րոնց 
մեղ րա հա ցե րի վրա առ կա են լու ծի հետ
քեր, մե ղու ներն ակ տիվ չեն, չեն կա րող 
թռչել, սո ղում են, կեղ տո տել են  ար կա
նո ցի  պա տը  դրսից  և  ներ սից,  ո րո
վայ նը  ուռ չած  է,  դա  նշա նա կում  է,  
որ մեղ վաըն տա նի քը հի վանդ է նո զե
մա տո զով: Այդ դեպ քում մեղ վա նո ցը 
բուժ վում է նո զե մա ցիդ, նո զե տոմ կամ 
նո զե մատ դե ղա մի ջո ցով` ըստ դրա կի
րառ ման հրա հան գի: Ե թե մեղ վա նո ցը 
նո զե մա տո զով հի վանդ չէ, ա ռա ջին հեր
թին պետք է պայ քար տա նել վա րոա տոզ 
հի վան դութ յան դեմ: Շատ մեղ վա պահ
ներ այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են 
բի պին   կամ   բի պինտ   բու ժան յու թը:   
Այն   տզի   վրա   արդ յու նա վետ   է   ազ
դում,   բայց բա ցա սա կան է անդ րա դառ
նում բաց սերն դի (ձու, թրթուր) վրա և 
կտ րուկ բարձ րաց նում է մեղ վի ըն տա նի
քի բնի խո նա վութ յու նը: Ել նե լով դրա նից` 
խոր հուրդ է տրվում, օգ տա գոր ծել այն 
դե ղա մի ջոց նե րը, ո րոնք լու ծույ թի ձևով 
չեն պատ րաստ վում: Դ րանք են` ֆու մի
սան, թրթնջկաթ թու (ծխար կե լու մե թո
դով), ա կա րա սան, ա մի պոլտ, վա րոա
դեզ, ա պի դեզ և  այլն:

Ե թե մեղ վա նո ցի մեղ վի ըն տա նիք
նե րում կան եվ րո պա կան փտախ տի կլի
նի կա կան նշան ներ, ո րոնք են` ա ռողջ
նե րի շար քում վա րակ ված, մեծ մա սամբ           
46  օ րա կան թրթուր ներ, հազ վա դեպ 
հարսն յակ ներ, դրանց խայ տաբ ղետ լի
նե լը, փտած զանգ վա ծի նե խած կամ 
թթված  հո տը,  դրա  ձգվե լու  հատ կութ
յու նը,  բջիջ նե րում  սատ կած  թրթուր նե
րի  տար բեր դիր քա վո րու մը,  չո րա ցած,  
սատ կած  թրթուր նե րը,  բաց  բջիջ նե րի  
հա տա կից  և  պա տե րից հեշ տութ յամբ 
պոկ վե լը, այդ դեպ քում վա րոա տո զի դեմ 
բու ժե լուց հե տո անց կաց նում են փտախ
տի  աշ խա տանք ներն  այն  ժա մա նա կա
հատ վա ծում,  երբ  դեռ  չի  սկսվել  գլխա
վոր մեղ րա բեր քը:

Դե ղա մի ջոց նե րով բու ժու մը կա տա
րում են 1:1 հա րա բե րութ յամբ շա քա րա
վա զի և ջ րի լու ծույ թով: Պա հանջ վող 
քա նա կութ յամբ դե ղան յու թը նա խօ րոք 
լու ծում են ե ռաց րածհո վաց րած ջրում 
(3840 0C) և հան գա մա նո րեն խառ նում, 
ո րից հե տո այն ա վե լաց նում են պատ
րաս տի,   մինչև   30 0C   գոլ   օ շա րա կին:   
Բուժ ման   կրկնո ղութ յու նը   կա տա րում   
են օք սի վի տով և  օք սի բակ տո ցի դով 56 
օր անց: Պատ րաս տի բու ժիչ օ շա րա կը 
տա լիս են օր վա վեր ջում`  յու րա քանչ յուր  
մեկ  շրջա նակ  պա տող  մեղ վի  հաշ վով`  
100150  մլ:  Բու ժիչ  կե րը լցնում են կե
րա ման նե րի կամ բնի դա տարկ մեղ րա
հա ցե րի մեջ:

Ներ կա յումս  ար տադր վում  է  օք սի
բակ տո ցիդ  (շեր տի կի  և  փո շու  ձևով)  ու  
օք սի վիտ բու ժան յու թե րը, ո րոնք պետք է 
օգ տա գոր ծել ըստ հրա հան գի:

Ն. Մ. Հա կոբ յան 
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

Կ. Թ. Ա վե տիս յան
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու
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Սկիզբը՝
նախորդ համարում

ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ` ԳՈՄԱՂԲԻ 
ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԵՂԱՆԱԿ

Գո մաղ բի ա րա գաց ված աե րոբ ֆեր մեն տաց ման տեխ նո լո գիան իր կա նաց
վում է բարձ ր ար տադ րո ղա կան ար տադ րա մա սե րում և ցածր ար տադ րո ղա կա
նութ յամբ փոք րա չափ տե ղա կա յանք նե րում ու սար քա վո րում նե րում:

Հաշ վի առ նե լով ա րա գաց ված աե րոբ ե ղա նա կով գո մաղ բի ֆեր մեն տաց ման 
գո յութ յուն ու նե ցող մեծ ու փոքր տե ղա կա յանք նե րի ու հա մա կար գե րի ա ռա վե
լութ յուն ներն ու թե
րութ յուն նե րը մեր 
հան րա պե տու թյան 
գ յ ո ւ  ղ ա  ց ի ա  կ ա ն 
ա նաս նա պա հա կան 
տնտե սու թյուն նե րի 
հա մար պատ րաս
տել և  ար տադ րութ
յան պայ ման նե րում 
փոր ձար կել ու ճշտել 
ենք կա ռուց ված քա յին 
պա րա մետ րե րը և շա
հա գոր ծա կան ռե ժիմ
նե րը:

Պարզ կա ռուց
ված քով փոք րա չափ 
տե ղա կա յան քի կա
ռուց ված քա յին սխե
ման բեր ված է նկ. 
1ում:

Նկ© 2ում բեր ված 
է օր գա նա կան կոմ
պոս տի պատ րաստ
ման տե ղա կա յան քի ընդ հա նուր տես քը աշ խա տան քի ժա մա նակ: 

Տե ղա կա յանքն աշ խա տում է հետև յալ կերպ (նկ© 2):
Պատ րաս տի գո մաղ բած ղո տա յին խառ նուր դը լցնում են տա կա ռի (3) մեջ, գոր

ծի են դնում կոմպ րե սո րը (15), ո րը պար բե րա բար, ո րո շա կի հա ճա խութ յամբ օդ է 
մղում խառ նուր դի մեջ, սկսում է կեն սա ֆեր մեն տաց ման պրո ցե սը, և 710 օր հե տո 

կոմ պոս տը պատ րաստ է:
Աե րոբ պրո ցե սի նոր մալ 

ըն թացքն ա պա հո վում են 
է լեկտ րո նա յին ջեր մա չա փը (8) 
և ռե լեն (11): Ֆեր մեն տաց վող 
խառ նուր դում ջեր մաս տի ճա նը 
բարձ րա նա լով, թույ լա տրե լի 
սահ մա նին հաս նե լիս, է լեկտ
րո նա յին ջեր մա չափն ազ դան
շան է տա լիս ռե լեին,  և վեր
ջինս ան ջա տում է օ դամ ղող 
կոմպ րե սո րի է լեկտ րա կան 
շղթան՝ դա դա րում է օ դամղ
ման գործ ըն թա ցը: Այ նու հետև 
խառ նուր դում ջեր մաս տի ճանն 
իջ նում է, թույ լատ րե լի նվա
զա գույն սահ մա նին հաս նե
լիս, դարձ յալ է լեկտ րո նա յին 

ջեր մա չափն ազ դան շան է հա ղոր դում ռե լեին, միա նում է է լեկտ րա կան շղթան, 
կոմպ րե սորն սկսում է օդ մա տու ցել խառ նուր դի մեջ, և  աե րա ցիա յի պրո ցեսն ին
տեն սի վա նում է: Այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կրկնվում են մինչև խառ նուր դի ֆեր մեն
տաց ման պրո ցե սի ա վար տը: Այդ դեպ քում խառ նուր դի (պատ րաս տի կոմ պոս տի) 
ջեր մաս տի ճանն իջ նում է մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նին մոտ սահ ման նե րը, և գոր
ծըն թացն ա վարտ վում է:

Գո մաղ բած ղո տա յին խառ նուր դի ֆեր մեն տաց ման ամ բողջ պրո ցե սի ըն թաց
քում տա կա ռի տար բեր բարձ րութ յուն նե րի վրա տե ղադր ված ջեր մա չա փե րը (7, 
9, 10) ըստ օ րե րի` ցույց են տա լիս ֆեր մեն տաց վող խառ նուր դի ջեր մաս տի ճա նի 
փո փո խութ յան փաս տա ցի տվյալ նե րը և վեր ջա պես պրո ցե սի վեր ջում ջեր մաս տի
ճա նի ան կու մը՝ ֆեր մեն տաց ման պրո ցե սի ա վար տը: 

Գո մաղ բի աե րոբ ֆեր մեն տաց ման տե ղա կա յան քը Բա լա հո վի տի ա նաս նա պա
հա կան տնտե սութ յու նում հա ջո ղութ յամբ ան ցել է ար տադ րա կան փոր ձար կում նե
րը և փոր ձար կող  հանձ նա ժո ղո վի կող մից ե րաշ խա վոր վել է ներդր ման:

Մենք պատ րաստ ենք օգ նե լու ցան կա ցած տնտե սութ յան, ա ռա ջարկ ված 
տեխ նո լո գիան օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Ս. Մար գար յան 
տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Դ. Պետ րոս յան
 տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Մ. Սա րո յան
 ին ժե ներմե խա նիկ, ՀԱԱՀ

Նկ© 1. Օր գա նա կան կոմ պոս տի ար տադ րութ յան տե ղա կա
յան քի կա ռուց ված քա յին սխե ման©
1. հե նա րան, 2. հաշ վիչ, 3. տա կառ, 4. պտտման ա ռանցք, 
5. մե կու սիչ, 6, 14. օ դամ ղիչ խո ղո վակ, 7, 9, 10. ջեր մա
չա փեր, 8. է լեկտ րո նա յին ջեր մա չափ, 11. ռե լե, 12. է լեկտ
րո նա յին ժա մա նա կա չափ, 13, 16. է լեկտ րա կան լար, 15. 
կոմպ րե սոր, 17. օ ղա կաձև ծա կոտ կեն խո ղո վակ, 18. ցան
ցա վոր հատակ:

Նկ© 2. Գո մաղ բի աե րոբ ա րա գաց ված ֆեր մեն
տաց ման փոք րա չափ տե ղա կա յան քի ընդ հա նուր 
տեսքն աշ խա տան քա յին վի ճա կում:

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
ԿԱՐԻԵՐԱ ԵՎ  EXPO2016»ՈՒՄ

 Վեր ջերս  «Yerevan EXPO» ցու ցա հան դե սա յին հա մա լի րում բաց վեց «Կր-
թութ յուն և կա րիե րա EXPO-2016» 16-րդ  ա մե նամ յա մի ջազ գա յին մաս նա գի-
տաց ված ցու ցա հան դե սը: Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նը 
ցու ցա հան դե սում ներ կա յա ցել էր  նրբա ճա շակ դի զայ նե րա կան ձևա վո րում ու-
նե ցող ու րույն տա ղա վա րով:

Այս տեղ ցու ցադր ված են հա
մալ սա րա նի « Զո վետ կաթ» կաթ
նամ թեր քը (ո րով նաև հյու րա սիր
վում են ցան կա ցող նե րը), վեր ջին 
տա րի նե րին հա մալ սա րա նում 
հրա տա րակ ված մաս նա գի տա
կան գրա կա նութ յու նը, ու սա նո
ղա կան խորհր դի, ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
ձեռք բե րում ե րը, հա մալ սա րա նի 
ու սա նողմար զիկ նե րի նվա ճում
նե րը հան րա պե տա կան տար բեր 
մրցում ե րում, Ագ րո բիզ նե սի ու
սուց ման կենտ րո նը, Աշ խա տան

քի տե ղա վոր ման և խորհր դատ վութ յան բա ժի նը:
 Տա ղա վա րին մո տե ցող նե րին տրա մադր վում են 85ամ յա փա ռա վոր պատ

մութ յուն ու նե ցող բու հի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը ներ կա յաց նող տպա գիր տե ղե
կատ վա կան թվով 15 ա նուն թեր թիկ ներ և բ րոշ յուր ներ, ինչ պես նաև մո նի տո րով 
ցու ցադր վեց ֆիլմ, ո րը ևս  ի րա զե կում է հա մալ սա րա նի ըն դու նե լութ յան կա նոն
նե րում էա կան փո փո խութ յուն նե րի մա սին:

Ն շենք, որ նման ցու ցա հան դես ներն օգ նում են ա ռա ջին հեր թին շրջա նա
վարտ նե րին մաս նա գի տա կան ճիշտ կողմ ո րոշ ման հար ցում, ա պա խթան են 
բու հե րի ու սա նող նե րի հա մար՝ հաս կա նա լու, որ այ սօր կա րիե րան և կր թութ յու նը 
հա մա քայլ են ըն թա նում, և  ա ռանց կրթութ յան, կա յուն, լիար ժեք գի տե լիք նե րի չի 
կա րող լի նել կա րիե րա, մաս նա վո րա պես մի ջազ գա յին բազ մաբ նույթ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման պա րա գա յում: Ու րա խա լի փաստ է, որ ու սա նող նե րը և մա գիստ
րանտ նե րը ներգ րավ ված են ցու ցա հան դե սում` հա մալ սա րա նի ներ կա յաց ման 
աշ խա տանք նե րին:

Ու շադ րութ յան է ար ժա նի տա ղա վա րի հետ նա մա սում ցու ցադր վող հա մալ
սա րա նի պաս տա ռը, ո րում պար զո րոշ ար տա ցոլ ված են հա մալ սա րա նի բո լոր 
ֆա կուլ տետ նե րը, քո լե ջը, մի ջազ գա յին կրթա կան ծրագ րե րը, ու սում աար տադ
րա կան պրակ տի կա նե րը, մաս նաճ յու ղե րը, գի տա կան կենտ րոն ներն ու գի տա հե
տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րը, պրոբ լե մա յին լա բո րա տո րիա նե րը, գի տութ յուն
ար տադ րութ յուն սերտ կա պը:

 Հա վե լենք, որ «Կր թութ յուն և կա րիե րա EXPO2016» ցու ցա հան դե սը գոր ծել 
է մինչև ապ րի լի 22ը:

www.anau.am

 Հա յաս տա նի ազ գա-
յին ագ րա րա յին հա մալ-
սա րա նի և Սա մա րա յի 
պե տա կան գյու ղատն-
տե սա կան ա կա դե միա-
յի միջև հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շրջա նակ նե րում 
Սա մա րա յի պե տա կան 
գ յ ո ւ  ղ ա տ ն  տ ե  ս ա  կ ա ն 
ա կա դե միա յի Գի տա կան 
բաժ նի ղե կա վար Նա րեկ 
Չի լին գար յա նը վեր ջերս 
ՀԱԱՀ փոքր դահ լի ճում 

հան դի պում ու նե ցավ ՀԱԱՀ աս պի րանտ նե րի և  ե րի տա սարդ դա սա խոս նե րի 
հետ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում նա ներ կա յաց րեց Սա մա րա յի պե տա կան գյու
ղատն տե սա կան ա կա դե միան, Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի խոր հուր դը, մաս
նա վո րա պես՝ Ա կա դե միա յի մաս նակ ցութ յու նը տար բեր ֆո րում ե րին, սե մի
նար նե րին, գի տա ժո ղով ե րին, ցու ցա հան դես նե րին, մրցույթ նե րին և դ րա մաշ
նորհ նե րի իրականացրած գործընթացին: Նա րեկ Չի լին գար յա նը ներ կա յաց րեց 
« Հա մաշ խար հա յին ագ րո բիզ նե սի շա բաթ» և «Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի 
ներդ րու մը ագ րա րա յին ո լոր տում» գի տա ժո ղով ե րի մա սին, ինչ պես նաև գի տա
ժո ղո վին առ ցանց ե լույ թով հան դես գա լու հնա րա վո րութ յան, գի տա ժո ղո վի ժո ղո
վա ծու ում հե տա զո տա կան նյու թե րի անվ ճար հրա տա րակ ման և վ կա յա կան նե րի 
տրա մադր ման մա սին:  Հան դիպ ման վեր ջում աս պի րանտ նե րը և դա սա խոս նե րը 
հար ցեր հնչեց րին Սա մա րա յում ուս ման հնա րա վո րութ յուն նե րի, դրա մաշ նորհ նե
րի, հոդ ված նե րի տպագր ման և  այլ թե մա նե րի շուրջ:

Լու սի նե  Թով մաս յան 
Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մեն տի մաս նա գետ

ՍԱՄԱՐԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ

 ՀԱԱՀՈՒՄ
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ԱՆՄՈՌՈՒԿ
 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:

ՀԱՂԹԵՑ ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ 

Ðºî²øðøÆð  ¾ © © ©

Ան մո ռու կը  կամ մկնա կան ջը  գաղտ րի
կազ գի նե րի  ըն տա նի քի միամ յա, եր կամ յա կամ 
բազ մամ յա խո տա բույ սե րի ցե ղին է պատ կա նում։ 
Հայտ նի է բույ սի մոտ 50, ՀՀում՝ 14 տե սակ։

Ցո ղու նը ճյու ղա վոր վող է, բարձ րութ յու նը՝ 
540 սմ։ Տերև նե րը նշտա րաձև են, բութ բա հան
ման կամ սրա ծայր։ Ծաղ կա բույ լը ող կու զան ման 
է, տեր ևա զուրկ, կրկնա կի ո լորք նե րով, ծա ղիկ
նե րը՝ երկ նա գույն, մանր կամ մի ջին մե ծութ յան: 
Ծաղ կում է ապ րիլօ գոս տոս ա միս նե րին։ Պ տու ղը 
եր կա րա վուն կամ է լիպ սաձև քա ռըն կու զիկ է։

Ո րոշ տե սակ ներ դե ղա բույ սեր են: Այն նաև 
մեղ տա տու է: 

Հան դի պում է Սու լե մա յի լեռ նանց քի ( Վա յոց 
ձո րի մարզ) շրջա կայ քում, Ա րա յի լե ռան  (Ա րա
գա ծոտ նի  մարզ) լան ջե րին,  Ուր ծի լեռ նաշռ թա
յում (Ա րա րա տի մարզ):
ԱՆ ՄՈ ՌՈՒ ԿԻ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅ ՈՒ ՆԸ ԵՎ ԿԱ

ՊԸ ՀԱ ՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅ ԱՆ ՀԵՏ
Ըստ գեր մա նա կան լե գեն դի, երբ Աստ ված 

ան վա նում է բո լոր բույ սե րին, մի փոք րիկ ծա ղիկ, 
ո րը ա նուն չէր ստա ցել, ա սում է Աստ ծուն. « Մի՛ 
մո ռա ցիր ինձ, Տե՛ ր¦։ Աստ ված պա տաս խա նում է, 
որ դա էլ հենց կլի նի նրա ա նու նը: Ըստ մեկ այլ 
լե գեն դի, երբ Ա րա րի չը ա վար տում է բաշ խել ծա
ղիկ նե րի գույ նե րը, մի ծա ղիկ շշնջում է. «Ինձ մի՛ 
մո ռա ցի ր¦։ Ա րար չի մոտ միայն մի փոքր երկ նա
գույն էր մում, որն էլ հենց տա լիս է այդ ծաղ
կին։ Ս րա պատ ճա ռով են ան մո ռու կի ծա ղիկ նե րը 
ներկ ված բաց երկ նա գույ նով։

Անգ լիա յի թա գա վոր Հեն րի IVը ա մո ռու
կը վերց րել է որ պես իր 1398 թվա կա նի աք սո րի 
խորհր դա նիշ: 15րդ դա րում Գեր մա նիա յում հա
մա րում էին, որ ան մո ռուկ կրող նե րին ի րենց սի
րեց յալ նե րը չեն մո ռա նա։ Ըստ լե գեն դի` միջ նա
դա րում, երբ աս պե տը և  իր սի րեց յա լը քայ լե լիս 
են ե ղել գե տի ա փով, աս պե տը խո նարհ վել է, որ 
քա ղի մի քա նի ան մո ռուկ, բայց զրա հի ծան րութ
յան պատ ճա ռով ըն կել է գե տը։ Խոր տակ վե լիս 
նա նե տել է ան մո ռուկ ներն իր սի րեց յա լին և  ա սել՝ 
«Չ մո ռա նաս ին ձ¦։ Աղ ջիկ նե րը այս պատ ճա ռով 
ան մո ռու կը հա ճախ կրում են որ պես հա վա տար

մութ յան և  անմ ա ցորդ սի րո խորհր դա նիշ։
 Ան մո ռու կը  հատ կա պես մեծ նշա նա կութ յուն 

ու նի հա յե րի հա մար: Ան մո ռուկն ընտր վել է  Հա
յոց ցե ղաս պա նութ յան 100րդ տա րե լի ցին նվիր
ված մի ջո ցա ռում ե րի պաշ տո նա կան խորհր դա
նիշ, որ տեղ սև գույ նը խորհր դան շում է ե ղեռ նի 
սար սափն ու ցե ղաս պա նութ յան մա սին հի շո
ղութ յու նը, դե ղի նը պատ կե րում է ար ևի լույ սը, 
որն ապ րե լու և  ա րա րե լու հույս է տա լիս։ Ներ սի 
ճա ռա գայ թաձև բաց մա նու շա կա գույ նը խորհր
դան շում է Ցե ղաս պա նութ յան դա տա պարտ մանն 
ու ճա նաչ մա նը մաս նա կից լի նե լը, իսկ գե րակշ
ռող մա նու շա կա գույ նը տա րած ված է հայ կա կան 
ինք նա գի տակ ցութ յան հիմ քում՝ հայ ա ռա քե լա
կան ե կե ղե ցու սպա սա վոր նե րի հան դեր ձան քի 
տար րե րում։ 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րը հա մա կար գող հանձ
նա ժո ղո վի կող մից ստեղծ ված աշ խա տան քա յին 
խումբն անց է կաց րել եր կու փու լից բաղ կա ցած 
մրցույթ, ո րին ներ կա յաց վել են տասն յակ աշ
խա տանք ներ: Հանձ նա ժո ղո վը հաս տա տել է այս 
խորհր դա նի շը: Ան մո ռուկ ծա ղի կը գրե թե բո լոր 
լե զու նե րում ու նի նույն ի մաս տը` չմո ռա նալ, հի շել 
և հի շեց նել: Ծաղ կի մեջ ներ կա յաց ված է Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հու շա հա մա լի րի` « Ծի
ծեռ նա կա բեր դի¦  12 քա րե սա լիկ նե րի գրա ֆի կա
կան պատ կե րը, իսկ ծաղ կի հինգ թեր թիկ նե րը 
խորհր դան շում են աշ խար հի հինգ մա սե րը, որ
տեղ սփռվել են հա յե րը Ցե ղաս պա նութ յու նից հե
տո և հայ կա կան Սփ յուռք են ստեղ ծել։   

Հա յոց Ցե ղաս պա նութ յու նը ХХ դա րի ա ռա
ջին ցե ղաս պա նութ յունն է։ Թուր քիան ա վան
դա բար մեր ժում է Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի տա րի նե րին մոտ մե կու կես մի լիոն 
հա յե րի զանգ վա ծա յին ջար դեր ի րա կա նաց նե
լու մե ղադ րանք նե րը և չա փա զանց ցա վա գին է 
վե րա բեր վում Հա յոց Ցե ղաս պա նութ յան հար ցի 
վե րա բեր յալ Արև մուտ քի կող մից ար վող քննա դա
տութ յուն նե րին։ 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը ճա նա չել 
են բազ մա թիվ երկր ներ, մաս նա վո րա պես` Ու
րուգ վա յը, Լիտ վան, Ռու սաս տա նը, Ֆ րան սիան, 
Ի տա լիա յի խորհր դա րա նի ստո րին պա լա տը, 
Գեր մա նիան, Հո լան դիան, Ս լո վա կիան, Շ վե
դիան, Շ վեյ ցա րիան, ԱՄՆ 42 նա հանգ ներ, ինչ
պես նաև Հու նաս տա նի, Կիպ րո սի, Ար գեն տի նա
յի, Բել գիա յի, Ո ւել սի խորհր դա րան նե րը, Կա նա
դա յի խորհր դա րա նի հա մայնք նե րի պա լա տը և 
Լե հաս տա նի սեյ մը, Վա տի կա նը, Եվ րա խորհ դա
րա նը, Ե կե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին խոր հուր
դը։

 Լի լիթ Գաս պար յա ն
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Եվ րո պա կան Ե րի տա սար դա կան 
պառ լա մեն տի հա յաս տան յան ներ կա
յա ցուց չութ յան (EYP Armenia) գոր ծակ
ցութ յամբ, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
հայ տա րա րած §Իմ ֆի նանս նե րի ա միս¦ 
ծրագ րի շրջա նա կում, տե ղի ու նե ցած 
քա ռօր յա § Ֆի նան սա կան նո րա րա րութ
յուն ներ՝ միտ ված երկ րի զար գաց մա
նը¦ խո րագ րով միջ հա մալ սա րա նա կան 
հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ անց կաց ված 
մրցույ թը ի հայտ բե րեց օ րի նա չափ հաղ
թո ղին. այն ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց
ման կենտ րոնն էր: 

Ժ յու րիի միա հա մուռ գնա հատ մամբ  
6 բու հե րի ( Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րան, Հա յաս տա նում ֆրան
սիա կան հա մալ սա րան, Հայռու սա կան 
(Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րան, Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րան, Հա յաս տա նի 

պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա մալ
սա րան և Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րան, ո րը ներ կա յաց
ված էր հենց ԱՈՒԿի թի մով) ա վե լի քան 
80 մաս նա կից ու սա նող նե րի մեջ ԱՈւԿի 
խմբի ա ռա վե լութ յու նը բո լոր մրցա կից
նե րի հան դեպ ակն հայտ էր, հաղ թա նա
կը՝ ա վե լի քան հա մո զիչ: 

Մր ցույ թի ժա մա նակ ԱՈՒԿի բա կա
լավ րիա տի ա վագ կուր սի ու սա նող նե րին 
հանձ նա րար ված թե ման էր՝ §ֆի նան
սա կան հա սա նե լիութ յու նը գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում¦: Մր ցա կից նե րի նկատ
մամբ մե րոնց ա ռա վե լութ յուն նե րի ոչ 
լրիվ ցան կը ըստ ժյու րիի՝ հատ կաց ված 
սահ մա նա փակ ժա մա նա կում թե մա յի 
շրջա նա կում ա ռա ջադր ված բո լոր հար
ցե րի սպա ռիչ պա տաս խան ներ, հիմ նա
վոր գի տե լիք նե րի ու ար դիա կան փոր ձի 

առ կա յութ յուն, անգ լե րե նի գե րա զանց 
ի մա ցութ յուն, հա ղոր դակ ցա կան կա
տար յալ հմտութ յուն ներ և  այս ա մե նի 
ծա ռա յե ցում` հա մա ժո ղո վի բուն նպա
տա կին, այն է՝ նոր գա ղա փար նե րի 
սկզբնա վո րում: 

ԿԲ և EYP հա մա տեղ ժյու րիի ան

դամ նե րը չեն էլ թաքց
նում ի րենց հիաց
մուն քը և ՀԱԱՀի 
ու սա նող նե րի ակն հայտ 
ա ռա վե լութ յուն նե րը բա
վա կա նին ա հեղ մրցա
կից նե րի նկատ մամբ: 

Շ նոր հա վո րում ենք 
մեր ու սա նող նե րի կա
տար յալ հաղ թա նակը, 
ո րի գրա վա կա նը ոչ 
միայն նրանց բնա տուր 
տա ղանդն է, այլև ԱՈՒԿի 
մի ջազ գայ նո րեն մրցու
նակ կրթա կան ծրա գի րը 

և կենտ րո նի բարձ րա կարգ դա սա խոս
նե րի ա մե նօր յա նվիր ված աշ խա տան քը: 

Սոս Ավետիսյան 
ICARE հիմ նադ րամ 

Լուսանկարը` EYP Հայաստանի 


