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Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ, ՀՀ կա ռա վա րութ յան պա հուս
տա յին ֆոն դից ՀՀ Տա վու շի մարզ պե տա րա նին կհատ կաց
վի 8,935.5 հա զար դրամ՝ սահ մա նա մերձ Կո թի հա մայն քի 
բնա կիչ նե րին գա րու և ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րում 
բեր քա հա վաք չի րա կա նաց նե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված 
վնաս նե րը փոխ հա տու ցե լու նպա տա կով: Ըստ հիմ նա վոր ման՝ 
2015թ. ամ ռա նը Կո թի հա մայն քում ար կա կո ծութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով չհնձված հա ցա հա տի կի տա րածք նե րի (27.5 հա) 
կրած նյու թա կան վնա սը կազ մել է 11 մլն 935,5 հազ. դրամ: 
Նշ ված գու մա րից 3 մլն դ րա մը 2015թ. տա րե վեր ջին, օգ նութ
յան կար գով, փոխ հա տու ցել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա
րա րութ յու նը. այն հա մա մաս նո րեն բա ժան վել է բո լոր սե փա
կա նա տե րե րին: 

***
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Թա լի նի հե ղե ղա տա րի քանդ ված 

հատ ված նե րի վե րա նո րոգ ման և հու նի մաքր ման նպա տա կով, 
կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից գու մար կհատ կաց
վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ջրա յին տնտե
սութ յան պե տա կան կո մի տեին: Ըստ հիմնավորման` 2014թ. 
օ գոս տո սի 8ին ՀՀ վար չա պե տի Թա լին քա ղա քում գտնվե լու 
ըն թաց քում, Թա լի նի քա ղա քա պե տին տրված հանձ նա րա րա
կա նի հի ման վրա, վեր ջի նիս կող մից պատ վիր վել են Ա րա գա
ծոտ նի մար զի Թա լի նի հե ղե ղա տա րի քանդ ված հատ ված նե րի 
վե րա նո րոգ ման և հու նի մաքր ման նա խագ ծա նա խա հաշ վա
յին փաս տաթղ թե րը: Հե ղե ղա տա րի քանդ ված հատ ված նե րի 
վե րա նո րոգ ման և հու նի մաքր ման աշ խա տանք նե րը կվե րա
կանգ նեն Ա րա գած սա րից գար նա նա յին ձնհա լի ջրե րի մուտ
քը դե պի քա ղաք և կա պա հո վեն հո ղե րի մեծ մա սի ո ռո գու մը, 
ինչ պես նաև կլուծ վի ամ ռան ա միս նե րին գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի խմե լու ջրի հար ցը: 

Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել §Եր ևան Ջուր¦, § Հայջր
մուղ կո յու ղի¦, § Լո ռիջրմուղ կո յու ղի¦, § Շի րակջրմուղ կո յու ղի¦ 
և § Նոր Ա կունք¦ ՓԲԸնե րի կող մից օգ տա գործ վող և պահ պան
վող ջրա յին հա մա կար գե րը վար ձա կա լութ յամբ փո խան ցե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րին: Ս ևանՀ րազ դան 
դե րի վա ցիոն հա մա կար գի շա հա գործ ման արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման, Ս ևա նա լճից ո ռոգ ման նպա տա կով բաց 
թողն ված ջրի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման, հե տա
գա աշ խա տանք նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով, կա ռա վա
րութ յու նը հաս տա տել է Ս ևա նա լճից ո ռոգ ման նպա տա կով 
ջրի բաց թող ման, հաշ վառ ման և Ս ևանՀ րազ դան դե րի վա ցիոն 
հա մա կար գի հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռույց նե րով բաշխ ման 
պայ ման նե րը: Նա խա տես վում է նաև մինչև 2016 թ. ո ռոգ ման 
շրջա նի ա վար տը մշա կել և ներ կա յաց նել ծրա գիր՝ դե րի վա ցիոն 
ջրանցք նե րի և դ րան ցից սնվող ո ռոգ ման ջրանցք նե րի գլխա
մա սե րում` ըստ պատ կա նե լութ յան ջրա չա փա կան դի տա կե տե
րի կա ռուց ման, դրանք ժա մա նա կա կից կա տա րե լա գործ ված 
ջրա չա փա կան սար քա վո րում նե րով կա հա վոր ման, կենտ րո
նաց ված ավ տո մատ կա ռա վար ման և տվ յալ նե րի հե ռա հա ղոր
դակց ման հա մա կար գի ներդր ման վե րա բեր յալ: 

***
 Հան րա պե տութ յու նում մարտ ամս վա ըն թաց քում, ար

ձա նագր ված բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճան նե րի արդ յուն քում, 
վնաս ներ  են գրանց վել Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զե րում, 
որ տեղ տու ժել է ծի րա նե նու բեր քը: îու ժել են Ար մա վի րի մար
զի հա մայնք նե րի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը: Ար
մա վի րի և Էջ միած նի տա րա ծաշր ջան նե րում, Բաղ րամ յա նի 
տա րա ծաշր ջա նի ա ռան ձին հա մայնք նե րում բեր քի կո րուս տը 
կազ մել է 5080 %, իսկ ո րոշ հա մայնք նե րում` նույ նիսկ ա վե
լին: Ա րա րա տի մար զի Ա րա րա տի տա րա ծաշր ջա նում ծի րա նի 
բեր քի կո րուս տը  գնա հատ վում է 2040%, Ար տա շա տի տա
րա ծաշր ջա նում` 4070 %, Մա սի սի տա րա ծաշր ջա նում` 4050 
%, իսկ §Զ վարթ նոց¦ օ դա նա վա կա յա նին հա րա կից ա ռան ձին 
հա մայնք նե րում, որ տեղ ծի րա նե նին հիմ նա կա նում մշակ
վում է տնա մերձ հո ղա մա սե րում` 6090%: Բեր քի ո րո շա կի կո
րուստ ներ կան նաև Վա յոց ձո րի մար զի 23 հա մայնք նե րում: 
Կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի  արդ յունք ների ու հաշ
վարկ նե րի արդյունքում հան րա պե տութ յու նում 2016 թվա կա
նին կան խա տես վում է 4555 հա զար տոն նա ծի րա նի բերք:

Ծի րա նի ըն թա ցիկ տար վա սպաս վող բեր քի վե րա բեր յալ 
ա ռա վել հստակ տե ղե կութ յուն ներ կտրվեն մա յի սի երկ րորդ 
տաս նօր յա կին:

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յու նում Եվ րո պա կան Միութ յան պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, դես պան Պ յոտր Ս վի տալս
կուն: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կութ յան  ար տա քին հա մա գոր
ծակ ցութ յան  պա տաս խա նա տու Ջոն Բար քե րը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը բարձր է գնա հա տել ԵՄի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յան ներ կա մա կար դա կը: §Հա յաս տա նի և Եվ րա միութ յան միջև, հատ կա պես` գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում, վեր ջին տա րի նե րին ձևա վոր վել են սերտ հա րա բե րութ յուն ներ, հա ջո
ղութ յամբ ի րա կա նաց վում են ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր, ո րոնք հու սով եմ, կկրեն 
շա րու նա կա կան բնույթ¦, ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Անդ րա դառ նա լով Եվ րա միութ յան ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված ծրագ րե րին, 
այդ թվում նաև` Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի Թա յեքս և Թ վի նինգ գոր ծիք նե րին (TAIEX, TWINNING)` նա
խա րարն ընդգ ծել է, որ դրանք էա պես նպաս տել են Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան բնա գա
վա ռի զար գաց մա նը: Որ պես երկ րի ագ րա րա յին ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցի մեկ այլ կար ևոր խթա նիչ` 
նա խա րա րը կար ևո րել է §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց
ման ծրա գի րը¦ (ENPARD), ո րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան Միութ յան և Ավստ րիա կան զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից` գյու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց ման, ար տադ րող խմբե
րի և  ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման նպա տա կով և  ի րա կա նաց վում է ՄԱԿի արդ յու նա բե րա կան 
զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան և ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի կող մից:

Այ նու հետև նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ներ
կա վի ճա կը, մատ նան շել այն ո լորտ նե րը, ո րոն ցում ակն կալ վում է հա ջող և  արդ յու նա վետ հա
մա գոր ծակ ցութ յուն: Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը նշել է մաս նա վո րա պես` ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րի ստեղծ ման, ին տեն սիվ պտղա տու այ գի նե րի հիմն ման, ո լոր տում նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի, այդ թվում` ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գե րի և հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի 
ներդր ման կար ևո րութ յու նը:

Որ պես հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն`  նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը 
նշել է նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յու նը, ո րի զար գաց ման հա մար Հա յաս տա նում ստեղծ
ված են նպաս տա վոր պայ ման ներ:  Դես պան Պ յոտր Ս վի տալս կին իր հեր թին գո հու նա կութ յամբ 
նշել է, որ Հա յաս տա նի և Եվ րա միութ յան միջև ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րը վեր ջին շրջա նում 
այն քան են սեր տա ցել և  ամ րապնդ վել, որ կա րող են օ րի նա կե լի դառ նալ այլ ո լորտ նե րի հա մար:  
Պ յոտր Ս վի տալս կին միա ժա մա նակ ընդգ ծել է, որ հայ կա կան բարձ րո րակ գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քը կա րող է մրցու նակ լի նել Եվ րո պա կան Միութ յան երկր նե րում ևս:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են նաև ո լոր տին վե րա բե րող այլ հար ցեր:

ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը մեր 
հանրապետությունում

Համագործակցության նոր հեռանկարներ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում Գեր մա

նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Բերն հարդ Մա թիաս Քիս լե րին:
 Ն շե լով, որ եր կու երկր նե րի միջև Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո գյու ղատն տե սութ յան 

բնա գա վա ռում  ձևա վոր վել է  փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն` նա խա րա րը վստա հութ յուն է 
հայտ նել, որ պա րոն Քիս լե րի ա ռա քե լութ յան ըն թաց քում հայգեր մա նա կան հա րա բե րութ յուն ներն 
ագ րա րա յին ո լոր տում ա վե լի կխո րա նան ու կամ րապնդ վեն:§ Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո, 
Գեր մա նիա յի հետ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ձևա վոր վել է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն: Այս 
ա ռու մով կցան կա նա յի հատ կա պես նշել Գեր մա նիա յի հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յան 
(GIZ) և Գեր մա նիա յի զար գաց ման բան կի (KfW) ա ջակ ցութ յամբ, վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րը, ո րոնք մե ծա պես նպաս տում են ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րի զար գաց մա նը¦,   ող ջու
նե լով հյու րին`  նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:
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Սպասարկման նոր կենտրոն Արագածավանում
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Համագործակցության նոր 
հեռանկարներ

Այս են թա տեքս տում նա խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է 
Գեր մա նիա յի հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յան կող
մից ան տառ վե րա կանգն ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ
խա տանք նե րը, ինչ պես նաև KfW բան կի կող մից Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց վող ո ռոգ ման, ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց
ման ծրագ րե րը, այդ թվում` Կապ սի և Մաս տա րա յի ջրամ բար նե
րի վե րա կա ռու ցու մը: Այ նու հետև նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա
յաց րել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռի ներ կա վի ճա կը, ընդգ ծել, որ ո լոր տի զար գաց ման 
գրա վա կա նը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի միա վո րու մը և 
կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծումն է, իսկ  այս ա ռու մով, Գեր մա նիա
յի փոր ձը Հա յաս տա նի հա մար կա րող է օ րի նա կե լի լի նել: Նա
խա րա րը հույս է հայտ նել, որ ագ րա րա յին բնա գա վա ռում Հա
յաս տա նի և Գեր մա նիա յի փոխ գոր ծակ ցութ յունն ա ռա ջի կա յում 
ա վե լի կխո րա նա և կընդ լայն վի: Որ պես երկ կողմ հա մա գոր ծակ
ցութ յան հնա րա վոր ու ղի ներ` նա խա րա րը, մաս նա վո րա պես` 
մատ նան շել է գի նե գոր ծութ յան, ձկնա բու ծութ յան ո լորտ նե րը, 
գյու ղատն տե սութ յան տար բեր ճյու ղե րում նո րա գույն տեխ նո լո
գիա նե րի ներդր ման, տե ղում հա մա տեղ ըն կե րութ յուն նե րի մի
ջո ցով ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գե րի և հա կա կարկ տա յին 
ցան ցե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հնա րա վո րութ յու նը:

Հան դիպ ման ա վար տին կող մե րը պատ րաս տա կա մութ յուն 
են հայտ նել ներդ նել ա ռա վե լա գույն ջան քեր` ի նպաստ եր կու 
պե տութ յուն նե րի միջև ագ րա րա յին ո լոր տում հա մա գոր ծակ
ցութ յան ընդ լայն ման: 
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Համաձայնագիրը` նոր 
հնարավորությունների մեկնարկ
ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յանն օ րերս ըն

դու նել է ՌԴ Վո լոգ դա յի նա հան գից ժա մա նած պատ վի րա կութ
յա նը, ո րը գլխա վո րում էր մար զի առևտ րատն տե սա կան զար
գաց ման վար չութ յան պետ Դի միտ րի Ան տո նո վը:

Պատ վի րա կութ յան կազ մում էին` Վո լոգ դա յի §Ս պա ռող նե
րի միութ յուն¦ հա սա րա կա կան կա մա կեր պութ յան նա խա գահ 
Ի նա Ռե պի նան, § Մակ սի¦ առևտ րա կան ցան ցի կո մեր ցիոն տնօ
րեն Եվ գե նի Պա գո դի նը, §Հ յու սի սա յին առևտ րի տուն¦ ՍՊԸի 
հիմ նա դիր Վ յա չես լավ Ց վետ կո վը, §Ար սե նալ Վին¦ ըն կե րութ յան 
բաժ նե տեր Ա նա տո լի Լո գու նո վը: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև 
փոխ մարզ պետ ներ Մով սես Քար տաշ յա նը, Գա գիկ Գաբ րիել յա
նը, մար զի ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի պա տաս խա նա
տու նե րը:    Պատ վի րա կութ յունն Ար մա վի րի մար

զում է` ապ րի լի 7ին 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու
նում ՀՀ Ար մա վի րի 
մարզ պե տա րա նի և 
ՌԴ Վո լոգ դա յի մար
զի կա ռա վա րութ
յան միջև Ար մա վի
րի մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նի և 
Վո լոգ դա յի նա հան
գա պետ Օ լեգ Կուվ
շին նի կո վի կող մից 

ստո րագր ված առևտ րատն տե սա կան, գի տա տեխ նի կա կան և 
հու մա նի տար հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հա մա ձայ նագ րի 
շրջա նակ նե րում:

Ող ջու նե լով պատ վի րա կութ յան այցն Ար մա վի րի մարզ` Ա. 
Ղահ րա ման յա նը հույս է հայտ նել, որ կող մե րին կհա ջող վի փոխ
շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն սկսել` ի նպաստ ձևա վոր ված 
հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման և զար գաց ման. §Այ ցե լե
լով գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մամբ զբաղ վող ձեռ նար կութ յուն
ներ` հնա րա վո րութ յուն կու նե նաք տե ղում ծա նո թա նա լու հիմ
նա կան տե սա կա նուն: Պայ մա նա վոր վա ծութ յան ձեռք բեր ման 
դեպ քում Ար մա վի րի ար տադ րող նե րը կու նե նան ար տա հան ման 
նոր շու կա, իսկ Վո լոգ դա յի բնակ չութ յու նը կօգտ վի է կո լո գիա
պես մա քուր և հա մա յին բարձր հատ կա նիշ նե րով գյուղմ թեր քի 
ար տադ րան քից¦: Ամ փո փե լով իր խոս քը` մարզ պե տը նշել է, որ 
սա կող մե րի միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ
րին հա ջոր դող ա ռա ջին գործ նա կան քայլն է, ո րի արդ յունք ներն 
ի րենց եր կար սպա սեց նել չեն տա:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` 
Վո լոգ դա յի առևտ րատն տե սա կան զար գաց ման վար չութ յան 
պետ Դի միտ րի Ան տո նո վը պատ մել է նա հան գի առևտ րա յին և  
ար տադ րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք, ըստ նրա, 
կար ևոր պայ ման կհան դի սա նան փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար: 
Դ. Ան տո նո վը ներ կա յաց րել է նաև Վո լոգ դա յում ի րաց ման պա
հան ջարկ ու նե ցող սննդամ թերք նե րի ցան կը և ս պառ ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը` կար ևո րե լով կող մե րի միջև ձևա վոր ված 
հա րա բե րութ յուն նե րին գործ նա կան բնույթ հա ղոր դե լը: Այ նու
հետև պատ վի րա կութ յան ան դամ նե րը ծա նո թա ցան մար զի ար
տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րի հետ, 
ինչ պես նաև նրանց կող մից ա ռա ջարկ վող տե սա կա նուն, ո րին 
էլ հա ջոր դեց պատ վի րա կութ յան այ ցը հա մա պա տաս խան ձեռ
նար կութ յուն ներ:

www. armavir.mtaes.am

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա րա գա ծա
վան հա մայն քում մաս նակ ցել է Գ յու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ
րո նի պաշ տո նա կան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Կենտ րո նը հիմ նադր վել է ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա
վոր մամբ ի րա կա նաց վող § Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ 
ծրագ րի շրջա նա կում: 

 Բաց մա նը մաս նակ ցում էին ԱՄՆ ՄԶԳ 
հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար 
Քա րեն Հի լիար դը, Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար
գաց ման ազ գա յին կենտ րոն հիմ նադ րա մի 
գոր ծա դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յա
նը, §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի տնօ րեն 
Գա գիկ Սար դար յա նը, §Գ յու ղատն տե սա
կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն
յակ¦ ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը և  
այլ հյու րեր:

 Մաս նա գի տաց ված կենտ րոնն ուղղ
ված է Հա յաս տա նում ա նաս նա պա հութ
յան ո լոր տի զար գաց մա նը և ն պաս տե լու 
է ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րի և ֆեր
մե րա յին գոր ծա րա րութ յան զար գաց
ման փոր ձի ա ռաջ խա ղաց մա նը:  §Այ սօր մենք 
ներ կա ենք հան րա պե տութ յու նում թվով 14րդ 
գ յու ղատն տե սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա
տուց ման կենտ րո նի բաց մա նը: Մինչև 2020 
թվա կա նը նա խա տես վում է բո լոր մար զե րում 
ստեղ ծել 23 նմա նա տիպ կենտ րոն ներ, ո րոնք 
կնպաս տեն ա նաս նա պա հութ յան զար գաց մա
նը, մաս նա վո րա պես` ա նաս նագլ խա քա նա կի 
ա վե լաց մանն ու մթե րատ վութ յան բարձ րաց մա
նը, ինչն էլ իր հեր թին կնպաս տի գյու ղա ցի նե րի 
ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը¦, նշել է նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Անդ րա դառ նա լով ա նաս նա պա հութ յան 
ո լոր տում մար զում ի րա կա նաց վող մեկ այլ 
§ 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¦ (CARMAC) ըն թաց քին` նա խա
րա րը տե ղե կաց րել է, որ ներ կա յումս ծրագ րում 
ընդգրկ ված է ընդ հա նուր թվով 138 հա մայնք, 
ո րից 17ը` Ա րա գա ծոտ նի մար զից: Միա ժա մա
նակ նա խա րա րը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում մար զում 
ար ձա նագր վել է ա նաս նագլ խա քա նա կի աճ. 
խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա նակն 
ա վե լա ցել է 2.5, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րի նը` 7, իսկ խո զե րի գլխա քա նա կը` 33 տո կո
սով: 

Իր հեր թին տի կին Հի լիարդն ընդգ ծել է 
ԱՄՆ և ՀՀ միջև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի եր կա րատև գոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ

յու նը: § Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ Հա
յաս տա նի բնակ չութ յան 40 տո կոսն ապ րում է 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում, որ տեղ զբաղ վա
ծութ յան հիմ նա կան մա սը բա ժին է ընկ նում 
գյու ղատն տե սութ յա նը` մենք Հա յաս տա նի մեր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ աշ խա տում ենք գյու
ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծա րա րութ յու նը 
զար գաց նե լու, առև տու րը և շու կա նե րի հա սա
նե լութ յու նը դյու րաց նե լու և տե ղա կան գոր ծա
րար նե րի տե ղա կան մա կար դա կում գոր ծըն կե
րութ յու նը զար գաց նե լու և կա յուն արդ յունք ներ 
ա պա հո վե լու հար ցում¦, նշել է նա: 

Նո րա բաց կենտ րո նը տե ղի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին տրա մադ րե լու է ծա ռա
յութ յուն նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ ներ, կա պեր 
է ստեղ ծե լու գյու ղատն տես նե րի և մի ջազ գա յին 
ըն կե րութ յուն նե րի միջև։ Այն հա գե ցած է լի նե լու 
ար հես տա կան սերմ նա վոր ման և  ա նաս նա բու
ժա կան ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով և 
գոր ծիք նե րով։ Կենտ րոնն էա կան դեր է խա ղա
լու շու կա յա կան կա պե րի հաս տատ ման գոր
ծում, ինչ պես նաև հա սա նե լի է դարձ նե լու ֆի
նան սա կան ռե սուրս նե րը տե ղի ֆեր մեր նե րի և 
ՓՄՁնե րի հա մար։ Կենտ րո նը հա մա գոր ծակ ցե
լու է շրջա կա հա մայնք նե րի ա նաս նա բույժ նե րի 
հետ: Այս տեղ կազ մա կերպ վե լու են Հա յաս տա նի 
և  օ տա րերկր յա մաս նա գետ նե րի կող մից անց
կաց վող սե մի նար ներ և դա սըն թաց ներ: Ակն
կալ վում է, որ կենտ րո նի ծա ռա յութ յուն նե րից 
կօգտ վեն Ա րա գա ծոտ նի մար զի 10 հա մայնք նե
րի շուրջ 2,500 գյու ղատն տես ներ:

Ուսուցում
Գյուղատնտեսության գծով խորհրդատուների համար

Օ րերս Ա րա րա տի ԳԱՄԿ
ում տե ղի ու նե ցավ ու սու
ցո ղա կան դա սըն թաց` գյու
ղատն տե սութ յան գծով 
խորհր դա տու նե րի հա մար, 
ո րը կազ մա կերպ վել էր Գ յու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան հան րա պե տա կան կենտ
րո նը:  

Բաց ման խոս քով հան դես 
ե կավ ԳԱՀԿի փոխտնօրեն՝ 
Ա. Հայ րա պետ յա նը, ով ներ
կա յաց րեց կազ մա կերպ ված 
ուսուցողական դասընթացի 
նպա տա կը` կար ևո րութ յունն 
ու արդ յու նա վե տութ յու նը: 

§Ինչ պես չա փել ո ռոգ
վող դաշ տին տրվող ջու րը¦,  
§ Գեր նոր մա տի վա յին ջրա պա
հան ջարկ ու նե ցող հո ղա տա
րա ծութ յուն նե րում ո ռոգ ման 
արդ յու նա վետ մե թոդ նե րի և  
ագ րո կա նոն նե րի կի րա ռու
մը¦ թե մա նե րով հան դես ե կավ 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ՀԱԱՀ Հիդ րո մե լիո րա ցիա յի, 
հո ղա շի նա րա րութ յան և հո
ղա յին կա դաստ րի ֆա կուլ տե
տի դե կան՝ Գուր գեն Ե ղիա
զար յա նը: § Ֆի լոք սե րան, 
տա րած ման պատ մութ յունն 

ու ներ կա յիս վի ճա կը Հա յաս
տա նում¦ թե մա յով ներ կա
յաց րեց  գյու ղատն տե սա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
ՀԱԱՀ Այ գեպտ ղա բու ծութ յան 
և բույ սե րի պաշտ պա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ  Ար մե նակ 
îերԳ րի գոր յա նը: 

Ամ փո փե լով հան դի պու մը` 
Ա րա րա տի ԳԱՄԿի տնօ րեն Գ. 
Գալստ յա նը մաս նա կից նե րի 
ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց կազ մա կեր պիչ նե
րին` կար ևո րե լով հան դիպ ման 
անհ րա ժեշ տութ յան և շա րու

նա կա կա նութ յան մա սին: Ու
սուց մա նը մաս նա կից ԳԱՄԿի 
գյու ղատն տե սութ յան գծով 
խորհր դա տու նե րին բա ժան վե
ցին ներ կա յաց ված թե մա նե րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան 
թեր թիկ ներ` մշակ ված ԳԱՀԿի 
կող մից: 

Ու սուց ման վեր ջում տե ղի 
ու նե ցան ակ տիվ քննար կում
ներ` ներ կա յաց ված թե մա նե
րի շուրջ, իսկ մաս նա կից նե րին 
հու զող հար ցե րին տրվե ցին 
սպա ռիչ պա տաս խան ներ: 

Ա րա րա տի ԳԱՄԿ
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նը հեր թա կան աշ խա տան քա
յին այցն է կա տա րել  Շի րա կի մարզ: 

Մարզ պե տա րա նում հրա վիր ված խորհր
դակ ցութ յան ըն թաց քում, հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րի և ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ քննարկ վել են գար
նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րին 
առնչ վող ըն թա ցիկ հար ցեր:    Խորհր դակ ցութ
յա նը մաս նակ ցում էին Շի րա կի մարզ պետ Հով
սեփ Սի մոն յա նը, Գ յում րիի քա ղա քա պետ Սամ վել 
Բա լա սան յա նը, «Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե
րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՀ տնօ րեն 

Գա գիկ Խա չատր յա նը, « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յա նը, պաշ տո նա տար 
այլ ան ձինք:   « Շի րա կի մար զը 2015 թվա կա նին 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ար ձա նագ րել է 
բա վա կա նա չափ բարձր ցու ցա նիշ ներ, և հան րա
պե տութ յու նում այս ա ռու մով լա վա գույն նե րից է:  
Հատ կան շա կան է ա ռա ջըն թա ցը վա րե լա հո ղե րի 
օգ տա գործ ման մա կար դա կի բարձ րաց ման,  մի
ջին բեր քատ վութ յան ա վե լաց ման ա ռու մով: Նա
խորդ տա րի մար զում 3750 հա ա վել հող է մշակ
վել, և վա րե լա հո ղե րի օգ տա գործ ման մա կար
դա կը կազ մել է շուրջ 86 տո կոս, ին չը նույ նիսկ 
ա վե լի բարձր է հան րա պե տա կան մի ջին ցու ցա
նի շից: Ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում գրանց ված 
արդ յունք նե րը նույն պես գո հա ցու ցիչ են», – ն շել է 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   Նա խա րա րի խոս քով` 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ
յան ա ռու մով, ա վան դա բար ա ռա ջա տար հա
մար վող մար զը վեր ջին տա րի նե րին մշտա պես 
բեր քատ վութ յան բարձր ցու ցա նիշ ներ է ա պա հո
վում: Այս պես` 2015 թվա կա նին  այս տեղ ցո րե նի 
բեր քատ վութ յու նը կազ մել է  34,9 ց/ հա, 7 տո կո
սով ա վե լա ցել են հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ
սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը և 28 տո կո սով` 
հա մա խառն բեր քը: Նա խա րա րը լիա հույս է, որ 
դրա կան դի նա մի կան ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
կպահ պան վի, քա նի որ 1000 հա ա վել աշ նա նա
ցան է կա տար վել` նա խորդ տար վա հա մե մատ։   
Մար զը կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի սերմ ա
բու ծութ յան և կար տո ֆի լա գոր ծութ յան զար գաց
ման ա ռու մով, որ տեղ նույն պես առ կա են բարձր 
արդ յունք ներ:  

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ վեր ջին տա րի նե
րին, բա ցի Գ յում րու սե լեկ ցիոն կա յա նից, ո րը պե
տա կան հաս տա տութ յուն է և սահ մա նա փակ ռե
սուրս ներ ու նի, ԳՆ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ծա
վա լում նաև մաս նա վոր տնտե սութ յուն նե րի հետ: 
Պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ
ցութ յան շրջա նա կում, հան րա պե տութ յու նում 
սեր մար տադ րութ յու նը զար գաց նե լու նպա տա
կով, ար տերկ րից ներկր վել են է լի տա  և սու պե րէ
լի տա  դասի սեր մա ցու, որը   վե րար տադ րութ յուն 
կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, տրա մադր վել այդ 
տնտե սութ յուն նե րին, ին չը դրա կան արդ յունք ներ 
է ա պա հո վել:  

Ս. Կա րա պետ յանն անդ րա դար ձել է նաև 

« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» ծրագ րի 
շրջա նա կում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րին: 
Ըստ այդմ` ծրագ րի  ա ռա ջին փու լում մար զում 
նա խա տես ված 8 հա մայնք նե րի փո խա րեն խնա
յո ղութ յուն նե րի հաշ վին լրա ցու ցիչ աշ խա տանք
ներ են կա տար վել ևս 8 հա մայն քում:  Կա ռուց վել 
է 68 կմ ջ րա գիծ և 48 խմոց,  ա րո տօգ տա գոր ծող
նե րի միա վո րում սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ե
րին տրա մադր վել է 87 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, 
այդ թվում` 19 ա նի վա վոր տրակ տոր:  Երկ րորդ 
ծրագ րում ընդգծ ված են 4 հա մայնք ներ, սա կայն, 
նա խա րա րի հա վաստ մամբ, դրանց քա նա կը 

կրկնա պատ կե լու և նույ նիսկ 
ե ռա պատ կե լու հնա րա վո րութ
յուն կա:   Ընդգ ծե լով կոո պե րա
տիվ ե րի դերն ու նշա նա կութ
յու նը` նա խա րա րը տե ղե կաց րել 
է, որ 2015 թվա կա նի վեր ջին 
ըն դուն վել է «Գ յու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տիվ ե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը, ո րով ի րա վա կան 
հիմ քեր են ստեղծ վել երկ րում 
կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման 
հա մար:   « Մեր առջև խնդիր 
ենք դրել խթա նել հան րա պե
տութ յու նում կոո պե րա տիվ ե րի 
շար ժու մը, ին չը կա վե լաց նի գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
ե կա մուտ նե րը և կ հեշ տա ցի աշ
խա տանք նե րը, այս ուղ ղութ յամբ 
նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի հետ ենք հա մա

գոր ծակ ցութ յան ծրագ րեր ի րա կա նաց նում: Նա
խա տե սում ենք ըն թա ցիկ տա րում ստեղ ծել թվով 
45 գյու ղա ցիա կան կոո պե րա տիվ եր, ո րոնց մի 
մա սը` Շի րա կի մար զում», նշել է Ս. Կա րա պետ
յա նը:   Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում նա խա
րա րը պա տաս խա նել է նաև ֆեր մեր նե րի կող մից 
բարձ րաց ված գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին վե
րա բե րող մի շարք հար ցե րի: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած նշա
նա կա լի ա վան դի և բեղմ ա վոր աշ խա տան քի հա
մար, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի ոս կե 
մե դա լով են պարգ ևատր վել  Հո ռոմ  և Բե նիա մին 
հա մայնք նե րի ֆեր մեր ներ  Սեդ րակ Գաս պար յա
նը  և  Անդ րա նիկ Խա չատր յա նը, իսկ մի խումբ 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ ար ժա նա ցել են շնոր հա կա լագ րե րի:    Այ
նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է « Բան դի վան 
կաթ» ՍՊԸ, ծա նո թա ցել ըն կե րութ յան ըն թա ցիկ 
գոր ծու նեութ յա նը: Ըն կե րութ յու նը  զբաղ վում է 
պան րի և  այլ կաթ նամ թեր քի  ար տադ րութ յամբ, 
ի րա ցու մը կազ մա կերպ վում է ներ քին շու կա յում: 
Ըն կե րութ յան սե փա կա նա տեր Դա վիթ Կա րա
պետ յա նի խոս քով` նա խա տե սում են ըն թա ցիկ 
տա րում շուրջ 30 տո կո սով ա վե լաց նել սե փա կան 
ար տադ րան քի ծա վալ նե րը: Ըն կե րութ յու նը տոհ
մա յին ե րինջ նե րի ներկր ման պե տա կան ծրագ րի 
շա հա ռու նե րից է: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան օ ժան դա կութ յամբ,  Հոլանդիայից 
ձեռք են բե րել 92 գլուխ հոլշ տին և շ վից ցե ղա տե
սա կի ե րինջ ներ: Ծ րագ րից գոհ են, կեն դա նի նե
րը բարձր կաթ նատ վութ յուն են ա պա հո վում՝ մեկ 
կո վը տա րե կան  6000 լիտր կաթ է տա լիս, իսկ 
ա ռան ձին դեպ քե րում` նույ նիսկ 10, 000 լիտր: Այս 
պա հին մթեր վող կա թի շուրջ 60 տո կոսն ա պա
հո վում են սե փա կան ար տադ րան քի հաշ վին: 

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել 
է, որ ծրագ րի շրջա նա կում տա րե կան 200400 
գլուխ բարձր մթե րա տու կեն դա նի ներ են ներկր
վում հան րա պե տութ յուն, ին չը բարձր արդ յունք
ներ է ա պա հո վում և հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս 
տե ղում կազ մա կեր պել կեն դա նի նե րի վե րար
տադ րութ յու նը: Նա խա րա րը Շի րա կի մարզի 
ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող նե րի հա մար ևս 
մեկ կար ևոր լուր է հայտ նել` ե կող տա րի մար զում 
ժա մա նա կա կից սպան դա նոց կկա ռուց վի:

ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐ` ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ

 Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ ու հե ռա վոր բնա կա վայ րե րում 
ապ րող հո ղա գոր ծի կյան քը հեշտ չի տրվում և լե ցուն է բազ մա թիվ 
ա ռօ րյա կան խնդիր նե րով։ Հայ րե նի ե զերքն այս կող մից շե նաց նող 
ու ըն տա նի քի բա րե կե ցութ յու նը հո գա ցող գյու ղա ցին ա պա վի նում 
է պե տութ յան սահ մանն օ րու գի շեր հսկող զին վո րին ու միև նույն 
ժա մա նակ, ա մուր թի կունք ա պա հո վում վեր ջի նի հա մար: 

Ղա րա բա ղաադր բե ջա նա կան սահ մա նի ար ևել յան գո տու 
եր կայն քով ըն թա ցող ող բեր գա կան բա խում նե րի նա խօ րեին §Էյ 
Թի Փի¦ն Եր ևա նից մոտ 130 կմ հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող 
Ա ղավ նա վանք գյու ղում էր՝ îա վու շի մար զում։ Գ յու ղը գտնվում է 
Գե տիկ գե տի հով տում, որ տեղ §Էյ Թի Փի¦ բա րե գոր ծա կան հիմ
նադ րա մը (§ Հա յաս տան Ծա ռա տունկ ծրա գիր¦) փոքր ձեռ նար
կութ յուն ներին խթա նե լու նպա տա կով, 2004 թ.ին մեկ նար կել է 
î նա մերձ տնկա րան նե րի ծրա գի րը։

 Վեր ջին տա րի նե րին §Էյ Թի Փի¦ի այս ծրա գիրն իր ջան քե րը 
կենտ րո նաց րել է մի քա նի հա մայնք նե րում, այդ թվում՝ Ա ղավ նա
վան քում, որ տեղ մի շարք ըն տա նիք ներ, բավականին հմտա ցել 
են ծա ռի խնամ քի գոր ծում: Ծ րագ րի մի ջո ցով տե ղա ցի նե րը սո
վո րում են ի րենց տնա մերձ հո ղակ տոր նե րում տնկի ներ բազ մաց
նե լու ճշգրիտ ե ղա նակ նե րը, ո րից հե տո §Էյ Թի Փի¦ն շա հա վետ 
պայ ման նե րով, գյու ղա ցուց գնում է ան հա տույց տրա մադր ված 
այդ ծա ռե րը՝ հա րա կից ան տառ նե րում վե րատն կե լու նպա տա
կով։ §Ծ րագ րի գրավ չութ յու նը հենց նրա նում է, որ այս ըն տա նիք
նե րը վճար վում են լավ կա տար ված աշ խա տան քի՝ ծա ռե րը ճիշտ 
խնա մե լու և  ա ճեց նե լու հա մար¦,  նշում է §Էյ Թի Փի¦ի  §Հա
մայն քա յին ծա ռա տունկ¦ ծրագ րի ղե կա վար Ար թուր Հա րութ յուն
յա նը, ով, նաև հա մա կար գում է  î նա մերձ տնկա րան նե րի ծրա
գի րը։  §Ա վե լին, Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից ար ժա նա ցել ենք 
§ Հա մաշ խար հա յին է լեկտ րախ նա յո ղութ յուն՝ հա նուն կա յու նութ
յան¦ մրցա նա կին, ո րը հիմն վել է կա յու նութ յուն ա պա հո վող 3 
աս պեկտ նե րի, այն 
է՝ մար դու, ե կամ տի 
և մո լո րա կի վրա` 
մեր ծրագ րի դրա
կան ազ դե ցութ յան 
վրա¦։ 

î  ն ա  մ ե ր ձ 
տ ն կ ա  ր ա ն  ն ե  ր ի 
ծրա գի րը գոր ծում 
է նաև Շի րա կի և 
Գ ե  ղ ա ր  ք ո ւ  ն ի  ք ի 
մար զե րում: Քե
թի գյու ղի 6 ըն
տա նիք ներ ար դեն 
եր կու տա րուց ծա ռեր կվա ճա ռեն §Էյ Թի Փի¦ին, իսկ լեռ նա յին 
Ճամ բա րա կի ևս 4 ըն տա նիք ներ մի քա նի տա րի է, ինչ ծրագ րի 
շա հա ռու ներ են: Այս գյուղն ա ռանձ նա նում է իր յու րա հա տուկ 
կլի մա յով. ծո վի մա կեր ևույ թից շուրջ 2000 մետր բարձ րութ յան 
վրա բույ սե րի վե գե տա ցիան ա վե լի ուշ է սկսվում, ին չը հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում այս տնա մեր ձե րից գնված և շր ջա նի 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան ծա ռե րը 
վե րատն կել հա րա կից բարձ րա դիր հա մայնք նե րում, երբ հա րա
վա յին բնա կա վայ րե րում ծա ռա տուն կի շրջանն ար դեն ա վարտ
ված է լի նում: §î նա մերձ տն կարան նե րի ծրա գի րը ծա ռա յում է մի 
քա նի նպա տակ նե րի¦, նշում է Ա. Հա րութ յուն յա նը՝ հա վե լե լով, 
որ այս պի սով հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վում տար բեր կլի մա յա
կան գո տի նե րում գտնվող հա մանք նե րին  տա րա տե սակ տնկի
ներ մա տա կա րել, մարդ կանց սո վո րեց նել ծառ տնկել ու խ նամ քի 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նակ ներ և վեր ջա պես, վճա րել նրանց` 
նո րա տունկ ան տառ նե րի հա մար նա խա տես ված ո րակ յալ տնկի
ներ ա ճեց նե լու դի մաց։ Այս ծրագ րի շնոր հիվ աշ խա տա տե ղեր 
են ստեղծ վել Ա ղավ նա վան քի 5 տնա յին տնտե սութ յուն նե րի հա
մար, ին չը շա րու նա կում է մնալ որ պես կա յուն ե կա մտի աղբ յուր 
այդ ըն տա նիք նե րի հա մար։ Ի դեպ, ա ղավ նա վանք ցի նե րի գրե
թե 80% Բաք վից այս տեղ է վե րաբ նա կեց վել 1990ա կան նե րին:  
§ Մենք Ա ղավ նա վանք ենք տե ղա փոխ վել Բաք վի ջար դե րից հե
տո¦, պատ մում է գյու ղի բնա կիչ Կա մո Միր զո յա նը՝ նշե լով այս 
չքնաղ հա մայն քում կյանքն ա ռանձ նա հա տուկ դարձ նող և հայ
րե նի հո ղում ի րեն պա հող մի քա նի հան գա մանք։  §Դ րանց մեկն 
էլ §Էյ Թի Փի¦ի տրա մադ րած կա յուն ե կա մուտն է, ո րի շնոր հիվ 
կա րո ղա ցել եմ վե րա նո րո գել տունս: Մ տա ծում եմ մի հատ վա
ծում հյու րա տուն կա ռու ցել, որ տեղ կհանգր վա նեն գյուղ այ ցե լող 
բազ մա թիվ զբո սաշր ջիկ ներ¦, իր հե տա գա ա նե լիք նե րով է կիս
վում Կա մոն: §Ա ղավ նա վան քի 6 ըն տա նիք ներն այժմ ա ճեց նում 
են ա վե լի քան 3500 ծառ: Մեր նպա տակն է` ընդ լայ նել այս ծրա
գի րը, ուս տի փոր ձում ենք ներգ րա վել ու վե րա պատ րաս տել նոր 
ըն տա նիք նե րի:  Ղա րա բաղ յան քա ռօր յա պա տե րազ մը ե կավ ևս 
մեկ անգամ ա պա ցու ցե լու, որ հայ րե նի ե զեր քը պա հող զին վորն 
ա ռա վել ա մուր է, երբ վստահ է, որ թի կուն քում են կանգ նած գյու
ղա ցին ու ժո ղո վուր դը, որ շա րու նա կում են ապ րել ու ա րա րել՝ ի 
հե ճուկս թշնա մու ոտնձ գութ յուն նե րի։ Մենք հպարտ ենք, որ §Էյ 
Թի Փի¦ն կա րո ղա նում է ո րո շա կի դե րա կա տա րում ու նե նալ հե
ռա վոր և սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի զար գաց ման գոր ծում, 
իսկ մենք շա րու նա կա բար ամ րապն դե լու ենք մեր աշ խա տանք
ներն այս ո լոր տում¦,  ն շում է Ա. Հա րութ յուն յա նը:

Ք րիս տի նե Հով սեփ յան
www.ecolur.org
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՀՈՂԸ ՊԵՏՔ Է ԵՆԹԱՐԿՎԻ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա

րութ յան կող մից հաս տատ ված ծրագ
րով, «Ագ րո քի միա կան ծա ռա յութ յուն» 
ՊՈԱԿի մաս նա գետ նե րը, կա տա րում 
են հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քի 
գյու ղատն տե սա կան մշա կո վի հո ղե
րի ագ րո քի միա կան հե տա զո տութ յուն
ներ: Հո ղում առ կա սննդա տար րե րի 
քա նա կութ յու նը ճշտե լու նպա տա կով, 
կազ մա կեր պութ յա նը դի մում են նաև 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը: Ներ կա յաց նում ենք մեր 
աշ խա տակ ցի հար ցազ րույ ցը ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Վա չա գան Դավթ յա նի հետ:

Պրն Դավթ յան, հե տա զո տութ
յան արդ յունք ներն ստա նա լուց հե տո 
հե տա գա յում ի՞նչ աշ խա տանք ներ են 
տար վում, ի՞նչ են տա լիս այդ հե տա
զո տութ յուն նե րը ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն նե րին:

 Մեր կող մից հո ղօգ տա գոր ծող նե
րին տրվում են հանձ նա րա րա կան ներ, 
թե ի՞նչ ա նել, որ պես զի հո ղում պահ
պան վի սննդա տար րե րի հա վա սա րակշ
ռութ յու նը: Եր բեմն մեծ քա նա կութ յամբ 
միա կող մա նի հան քա յին պա րար տան
յութ օգ տա գոր ծե լով` հո ղում մե ծա նում 
է թթվա յին ռեակ ցիան, բարձ րա նում` 
թթվայ նութ յու նը, ո րի հետ ևան քով այն 
սկսում է ա ղա կա լել: Այդ պի սով, մշա
կա բույ սե րի հա մար ստեղծ վում են ոչ 
նպաս տա վոր պայ ման ներ: Որ պես զի 
նման խնդիր ներ չա ռա ջա նան, մենք 
տա լիս ենք մաս նա գի տա կան խոր
հուրդ ներ: Եվ ե թե նախ կի նում ջեր մա
տան հողն անհ րա ժեշտ էր փո խել 23 
տա րին մեկ, ա պա այ սօր այն փո խե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն չկա: Պար զա պես 
պետք է պահ պա նել պա րար տաց ման 
չա փա բա ժին նե րը, ժամ կետ նե րը, և  
ա մե նա կար ևո րը` խու սա փել միա կող
մա նի պա րար տա ցու մից: Մեր հո ղօգ
տա գոր ծող նե րը հիմ նա կա նում շատ 
մեծ տեղ են տա լիս ա զո տա կան պա
րար տան յու թե րին` հա մա րե լով, որ դա 
է հիմ նա կան անհ րա ժեշտ սննդա տար
րը, ո րը հար կա վոր է բույ սին: Մինչ դեռ, 
բույ սին անհ րա ժեշտ են որ քան ա զո տա
կան, նույն քան էլ` կա լիու մա կան և ֆոս
ֆո րա կան պա րար տան յու թեր: 

Ինչ պե՞ս են  մար զե րում ըն թա
նում աշ խա տանք նե րը:

 Շուրջ 2 ա միս է, ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րի  հանձ նա րա րա
կա նով, ՊՈԱԿի մաս նա գետ նե րի հետ 
միա սինեղել ենք հան րա պե տութ յան 
բո լոր հա մայնք նե րում: Հիմ նա կան հար
ցադ րում նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վում են 
ֆեր մեր նե րի կող մից, վե րա բե րում են 
պա րար տան յու թե րի ո րա կին: Վս տա
հա բար կա րող եմ ա սել, որ հան րա պե
տութ յուն ներկր վող սուբ սի դա վոր ված 
ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լիու
մա կան պա րար տան յու թե րի ո րա կը 
գտնվում է նա խա րա րի վե րահս կո ղութ
յան ներ քո.  բո լո րը հա մա պա տաս խա
նում են ի րենց մակնշ մա նը, այ սինքն` 
ո րակ յալ պա րար տան յու թեր են: Ո մանք 
կար ծում են, որ վրա ցա կան ա զո տա
կան պա րար տան յու թի ո րա կը կա րող 
է ցածր լի նել, պարս կա կա նը` բարձր, 
իսկ ռու սա կա նը` ա մե նաո րակ յա լը: Ես 
վստա հա բար կա րող եմ ա սել, որ հան
րա պե տութ յուն ներկր վող բո լոր պա
րար տան յու թերն ու նեն բարձր ո րակ: 
Բա ցի այդ, մենք աշ խա տում ենք նաև 
խո շոր հո ղա տա րածք ներ ու նե ցող ան
հատ ֆեր մեր նե րի (ձեռ նե րեց նե րի) հետ: 
Վեր ջին տա րի նե րին, ա ռանց հո ղի ո րա
կա կան հատ կա նիշ նե րի լուրջ ու սում
նա սի րութ յան, մեր ֆեր մեր նե րը ոչ մի 
մշա կա բույս չեն մշա կում: Սա խո սում է 

այն մա սին, որ վեր ջին մի քա նի տա րի
նե րին գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ
սե րի ճիշտ պա րար տաց ման և  ա մե նա
կարևո րը` հա մա լիր պա րար տաց ման 
մի ջո ցով  բարձ րա ցել է ինչ պես հո ղե րի 
բեր րիութ յու նը, այն պես էլ` մշա կա բույ
սե րի բեր քատ վութ յու նը: Խոս քը վե րա
բե րում է նաև ջեր մո ցա յին տնտե սութ
յուն նե րին: Մեզ մոտ վեր ջին տա րի նե րին 
հո ղը սկսել են ու սում նա սի րել հիմ նա
կա նում Ար տա շա տի, Էջ միած նի, Մա
սի սի տա րա ծաշր ջան նե րի ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րով զբաղ վող նե րը: 
Ո րոշ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րից 
ա մեն տա րի հո ղը ներ կա յաց նում են մեզ 
մոտ հե տա զոտ ման` նույ նիսկ չփո խե լով 
մշա կա բույ սե րը: Ն րանք էլ ար դեն նկա
տել են, որ հո ղի բեր րիութ յու նը սկսել է 
բարձ րա նալ, միա ժա մա նակ մե ծա նում 
է բույ սե րի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը 
ի վան դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի 
նկատ մամբ, քա նի որ այն ա պա հով ված 
է ե րեք հիմ նա կան սննդա տար րե րով: 
Սո վո րա բար մե ծա նում է նաև այդ բույ
սե րի ցրտա դի մաց կու նութ յու նը: Բոլոր 
հա մայնք ներ կա տար վող այ ցե րի ժա
մա նակ մենք սպա ռիչ պա տաս խան ներ 
ենք տա լիս հո ղօգ տա գոր ծող նե րին հու
զող հար ցե րին: Դ րանք հիմ նա կա նում 
վե րա բե րում են ո ռոգ ման, պա րար տաց
ման, մշա կութ յան, պայ քա րի մի ջո ցա
ռում նե րին և  այլն:

Պրն Դավթ յան, հո ղի ա նա լի զի 
պատ կերն ու նե նա լուց հե տո, Ձեր 
մաս նա գետ ներն ուղ ղութ յու՞ն տա լիս 
են հողօգտագործողներին, օ րի նակ, 
ի՞նչ մշա կա բույս կա րե լի է ցա նել` ել
նե լով ի րա վի ճա կից:

 Միան շա նակ, ա յո՛, ծրագ րով նա
խա տես ված հա մայնք նե րին մենք տա
լիս ենք ցան քաշր ջա նա ռութ յան սխե
ման, թե ի՞նչ մշա կա բույ սեր կա րե լի է 
մշա կել: Ճիշտ է, հի մա դժվա րութ յուն ներ 
կան, քա նի որ հո ղե րը մաս նատ ված են: 
Կի րա ռում ենք հինգ դաշտ յա ցան քաշր
ջա նա ռութ յուն, խոս քը վե րա բե րում է 
Ա րա րատ յան հար թա վայ րին (այ սինքն` 
նույն մշա կա բույ սը տվյալ հո ղում ցան
քի տակ է դրվում 5 տա րին մեկ), նա
խա լեռ նա յին գո տի նե րում կի րա ռում 
ենք երկ դաշտ յա ցան քաշր ջա նա ռութ
յուն, քա նի որ այն տեղ մշա կա բույ սե
րի քիչ տե սա կա նի է (հիմ նա կա նում 
կար տո ֆիլ և հա ցա հա տիկ) ցան վում, 
ո րոնք փո խա րի նում են մե կը մյու սին: 
îրամադրում ենք նաև պա րար տաց ման 
նոր մա նե րը` ըստ մշա կա բույ սե րի, քա նի 
որ յու րա քանչ յուր մշա կա բույս յու րա
հա տուկ պա հանջ ու նի սննդա տար րե րի 
նկատ մամբ:   

Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին հա տուկ 
ցու ցում ներ ենք տա լիս ի րենց ընտ րած 
մշա կա բույ սի մշա կութ յան վե րա բեր
յալ: Սակայն ա մե նա կար ևո րը պա րար
տաց ման ժամ կետ ներն են, ո րոնց վե

րա բեր յալ նույն պես մենք ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն ներ ենք տա լիս: Բո լոր 
մար զե րում ու նենք մաս նա գետ ներ, ով
քեր կա տա րում են ագ րո քի միա կան հե
տա զո տութ յուն ներ, այ նու հետև` նմու
շա ռում ներ որոնք արդեն ենթակա են 
հե տա զոտ ման: Ա պա փոր ձաքն նութ յան 
արդ յունք նե րից ել նե լով` նրանց տա լիս 
ենք հա մա պա տաս խան տե ղե կանք:

Որ քա՞ն է մեկ ա նա լի զի տևո
ղութ յու նը: Այդ աշ խա տանք նե րի հե
տա գա հսկո ղութ յունն ու՞մ վրա է 
դրված:

 Ջեր մա տան հո ղի հե տա զո տու մը 
տևում է առն վազն եր կու, իսկ բաց դաշ
տի հո ղի նը` ե րեք օր: Ինչ վե րա բե րում 
է հսկո ղութ յա նը, ա պա հիմ նա կա նում 
սահ ման ված չէ հա տուկ հսկո ղութ յուն: 
Մե զա նից բա ցի, եր բեմն ստու գող կազ
մա կեր պութ յուն նե րը վերց նե լով սխե
ման կամ ագ րո քի միա կան քար տե զը` 
շրջում են այն հա մայնք նե րում, որ տեղ 
տվյալ տա րում կա տար վել են աշ խա
տանք ներ: Ագ րո քի մի կո սի աշ խա տան քի 
ա վար տից հե տո, հա մայն քի ղե կա վա րը 
կնքում է կա տա րո ղա կան ակտ: Ագ րո
քի միա կան քար տե զը և բ նու թագ րե րը 
հանձ նե լուց հե տո, ստո րագր վում է ըն
դուն ման ակ տը: Մեկ օ րի նա կը պահ վում 
է մեր ՊՈԱԿում: Պա հան ջում ենք բո լոր 
հա մայն քա պե տե րից, որ պես զի ագ րո
քի միա կան քար տե զը փակց նեն գյու
ղա պե տա րա նի տե սա նե լի տե ղում, որ
պես զի ցան կա ցած հո ղօգ տա գոր ծողի 
համար տես անելի լինի իր հո ղակ տո րի 
վի ճա կը և  ո րո շի հե տա գա քայ լե րը: 

 Հո ղօգ տա գոր ծող նե րը մի՞շտ են 
հետ ևում Ձեր հրա հանգ նե րին:

 Թեև բո լոր հո ղօգ տա գոր ծող նե րը 
գի տեն, որ պա րար տա ցումն անհ րա
ժեշտ է, սա կայն շատ հա ճախ պատ
ճա ռա բա նե լով, որ չու նեն ֆի նան սա
կան մի ջոց ներ` ո չինչ չեն ձեռ նար կում: 
Մինչ դեռ մեկ հաի հա մար ե րեք տե սա
կի պա րար տան յութ ձեռք բե րե լու նպա
տա կով, ա ռա վե լա գույ նը ծախս վում է 
շուրջ 100 հա զար դրամ, սա կայն առն
վազն 300 հա զար դրա մի ե կա մուտ է 
ստաց վում: Օ րի նակ` Ա րա րատ յան հար
թա վայ րում, ա ռանց պա րար տաց ման 
հա ցա հա տիկ մշա կե լու պա րա գա յում, 
լա վա գույն դեպ քում, հաից ստաց վում 
է մինչև 30 ց բերք: Իսկ ե թե ներդ րում
ներ կա տար վեն պա րար տաց ման հա
մար, ա պա հաից կստաց վի առն վազն 
60 ց բերք: Նա խորդ տա րի Մա սի սի 
տա րա ծաշր ջա նի Դա րա կերտ հա մայն
քում, ֆեր մե րը, ներդ րում նե րից հե տո, 
հաից ստա ցել է 100 ց հա ցա հա տիկ: 
Հո ղը են թարկ վել էր ա նա լի զի, և ֆեր
մե րի հա մար ար դեն պարզ էր` ի՞նչ քա
նա կութ յամբ և  ո՞ր սննդա տար րը հող 
մտցնել: Ա րա րատ յան հար թա վայ րում 
հեկ տա րից 60 ց ցան կա ցած դեպ քում 
կա րե լի է ստա նալ` պա րար տաց ման 
հա մար հա մա պա տաս խան ներդ րում 
կա տա րե լու դեպ քում: Պատ ճա ռա բա
նութ յուն նե րի մի մասն օբ յեկ տիվ է, մի 
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մա սը` սուբ յեկ տիվ: Հա մոզ ված եմ, 12 
տա րի հե տո ֆոս ֆո րա կան և կա լիու
մա կան պա րար տան յու թե րի պա հան
ջար կը կրկնա կի մե ծա նա լու է: Կա րե լի 
է մաս նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն ներ 
կա տա րել: Օ րի նակ, պա րար տաց ման 
արդ յուն քում, խա ղո ղի ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ վե լուց բա ցի, 
ա վե լա նում է ող կույ զի քա շը: Իսկ միայն 
ա զո տա կան պա րար տան յու թով սնուց
ված խա ղո ղի թե՛ ար տա քին տես քը, թե՛ 
շա քա րայ նութ յան մա կար դա կը, և թե՛ 
պահ պա նութ յան տե սա կե տից՝ դի մադ
րո ղա կա նութ յու նը, ցածր են: Այն հո
ղօգ տա գոր ծող նե րը, ով քեր 2014 թ.ին 
օգ տա գոր ծել են ա զո տա կան, ֆոս ֆո
րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան
յու թեր` նկա տե լով ա ռա վե լութ յու նը` 
հա ջորդ տա րի նե րին ա վե լաց նում են 
ծա վա լը:

 Փաս տո րեն, ստաց վում է, որ այ
սօր հո ղի մշա կութ յան մշա կույ թը 
բարձ րաց նե լու խնդիր ու նենք: Որ
պես մաս նա գետ` ի՞նչ կհոր դո րեիք 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րին: 

 Կա ռա վա րութ յու նը բո լոր պայ
ման նե րը ստեղ ծել է գյու ղա ցու կող քին 
կանգ նե լու, նրան ա ջակ ցե լու հա մար: 
Այ սօր հո ղա գոր ծը պետք է ըն դօ րի
նա կի լա վա գույն տնտե սութ յա նը, ո րը 
ներդ րում է կա տա րել: Ի վեր ջո, հո ղօգ
տա գոր ծող նե րը պետք է ըն դու նեն, որ 
գյու ղատն տե սութ յու նը գի տութ յուն է, 
և պետք է մաս նա գի տա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րել: Բո լոր պա րար տան յու թերն 
ի րենց օգ տա գործ ման ժամ կետ ներն ու 
ե ղա նակ ներն ու նեն: Այդ ուղ ղութ յամբ 
մենք տա լիս ենք խոր հուրդ ներ: Ես այն 
կար ծի քին եմ, որ ցան կա ցած մշա կա
բույս հան քա յին պա րար տան յու թե րով 
պա րար տաց նե լու պա րա գա յում, կա րող 
ենք ստա նալ մար դու հա մար ոչ վնա
սա կար սնունդ, դրա մեջ նիտ րատ նե րի 
մնա ցոր դա յին քա նա կութ յու նը պահ
պա նե լով նոր մա յի սահ ման նե րում: Ես 
դա նույն պես հա մա րում եմ մա քուր գյու
ղատն տե սա կան մթերք: Աշ խար հում 
ա մե նա շատ հան քա յին պա րար տան
յու թեր օգ տա գործ վում են Գեր մա նիա
յում, սա կայն բնա պահ պա նո րեն ա մե
նա մա քուր սննդամ թերն ար տադ վում է 
հենց այդ երկ րում, քա նի որ պահ պան
վում են պա րար տան յու թե րի օգ տա
գործ ման ժամ կետ ներն ու չա փա բա
ժին նե րը: Հի մա հան րա պե տութ յու նում 
սկսել են հիմ նել ին տեն սիվ այ գի ներ, 
որ տեղ ներդր վում է ո ռոգ ման կա թի լա
յին հա մա կարգ: Այն հնա րա վո րութ յուն  
է տա լիս հեշ տութ յամբ օգ տա գոր ծել 
հան քա յին պա րար տան յու թե րը:  Բա
ցի այդ, նաև արդ յու նա վետ է, քա նի որ 
պա կա սում են նոր մա նե րը (յու րա քանչ
յուր բույ սին կամ ծա ռին տա լիս են ի րեն 
անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ սննդա
տար րեր): Ե թե ֆեր մերը ցանկանում 
է ե կա մուտ ստա նալ և  արդ յունք ու նե
նալ, ա պա պետք է ա ռանց հա պա ղե լու 
հետ ևի մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե
րին: Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներն 
ա ռանց հա մա լիր պա րար տաց ման, չեն 
կա րող բարձր բերք ստա նալ: Ն րանք 
փոքր տա րած քի վրա մեծ ծախ սեր են 
կա տա րում, բնա կա նա բար, մեծ ե կա
մուտ ներ են ստա նում, ո րը փա կում է 
ի րենց ծախ սե րը: Ե թե ա մեն տա րի հող 
չմտցնենք անհ րա ժեշտ սննդա տար րե
րը, բնա կա նա բար խախտ վում է հա
վա սա րակշ ռութ յու նը, ընկ նում է հո ղի 
բեր րիութ յու նը, նվա զում բեր քատ վութ
յու նը: Ար ևի, հո ղի և ջ րի խնդիր չու նենք, 
կար ևո րը ին տեն սիվ գյու ղատն տե սութ
յուն ճիշտ վա րենք, ո րի հա մար կա ռա
վա րութ յու նը ստեղ ծել է բո լոր անհ րա
ժեշտ պայ ման նե րը:

Հարցազրույցը՝
Նել լի Սա հակ յա նի



²åñÇÉ 26 - Ù³ÛÇë 5, 2016 Ã. 
ÃÇí 10 (2098)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԻՆԸ ՆՊԱՍՏՈՒՄ Է 
ԽՄՈՐԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ 

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

 Հաս միկ  Հով հան նիս յա նը Գ յում րիում զբաղ վում 
է բարձ րո րակ խմո րե ղե նի ար տադ րութ յամբ:  Նա 
աշ խա տում է իր ար տադ րան քը ներ կա յաց նել հա
ճա խոր դի աչ քի հա մար տե սա նե լի վայ րում, սա նի
տա րա հի գիե նիկ նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող 
տա րած քում: 

 Հաս մի կի պատ րաս տած La Boulangerie Bisous 
ապ րան քա նի շի խմո րե ղենն ար տադր վում է ֆրան

սիա կան բա ղադ րա տոմ սե րով, իսկ հում քը եվ րո պա կան է, ձեռք է բե րում ներկ
րող նե րից:  îե սա կա նին բազ մա զան է` կրե մով, ա ռանց կրե մի, շեր տա վոր կրո ւա
սան ներ, ֆրան սիա կան հա ցա բուլ կե ղե նի լայն տե սա կա նի:  Կազ մա կեր պութ յունն 
ըն դու նում է նաև տոր թե րի պատ վեր ներ:

 Հաս միկ  Հով հան նիս յա նի կող քին կա յաց ման ճա նա պար հին ե ղել և  օ ժան դա կել 
է § Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ¦ը: § Հիմ նադ րա մի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նս նախ 
և  ա ռաջ տվեց շատ կար ևոր գի տե լիք
ներ` բիզ նե սը ճիշտ կա ռու ցե լու մա սին, 
այ նու հետև  ֆի նան սա վոր ման շնոր հիվ 
ձեռք բե րե ցի անհ րա ժեշտ սար քա վո րում
ներ` ար տադ րութ յու նը կազ մա կեր պե
լու հա մար¦, նշում է գոր ծա րար կի նը: 
Խ մո րե ղե նի ար տադ րութ յամբ զբաղ վե
լու գա ղա փարն ա ռա ջա ցել է ժա մա նա կի 
ըն թաց քում: 2002 թ. ից սկսած  Հաս միկն 
աշ խա տել է բան կում` որ պես վար կա յին 
մաս նա գետ:  Մշ տա պես առնչ վել է հրու
շա կե ղե նի ար տադ րութ յան ո լոր տի հետ: 
§ Կա տա րել գոր ծը միշտ բարձր մա կար
դա կով և  շարժ վել ա ռաջ¦` ա հա  Հաս մի կի կար գա խո սը: 

Կին գոր ծա րա րը կար ծում է, որ հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է աշ խա տել քրտնա ջան, դժվա րութ յուն նե րից չհու սա հատ վել և 
 հա մա պա տաս խա նել առ կա պա հան ջար կին:  Ն րա դժվա րութ յուն նե րը կապ ված 
են հիմ նա կա նում ար տադ րան քի ի րաց ման հետ: § Հատ կա պես երբ նոր ես սկսում 
գոր ծը, անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում գրա վել սպա ռող նե րի վստա հութ յու
նը, իսկ հե տա գա յում` եր բեք չկորց նել այն¦, նշում է նա ու հա վե լում, որ կու զե
նար, որ պես զի իր նա խա ձեռ նած գոր ծը զար գա նա. §Ինձ թվում է կստաց վի, քա
նի որ աշ խա տում եմ քրտնա ջան և մշ տա պես փոր ձում եմ ա ռաջ անց նել առ կա 
մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում¦, նշում է կյան քին լա վա տե սո րեն տրա մադր ված 
Հ.  Հով հան նիս յա նը: Իսկ նրանք, ով քեր ցան կա նում են սկսել սե փա կան բիզ նե
սը, բայց ու նեն մտա վա խութ յուն նե րը,  Հաս մի կը խոր հուրդ է տա լիս` չվա խե նալ 
սկսել և  ի րա գոր ծել դրված նպա տակ նե րը: §Ոչ մի գործ ա ռանց ջանք գոր ծադ րե
լու գլուխ չի գա լիս¦, իր փորձն է կի սում գոր ծա րա րը:
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Վեր ջերս Վա յոց ձո րի Ուր ցա ձոր 
հա մայն քի մշա կու թա յին կենտ րո նում 
ամ փոփ վե ցին  « Ֆի նան սա կան մաս
նակ ցա յին մո տե ցում` սո ցիալտնտե
սա կան զար գաց ման հա մար» նա
խագ ծի ա ռա ջին փու լի արդ յունք նե րը: 
Վե դի են թաշր ջա նի 5 հա մայնք նե րից 
(Ուր ցա ձոր, Շա ղափ, Լան ջա նիստ, 
Լու սա շող և Զան գա կա տուն)  130 հո գի 
մաս նակ ցել էին տար բեր ստեղ ծա գոր
ծա կան մրցույթ նե րի. դպրո ցա կան
նե րը մաս նակ ցում էին նկար չա կան, 
ձեռ քի աշ խա տան քի, իսկ մե ծա հա
սակ նե րը՝ կարճ շա րադ րութ յուն նե րի 
մրցույ թի: 

Մր ցույ թի թե ման այ սօր վա 
առաջնահերթ խնդիր նե րից մեկն էր՝ 
«Բ նութ յուն և մարդ փոխ հա րա բե րութ
յուն»: Տար բեր տա րի քի 40 մաս նա
կից հաղ թել և զա նա զան նվեր ներ են 
ստացել, ինչ պես նաև` գու մա րա յին 
պարգ ևատ րում եր` ի րենց աշ խա տանք
նե րում շո շա փե լով այս փոխ հա րա բե
րութ յան ա ռա վել խնդրա հա րույց կող մե
րը:  

 Մի ջո ցա ռում ինք նին շատ գու
նեղ էր՝ կազ մա կերպ ված մեծ ե ռան դով 
ու խան դա վա ռութ յամբ, ո րին մաս նակ
ցում էին նաև մի շարք դպրո ցա կան ներ: 
Այն սկսվեց Հ. Թու ման յա
նի հայտ նի « Պո չատ աղ վե
սը» հե քիա թով, ո րի գոր ծո
ղութ յուն նե րը տե ղա փոխ վել 
էին ներ կա յիս ժա մա նա
կաշր ջան.  քննարկ վում  էր 
կար ևոր մի խնդիր, որն առ
կա է նաև մեր երկ րում, այն 
է՝ աղ տոտ ված բնութ յուն: 
Ներ կա յաց մա նը հա ջոր դեց 
մրցա նակ նե րի հանձն ման 
ա րա րո ղութ յու նը: Սա մի մեծ 
նա խագ ծի դեռևս ա ռա ջին 
փուլն է, որն ի րա կա նաց
վում է Վա յոց ձո րի մար զում: 
Այն բաղ կա ցած  է 3 փու լից՝ 
«Ան հատըն տա նիքհա մայնք». ա ռա ջին 
փու լում շեշ տադր վում է ան հա տա կան, 
երկ րորդ փու լում՝ ըն տա նե կան, իսկ եր
րորդ փու լում՝ հա մայն քա յին մաս նակ
ցութ յու նը: Ըն տա նե կան մաս նակ ցա յին 
փու լում, ո րը տե ղի է ու նե նա լու մա յիս 
ամ սին, յու րա քանչ յուր ըն տա նիք կա րող 
է ներ կա յաց նել իր բիզ նես նա խա գի ծը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ըն տա նի
քին ու նե նալ հա վել յալ ե կամ տի աղբ յուր: 
Մաս նա կից նե րը ստա նա լու են նախ նա
կան ո րո շա կի կա պի տալ՝ նա խա գի ծը 
պատ շաճ և գ րա վիչ կեր պով ներ կա յաց
նե լու հա մար: Ա մեն հա մայնք կու նե նա 

հաղ թող ըն տա նիք, որն էլ կստա նա հա
մա պա տաս խան նախ նա կան ֆի նան
սա վո րում՝ իր նա խա գի ծը կյան քի կո չե
լու հա մար:

 Վեր ջին փու լում մրցույ թին մաս
նակ ցե լու են հա մայնք նե րը, որ տեղ կլի
նի ար դեն մեկ հաղ թող: Վեր ջինս կստա
նա ֆի նան սա վո րում՝ հա մայն քա յին նա
խագ ծի ի րա կա նաց ման և հա մայն քի 
զար գաց ման նպա տա կով: Այս փու լի 
խո րա գիրն է՝ « Մեր գյու ղը՝ ե րեկ, այ սօր և 
վա ղը…»:  Հա մայնք ներն ա զատ են ներ
կա յաց ման ձևի և  ընտ րութ յան մեջ: Այս 
նա խա գի ծը հա մայնք նե րի սո ցիալ
տնտե սա կան զար գաց մանն ա ջակ ցե լու 

հա մար հիա նա լի գոր ծիք է: Վեր ջին նե
րիս կեն սա կեր պը սեր տո րեն կապ ված է 
բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մից, 
քա նի որ նրանք ապ րում են բնութ յան 
պահ պան վող տա րածք նե րի հա րա կից 
հատ ված նե րում:  « Ֆի նան սա կան մաս
նակ ցա յին մո տե ցում` սո ցիալտնտե սա
կան զար գաց ման հա մար» նա խա գի ծը, 
օգ տա գոր ծե լով ֆի նան սա կան մի ջոց նե
րը, միա վո րում է տե ղի բնակ չութ յա նը, 
խրա խու սում ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը 
և հ նա րա վո րութ յուն տա լիս մարդ կանց 
պա տաս խա նա տու լի նել ի րենց զար
գաց ման հա մար: Այս մո տե ցու մը երկ

կող մա նի հաղ թա կան է՝ ինչ պես բնութ
յան պահ պա նութ յան տե սանկ յու նից, 
այն պես էլ` սո ցիալտնտե սա կան զար
գաց ման նպա տակ նե րից ել նե լով:

 Նա խա գիծն ի րա կա նաց վում է 
« Հա րա վա յին Կով կա սում է կո լո գիա
կան մի ջանցք նե րի ստեղծ ման ա ջակ
ցութ յուն» տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում՝ ֆի նան սա վոր վե լով 
Գեր մա նիա յի տնտե սա կան հա մա գոր
ծակ ցութ յան և զար գաց ման դաշ նա յին 
նա խա րա րութ յան կող մից` KFW բան կի 
մի ջո ցով:

www.armenia.panda.org

ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Որ պես շի նա րա րա կան կազ մա
կեր պութ յուն` 2012 թ. հիմ ադր ված 
«Գ րին Լադ» ՍՊԸն  եր կու տա րի անց 
գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում սկսել 
է ի րա կա նաց նել նաև հա կա կարկ
տա յին ցան ցե րի, կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գի, ջեր մոց նե րի կա
ռուց ման աշ խա տանք ներ: 

Ըն կե րութ յու նը ու սում նա սի րում է 
նաև հա կացր տա հա րութ յան հա մաշ
խար հա յին փոր ձը` ՀՀ ագրարային  
ոլորտում ներդրման համար: Այդ գոր
ծու նեութ յան  հա մար պա հանջ վում են 
լուրջ ներդ րում ներ: Ըն կե րութ յան գոր
ծու նեութ յու նը հիմ նա կա նում ավ տո
մա տաց ված է:

§Գ րին Լադ¦ ըն կե րութ յու նը կա տա
րում է նաև ո ռոգ ման հա մա կար գե րի 

սպա սար կում, լանդ շաֆտ դի զայն, կա
նաչ տա րածք նե րի հիմ նում, լճակ նե րի, 
ջրվեժ նե րի կա ռու ցում, բու ժիչ պրո
ֆի լակ տիկ սրսկում ներ, սի զա մար գի 
հնձում և ս նու ցում:

ՄԱԿի, §ԱԿԲԱԿՐԵԴԻîԱԳՐԻԿՈԼ¦ 
բան կի, Ի տա լա կան § Պա դա նո¦ ֆիր
մա յի հետ §Գ րին Լադ¦ ըն կե րութ յան 
հա մա գոր ծակ ցու մից շա հում են գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը: Ի տա
լիա յից ներ մու ծած հա կա կարկ տա յին 
ցան ցե րի 1մ2 ար ժե քը կազ մում է 300
350 դրամ: Հա մա գոր ծակց ման արդ յուն
քում, ՄԱԿի միջ նոր դութ յամբ՝ ծրագ րի 
շրջա նա կում գյու ղա ցի նե րին հնա րա
վո րութ յուն է ըն ձեռն վում այդ ցան ցե
րը ձեռք բե րել  բա վա կա նին մատ չե լի 
գնով` 160 դրա մով:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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Օ րերս Վա նա ձո րում կա յա ցավ 
« Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո
րա ցում Հա յաս տա նում» ծրագ րի 
ա րագ գնա հատ ման և  արդ յունք նե րի 
վեր լու ծութ յան ներ կա յա ցում: Գ նա
հատ ման արդ յուն քում ար ձա նագր վեց, 
որ ծրա գի րը նե րա ռել է ՀՀ Լո ռու մար
զի 55 հա մայնք` ներգ րա վե լով ա վե
լի քան 1000 մաս նա կից՝ և՛ կա նայք, և՛ 
տղա մար դիկ: Կա նանց հա մար անց
կաց վել է  կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց
ման, բիզ նես, մաս նա գի տա կան և  այլ  
33 դա սըն թաց ներ, ո րոնց մաս նակ ցել 
է ՀՀ Լո ռու մար զի շուրջ 600 կին: Դա
սըն թաց նե րին ներ կա յաց ված բիզ նես 
ծրագ րե րից   38ը ստա ցել է դրա մաշ
նորհ՝ նա խա տես ված 20ի փո խա րեն: 
Ներ կա յաց ված 38 բիզ նես ծրագ րե րից 
30ը սկսնակ ձեռ նար կութ յուն ներ են:

«Ծ րագ րի կար ևոր արդ յունք նե րից 
է` մաս նա կից նե րի ինք նարդ յու նա վե
տութ յան, ինք նավս տա հութ յան, ինչ պես 
նաև`   շու կա յում ներ կա յաց վա ծութ յան, 
մրցակ ցա յին հմտութ յուն նե րի ու շար ժու
նութ յան ա ճը: Անհ րա ժեշտ է նշել նաև 
ծրագ րի մուտ քը Լո ռու մար զի ա ռա վել 

հե ռա վոր, «մո ռաց ված», ինչ պես օ րի
նակ` Ջի լի զա, Մե ծա վան, Քա րինջ և  այլ 
հա մայնք նե րը, որ տեղ, ե թե ոչ եր բեք, 
ա պա շատ հազ վա դեպ են հա սա րա կա
կան ծրագ րեր ի րա կա նաց վում», նշում է 
ՀԵԿԱի նա խա գահ Լի լիթ Ա սատր յա նը: 

«Ծ րա գիրն ինձ սո վո րեց րեց չվա խե
նալ ու չնա հան ջել: Պետք է լի նել նպա
տա կաս լաց ու միշտ քայ լել ա ռաջ: Ես 
սկսե ցի նոր գա ղա փար ներ մշա կել ու 
հա վա տալ վաղ վա օր վան: Իմ մեջ արթ
նա ցավ հա մայն քի հան դեպ պա տաս
խա նատ վութ յան զգա ցու մը», ա սում է 
ծրագ րի շա հա ռու Ասպ րամ Ա միր ջան յա
նը, ով Շ նող հա մայն քում, ծրագ րի շնոր
հիվ, սկսել է զբաղ վել  թռչնա բու ծութ
յամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է ա րագ գնա
հատ մա նը, ա պա այն ի րա կա նաց վել 
էր դեռևս 2015թ. հոկ տեմ բերդեկ տեմ
բեր ա միս նե րին, ՀՀ Լո ռու մար զի  քա
ղա քա յին և գ յու ղա կան 13 հա մայն քում, 
ո րոնք հիմ ա կա նում հան դի սա ցել են 
հա մախմ բե րի կենտ րոն ներ: Հիմ ա կան 
նպա տակն էր` բա ցա հայ տել, թե  ծրա
գիրն ի՞նչ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել Լո ռու 
մար զում` կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
նե րու ժի ու դրա ընդ լայն ման հնա րա վո
րութ յուն նե րի վրա:

Ծ րագ րի ա րագ գնա հատ մա նը և  
արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան ներ կա յաց
մա նը հա ջոր դեց Վա նա ձոր քա ղա քում 
կա յա ցած « Կա նանց սո ցիալտնտե սա
կան հզո րա ցում Հա յաս տա նում» ծրագ
րի Էքս պոն և Աշ խա տան քի տո նա վա
ճա ռը: Մի ջո ցա ռու մը նպա տակ ու ներ 
ներ կա յաց նե լու ծրագ րի արդ յունք նե րը`  
ի դեմս ծրագ րի շրջա նակ նե րում դրա

տի մար տահ րա վեր նե րին: « Մենք շա րու
նա կում ենք կար ևո րել կա նանց սո ցիալ
տնտե սա կան մաս նակ ցութ յու նը մեր 
երկ րում և շա րու նա կում ենք ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նել այս ուղ ղութ յամբ: Հա
յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո
ցիա ցիա յի և ծ րագ րի շա հա ռու կա նանց 
ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ
նում բո լոր այն գոր ծըն կեր նե րին, ով քեր 
մաս նակ ցել ու ներդ րում են ու նե ցել « Կա
նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում 
Հա յաս տա նում» ծրագ րի ի րա կա նաց
ման գոր ծում: Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր
հա կա լութ յուն եմ հայտ նում Եվ րո պա կան 
Միութ յա նը, ա ռանց ո րի, այս ծրա գիրն  
ի րա կա նութ յուն չէր դառ նա»,  նշել է Լի
լիթ Ա սատր յա նը:

Կոն ֆե րան սին մաս նակ ցում էին 
պե տա կան մար մին նե րի, մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, մաս նա վոր 
հատ վա ծի՝ ֆի նան սա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի, մաս նա վոր բիզ նես նե րի, 
հան րա յին ո լոր տի մի ջազ գա յին և տե ղա
կան հա սա րա կա կան և գոր ծըն կեր կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ինչ պես նաև  ծրագ րի շա հա ռու ներ:  

«Ծ րագ րի շրջա նա կում, ՀԵԿԱի 
տրա մադ րած դրա մաշ նոր հի մի ջո ցով, 
ես կա րո ղա ցա կազ մա կեր պել կի սա
ֆաբ րի կատ նե րի ար տադ րութ յուն, որ
տեղ օգ տա գործ վում է միայն տե ղա կան 

մաշ նոր հա յին ա ջակ ցութ յուն ստա ցած, 
կա նանց կող մից հիմ ված և ղե կա վար
վող բիզ նես նե րի ար տադ րան քի և ծա
ռա յութ յուն նե րի ( Վա նա ձոր, Ա լա վեր դի, 
Ս տե փա նա վան, Տա շիր, Ախ թա լա, Շամ
լուղ, Ս պի տակ, Շի րա կա մուտ, Ջ րա շեն, 
Հար թագ յուղ, Ջի լի զա, Քա րինջ, Օ ձուն, 
Հաղ պատ, Ար ևա շող, Շ նող հա մայնք
ներ): Ն պա տակ նե րից մեկն էլ հան րութ
յան շրջա նում ի րա զեկ ման մա կար դա կը 
բարձ րաց նելն էր`  ծրագ րի շրջա նակ
նե րում ա ջակ ցութ յուն ստա ցած բիզ նես 
ծրագ րե րի մա սին՝ հնա րա վո րութ յուն 
տա լով հա մալ րել գո յութ յուն ու նե ցող 
թա փուր աշ խա տա տե ղե րը: Միա ժա մա
նակ կազ մա կերպ վել էր հան դի պում Լո
ռու մար զում աշ խա տանք ա ռա ջար կող 
և  աշ խա տանք փնտրող ան ձանց միջև՝ 
նպաս տե լով թա փուր աշ խա տա տե ղե րի 
շու կա յի հա մալր մա նը:

Էքս պո յին և  աշ խա տան քի տո նա վա
ճա ռին մաս նակ ցում էին  ծրագ րի շա հա
ռու նե րը, ով քեր ներ կա յաց նում էին Լո ռու 
մար զի տար բեր հա մայնք ներ: Ն րան ցից 
շա տե րը սկսել են ընդ լայ նել ի րենց ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յու նը` 
ծրագ րի շնոր հիվ ձեռք բե րե լով գի տե
լիք ներ, ինչ պես նաև դրա մաշ նորհ: Կին 
ձեռ նե րեց նե րը ցու ցադ րե ցին ի րենց ար
տադ րան քը և ծա ռա յութ յուն նե րը՝  կի սա
ֆաբ րի կատ ներ, խմո րե ղեն, սուրճ, թան, 
մեղր, արիշ տա, ին կու բա ցիոն ճտեր, կա
րի ար տադ րա մաս, ար ծաթ յա զար դեր, 
ներ կա յաց վե ցին նաև զբո սաշր ջութ յան, 
ա ռող ջա պա հութ յան և  այլ ո լորտ ներ: 
Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ծրագ րի շա
հա ռու նե րի կող մից ա ռա ջարկ վեց  թա
փուր 27 աշ խա տա տեղ: 

« Մեր նպա տակն է` հեր թա կան ան
գամ ընդգ ծել կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան 
զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը մեր 
երկ րում, խրա խու սել ծրագ րի շա հա ռու 
կա նանց, ինչ պես նաև  հան րութ յան հետ 
կիս վել այն պի սի կար ևոր և պա հանջ ված 
ծրագ րի արդ յունք նե րի մա սին, ինչ պի սին 
է « Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո
րա ցում Հա յաս տա նում» ծրա գի րը», նշել 
է ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Լ. Ա սատր
յա նը:     «Ա ռա ջին ան գամ էի մաս նակ
ցում նման ծրագ րի: Շատ տպա վոր ված 
եմ: Կար ևոր է, որ այս ծրա գի րը հա տուկ 
կա նանց հա մար է և բա ցում է լայն հե
ռան կար ներ  բիզ նես ո լոր տում: Այս էքս
պոն ևս մեկ հնա րա վո րութ յուն է`  նոր 
գոր ծըն կեր ներ գտնե լու, ինչ պես նաև իմ 
գոր ծու նեութ յունն ու ար տադ րան քը հա
սա նե լի դարձ նե լու ա ռու մով», նշում է 
ծրագ րի շա հա ռու Ար մե նու հի Մամ յա նը, 
ով Ախ թա լա հա մայն քում, ծրագ րի շնոր
հիվ, վերսկ սել է հա ցի և խ մո րե ղե նի ար
տադ րութ յու նը: 

Էքս պոն ևս կազ մա կերպ վել էր « Կա
նանց սո ցիալտնտե սա կան հզո րա ցում 
Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե
րում: Մի ջո ցառ ման գոր ծըն կերը  Վա
նա ձո րի զբաղ վա ծութ յան տա րած քա յին 
կենտ րո նն է, որն աշ խա տան քի տո նա
վա ճառ կազ մա կեր պե լու մեծ փոր ձ ու նի: 
Մի ջո ցա ռում ու ղեկց վեց մշա կու թա յին 
ծրագ րով և ծ րագ րի շա հա ռու նե րի կող
մից անց կաց վող վար պե տութ յան դա սե
րով: 

Իսկ ապ րի լի 28ին Եր ևա նում անց
կաց վեց « Կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
հզո րա ցում Հա յաս տա նում» ծրագ րի 
փակ ման կոն ֆե րան սը: Կոն ֆե րան սի 
նպա տակն էր՝ հան րութ յան լայն շեր տե
րի հետ կի սել ծրագ րի արդ յունք ներն ու 
ձեռք բե րում ե րը, ինչ պես նաև անդ րա
դառ նալ կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան ո լոր

հումք: Ն պա տա կը` է կո լո գիա պես մա
քուր ար տադ րանք ստա նալն է: Իմ նա
խա ձեռ նութ յու նը ոգ ևո րել է նաև շրջա
պա տի կա նանց, ով քեր նույն պես ո րո շել 
են հան դես գալ նոր նա խա ձեռ նութ յուն
նե րով: ՀԵԿԱի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը նաև վստա հութ յուն է ներշն չում», 
ա սում է Մե րի Դավթ յա նը, ով Օ ձու նում 
կազ մա կեր պել է ըն տա նե կան բիզ նես: 
Մե րին ար դեն շու կա յի ընդ լայն ման 
ծրագ րեր է մշա կում: 

« Կա ռա և Կա րեն» ՍՊԸի (ք. Վա
նա ձոր) հիմ ա դիրտնօ րեն Կա րի նե Ղու
կաս յա նի խոս քե րով` ծրա գի րը, դրա կան 
ա ռու մով, իր մեծ ներ գոր ծութ յունն է ու նե
ցել Լո ռու մար զում: Այն հնա րա վո րութ
յուն է ըն ձե ռել ըն կե րութ յա նը նո րաց նել 
սար քա վո րում ե րը, ին չը հնա րա վոր 
չէր ի րա կա նաց նել` ա ռանց ա ջակ ցութ
յան: « Շատ եմ կար ևո րում տեխ նի կա
յի նո րաց ման և նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
մուտ քը մեր ար տադ րա մաս: Թեև ձեռ քի 
աշ խա տան քը փո խա րին վել է ավ տո մա
տաց ված հա մա կար գով, այ նու ա մե նայ
նիվ աշ խա տող նե րը չեն կորց րել ի րենց 
աշ խա տան քը, նրանք ար տադ րա մա սում 
հի մա այլ զբաղ վա ծութ յուն ներ ու նեն: Իսկ 
սար քա վո րում ե րի շնոր հիվ բարձ րա ցել 
է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու
նը, բա րե լավ վել` ո րա կը: Ոգ ևոր ված եմ, 
քա նի որ մենք դեռ շատ ա նե լիք ներ ու
նենք», հա վե լում է կին գոր ծա րա րը:

Նել լի Սա հակ յան
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ԴԱՇՏԱՅԻՆ  ՕՐ  ԼՃԱՇԵՆՈՒՄ
 Վեր ջերս  Գե ղար քու նի քի մար զի ԳԱՄԿի կող մից անց կաց վեց հեր թա կան 

սե մի նար` Ս ևա նի տա րա ծաշր ջա նի Լ ճա շեն հա մայն քում:
Լ ճա շեն հա մայն քի ֆեր մեր Մա րատ Քո լոզ յա նին պատ կա նող ցո րե նի 

դաշ տում տե ղի ու նե ցավ սե մի նար` § Պայ քար մկնան ման կրծող նե րի դեմ¦ 
 Ռա դի ֆա կում Ս պաս րաս տու կի մի ջո ցով¦ թե մա յով:  Սե մի նա րը վա րում էր 
Ս ևա նի տա րա ծաշր ջա նի գյու ղատն տե սութ յան գծով խորհր դա տու Ռա դիկ 
Մի լի տոն յա նը: Մաս նա գե տը ներ կա նե րին ծա նո թաց րեց  §Ռա դի ֆա կում Ս¦ 
պատ րաս տու կին, բա ցատ րեց և ներ կա յաց րեց օգ տա գործ ման կա նոն նե րը: 
Մկ նան ման կրծող նե րի դեմ պայ քա րի հա մար թու նա վոր գրավ չան յութ պատ

րաս տե լու հա մար  §Ռա դի ֆա կում Ս¦ պատ րաս տու կը խառ նում են բարձ րո
րակ սննդա յին հիմ քի հետ: Օ րի նակ`  0,005 % ազ դող նյու թի պա րու նա կութ յամբ 
գրավ չան յու թի պատ րաստ ման հա մար  անհ րա ժեշտ է 20 գ §Ռա դի ֆա կում Ս¦ 
պատ րաս տու կը լու ծել շատ քիչ քա նա կութ յամբ ջրի մեջ, ստաց ված լու ծույ թը 
լցնել 1 կգ սնն դա յին հիմ քի վրա և լավ խառ նել` մինչև լու ծույ թը հա վա սա րա
չափ կբաշխ վի գրավ չան յու թի մեջ: Կպ չո ղա կա նութ յու նը բարձ րաց նե լու հա
մար խոր հուրդ է տրվում խառ նուր դին ա վե լաց նել բու սա կան յուղ:

Ռ. Մի լի տոն յա նը ներ կա յաց րեց նաև անվ տան գութ յան կա նոն նե րի պահ
պան ման մա սին: Պատ րաս տու կի հետ աշ խա տանք նե րը պետք է ի րա կա նաց
վեն բաց տա րածք նե րում` ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի օգ տա գործ
մամբ/դի մակ, ռե տի նե ձեռ նոց ներ, ակ նոց/: Կր ծող նե րը դա դա րում են ապ րել 
թու նա վոր գրավ չան յութն ըն դու նե լուց 711 օր վա ըն թաց քում:

 Սե մի նա րի ա վար տին մաս նա կից նե րին բա ժան վե ցին  §Ռա դի ֆա կում Ս¦ 
պատ րաս տու կի օգ տա գործ ման վե րա բեր յալ խորհր դատ վա կան թեր թիկ ներ:

Գե ղար քու նի քի  ԳԱՄԿ
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ՀՆԱՄԵՆԻ
 ԲՈՒԺԱՐԱՐ 

ՈՍՊԸ

    Ասկարիդներ

 Խոզերի ասկարիդների կենսակերպը

Խո զե րի ա կա րի դո զը հա րու ցում է բա րակ ա ղիք
նե րում մա կա բուծ վող, մինչև 40 սմ  եր կա րութ յուն 
ու նե ցող կլոր որ դը: Աս կա րի դո զը տա րած ված է խո
զա բու ծութ յամբ զբաղ վող երկր նե րում, այդ թվում` 
Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նում` զգա լի խո չըն
դո տե լով ճյու ղի զար գաց մա նը: Հի վան դութ յու նը 
հա ճախ հան դի պում է ան հա տա կան ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րում: Աս կա րի դո զով հի վանդ խո զե
րը կորց նում են ի րենց կեն դա նի զանգ վա ծի մինչև 30 
%ը, իսկ մատ ղաշ նե րի օ րա կան քա շա ճը նվա զում է 
200 գրա մով: Հի վանդ նե րի մոտ ընկ նում է բնա կան 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, ըն կա լու նակ են դառ նում 
այլ վա րակ նե րի նկատ մամբ  և, որ ա մե նա կար ևորն 
է, հի վան դից ստաց վում է ցածր սննդա յին ար ժեք ու
նե ցող միս:

                                                    
Աս կա րի դո զի նկատ մամբ հատ կա պես ըն կա լու

նակ են մինչև 4 ամ սա կան խո զե րը, մե ծա հա սակ նե րը 
լի նում են վա րա կա կիր: Խո զա նոց նե րի ցածր սա նի տա
րա հի գիե նիկ պայ ման նե րը, կե րե րում վի տա մին նե րի 
և հան քա յին ա ղե րի պա կա սութ յու նը, խիտ պահ ված
քը նպաս տում են հի վան դութ յան տա րած մա նը: Հա
րուց չի ձվե րը հո ղում կա րող են կեն սու նակ մալ մինչև 

10 տա րի, պա հես տա յին տե րերն են հան դի սա նում 
անձրևաոր դե րը. մար դը նույն պես կա րող է վա րակ վել 
խո զե րի աս կա րի դո զի հա րու ցի չով:

  Խո զե րի աս կա րի դո զի նկատ մամբ ա պա
հով տա րածք նե րում հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու 
նպա տա կով, խոր հուրդ է տրվում.

*Կեն դա նի նե րի կե րա բա ժի նը հարս տաց նել վի
տա մին նե րով և հան քա յին ա ղե րով:

*Ամ ռան ա միս նե րին ի րա կա նաց նել խո զե րի ճամ

բա րա յին պահ վածք` ճա ղա վան դակ նե րով ա ռանձ նաց
ված հա տուկ  տա րածք նե րում, 10 օ րը մեկ ան գամ փո
խե լով ա րո տա վայ րե րը:

*Յու րա քանչ յուր օր մե խա նի կո րեն հե ռաց նել գո
մաղ բը և  են թար կել կեն սա ջեր մա յին մշակ ման:

*Խո զա նոց նե րի հա տա կը և ֆեր մա յա մերձ զբո
սահ րա պա րակ նե րը պետք է լի նեն բե տո նա պատ ված, 
մաքր ման և  ախ տա հան ման հա մար հար մար:

*Պար բե րա բար, մե խա նի կո րեն մաք րել և լ վա նալ 
կե րա և ջ րա ման նե րը, ա պա հո վել մա քուր խմե լու ջրով:

*Ար գել վում է խո զե րին ա զատ ար ձա կել ֆեր մա
յա մերձ տա րածք նե րում, քա նի որ այդ տեղ մեծ թիվ են 
կազ մում անձր ևաոր դե րը:

Խո զա մայ րե րի ծնից հե տո, մատ ղաշ նե րին բտման 

նպա տա կով խմբա վո րե լուց ա ռաջ, ինչպես նաև  կեն
դա նի նե րի սպան դից հե տո ա նաս նա շեն քե րը են թար
կվում են մե խա նի կա կան մաքր ման և  ախ տա հա նման:

Նոր գնված կեն դա նի նե րին պա հում են կան խար
գե լիչ կա րան տի նում` 30 օր տևո ղութ յամբ, այսուհետ, 
հել մին թո լո գիա կան հե տա զո տութ յու նից հե տո, խառ
նում են ընդ հա նուր հո տին:

Կեն դա նի նե րին կե րակ րում կամ ջրում են միայն 
կե րա ման նե րից կամ  ջրա ման նե րից:

Յու րա քանչ յուր ֆեր մա յի կամ ա մա ռա յին 
ճամ բար նե րում սպա սար կող անձ նա կազ մի 
հա մար կա ռու ցվում են պետքարաններ:

Ար գել վում է խո զե րի ա զատ զբո սան քը 
բնա կա վայ րե րում կամ աղ բա վայ րե րում:

Ա նա պա հով տա րածք նե րում խո զե րի 
աս կա րի դո զը  կան խար գե լելու նպատակով, 
խո զա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում խո զա
մայ րե րին ճիճ վա թա փում են ծնից մեկ ա միս 
ա ռաջ և տա րե կան եր կու ան գամ, ճամ բա
րա յին և մ սու րա յին պահ ված քին անց նե լուց 
ա ռաջ, 10 օր անց ստու գում են ճիճ վակ րութ
յան նկատ մամբ. հի վանդ կեն դա նի ներ հայտ
նա բե րե լու դեպ քում, կրկին ճիճ վա թա փում 
են:

Խոճ կոր նե րին ճիճ վա թա փում են 14 և 35 օ րա կան 
հա սա կում, այ նու հետև` 3 ամ սա կա նում, 10 օր անց  
ստու գում են ճիճ վակ րութ յան նկատ մամբ. հի վանդ 
կեն դա նի ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում, կրկին ճիճ վա
թա փում են:

Ճիճ վա թա փութ յու նից հե տո գո մաղ բը հե ռաց նում 
և կա տա րում են ախ տա հա նութ յուն:

Ճիճ վա թա փութ յան նպա տա կով խոր հուրդ է 
տրվում օգ տա գոր ծել հետև յալ ճիճ վա մուղ դե ղե րը՝ Ալ
բեն դա զոլ, Ալ բեն, Հել մի ցիդ, Լ ևա մի զոլ, Տետ րա մի զոլ, 
Ի վեր մեկ տին և  այլն:

Հով հան նես Նա ղաշ յան
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Ոս պը միամ յա բույս է, պատ կա
նում է բակ լազ գի նե րի ըն տա նի քի 
միամ յա բույ սե րի ցե ղին։ 

Հայտ նի է մոտ 6 տե սակ։ Ար
մատն  ի լի կաձև է, թույլ ճյու ղա վոր
ված։ Ոս պի ցո ղու նը չորս կող մա նի է, 
բա րակ, կան գուն կամ քիչ թեք ված, 
ճյու ղա վոր վող, թա վոտ։ Տերև նե րը 
ձվաձև են կամ գծա յին: Պ սա կա թեր
թիկ նե րը սպի տակ են, կա պույտ, վար
դա գույն կամ մա նու շա կա գույն։ Պ տու
ղը տա փակ է, քիչ ու ռու ցիկ, մերկ, 
հա սու նա ցու մից ա ռաջ՝ մա նու շա կա
գույն։ Սեր մե րը տա փակ են, ու ռու ցիկ, 
խո շոր կամ մանր, 29 մմ տ րա մագ ծով` 
կա նաչ, մոխ րա գույն, գորշ, շա գա նա
կա գույն ու սև գույ նե րի։ Ոս պի սեր մի 
մի ջու կը հիմ ա կա նում նարն ջա գույն 
է, հազ վա դեպ է լի նում կա նաչ գույ
նի։    

ՀՀում հան դի պում է  3 տե սակի՝ 
Ոսպ` ոսպն յա կան ման, ար ևել յան և  
ուտ ելի. առա ջին եր կու սը` վայ րի վի ճա
կում, հանդիպում են Ս յու նի քի, Վա յոց 
ձո րի, Ա րա րա տի  մար զե րում (մինչև 
ստո րին լեռ նա յին գո տի ներ): Ա ճում են 
ան տառ նե րում, ժայ ռա ճեղ քե րում, չոր, 
քար քա րոտ լան ջե րին։ Ուտ վելի ոսպ 
կա րե լի է մշա կել գրե թե բո լոր գո տի
նե րում։

Ոս պը պա րու նա կում է մեծ քա նա
կութ յամբ սպի տա կու ցա յին նյու թեր: 
Սեր մե րը պա րու նա կում են վի տա մին

ներ, ճար պա յու ղեր և միկ րո տար րեր։ 
Բժշ կութ յան մեջ օգ տա գործ վում են ոս
պի սեր մե րը։ Հայ կա կան բժշկութ յան 
մեջ հա ճախ ոսպն օգ տա գոր ծել են զար
կե րա կա յին ար յան ճնշման բարձ րաց
ման, մաշ կա յին ցա նե րի, նշիկ նե րի բոր
բո քում ե րի, կե րակ րա փո ղի խո ցե րի, 
հա զի, խո ցե րի, աչ քի, ա կան ջի բոր բո
քում ե րի, աչ քի սպի տա կա փա ռութ յան, 

ոսկ րա ցա վի, լյար դի հի վան դութ յուն նե
րի, մար սո ղա կան ու ղու բոր բո քում ե րի 
բուժ ման հա մար։ 

Ոս պը հնա գույն մշա կա բույ սե րից 
մեկն է։ Այն մշակ վել է դեռևս նեո լի թի 
ժա մա նա կաշր ջա նից։ Ոս պի մշա կու
մը մե ծա պես նպաս տել է Պատ մա կան 
Հա յաս տա նի նա խա հայ կա կան ցե ղե
րի քա ղա քակր թութ յան զար գաց մա նը։  
ՀՀ սահ ման նե րում ոս պի մշա կութ յան 
բարձր մա կար դա կի մա սին են վկա յում 
Կար միր բլուր բնա կա վայ րում կա տար

ված պե ղում ե րը։ Բույ սը բազ միցս հի
շա տակ վում է Հին Կ տա կա րա նում։ 

 19րդ դա րի սկզբից սկսած ոս պը 
խո շոր  ծա վալ նե րով մշակ վել է Ռու սաս
տա նում և  ար տա հան վել, այս տեղ է բուծ
վել ձկնկիթ հի շեց նող փոքր, կլոր, սև 
հա տիկ ներ ու նե ցող « Բե լու գա» տե սա կը։  
       21րդ դա րի սկզբում հիմ ա կան ար
տա հա նող երկր ներն են Հնդ կաս տա նը և 

Կա նա դան, ո րոնք 
մշա կում են մո տա
վո րա պես նույն 
քա նա կի ոսպ: 

Բ նա կան պայ
ման նե րում ոս պի 
շուրջ 56 տե սակ
ներ հան դի պում 
են Մի ջերկ րա կան 
ծո վի մեր ձափն յա 
տա րածք նե րում, 
Փոքր Ա սիա յում, 
2 տե սակ` Կով կա
սում և Ղ րի մում։ 
Ոս պի գի տա կան 
ան վա նու մը  Lens 
է. բառն  ու նի նաև 
«լին զա» ի մաս տը։ 

Նույ նան ման հա մա պա տաս խա նութ յուն 
կա նաև հու նա րեն, չե խե րեն և հա յե
րեն լե զու նե րում։ Տար բե րում են ման րա
հա տիկ և խո շո րա հա տիկ տե սակ նե րը։ 
Ման րա հա տիկ են թա տե սակն ա վե
լի ցածրաճ է, սա կայն աչ քի է ընկ նում 
բարձր բեր քատ վութ յամբ։ Կա նաչ, գոր
շա գույն սեր մե րը ու նեն ըն կույ զը հի շեց
նող համ։ Ոս պը հար մար վում է կլի մա յա
կան պայ ման նե րին` orientalis են թա տե
սակն ե րաշ տա դի մաց կուն և ջեր մա սեր 
է, վա խե նում է գար նա նա յին ցրտա հա

րութ յուն նե րից։ 
Հին Հ ռո մում ոսպն օգ տա գոր ծել 

են ստա մոք սի և ն յար դա յին հա մա
կար գի հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
հա մար։ Վա ղուց ի վեր նկա տել են, 
որ ոս պի կա նո նա վոր օգ տա գոր ծու մը 
հանգս տաց նում է նյար դե րը։ Ռու սաս
տա նում բույ սի պատ րաս տուկ նե րով 
բու ժել են ծաղ կախ տը։ Սեր մի ե փուկն 
օգ տա գոր ծել են փոր կա պութ յան, ե րի
կա մա քա րա յին, լյար դի հի վան դութ
յուն նե րի դեպ քում։ 

Ամ փո փե լով տար բեր երկր նե րում 
կա տար ված ու սում ա սի րութ յուն նե
րը` սննդա բան նե րը կազ մել են այն 
մթերք նե րի ցու ցա կը, ո րոնք օգ նում են 
ժա մա նա կա կից մար դուն խու սա փե
լու դեպ րե սիա յից, սթրես նե րից, նաև 
պարգ ևում եր կա րա կե ցութ յուն։ Այս 
ցու ցա կի մեջ են մտնում ոս պը, ցո րե նի 
հա ցը, հնդկա ցո րե նից պատ րաստ ված 
ճա պո նա կան ա րիշ տան, բրին ձը, սպի
տակ պա նիր ը, կար միր կծու պղպե ղը, 
կար միր լո բին, լո լի կի մա ծու կը և  ա ջի
գան, սխտո րը, կաթ նա շո ռը` մեղ րի 
հետ, կիտ րո նը, շամ պի նիո նը, ա վո կա
դո յի և սա ռը զտման ձի թապտ ղի յու ղե
րը, մա ծու նը, սո յա յի սոու սը, պաք սի
մա տը, ցո րե նի թե փով պատ րաստ ված 
մթեր քը, ըն կու զե ղե նը:

Ոս պի սննդա րար ար ժե քը բա վա
կա նին բարձր է` 35 տո կոս սպի տա
կուց ներ, 50 տո կոս ած խաջ րեր, 2,5 
տո կոս ճար պեր։ Հում մթեր քի կա լո
րիա կա նութ յու նը 340 կկալ է, ե փե լու 
ըն թաց քում այն կա րող է նվա զել մինչև 
105 կկալ:

Լի լիթ Գաս պար յան
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 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:

Ðºî²øðøÆð  ¾ © © ©

Նյութերը՝ համացանցից

 ՀԻ ՄԱ ԼԱ ՅԱՆ Ա ՂԻ 
ՕԳ ՏԱ ԿԱ ՐՈՒԹՅ ՈՒ ՆԸ 

Ա  մ ե  ն ա ա ր  ժ ե  ք ա  վ ո ր 
սննդա յին հա վե լու մը` հի մա
լա յան ա ղն ա մե նաա ռող ջա
րարն ու մա քուրն է ամ բողջ 
աշ խար հում: Այն հազ վագյուտ 
թան կար ժեք հա մար վել է 
դեռևս հնա գույն ժա մա նակ
նե րից, երբ հի մա լա յան ա ղով 
առև տուր են ա րել, նույ նիսկ, 
հին հռո մեա ցի նե րը:

Հի մա լա յան աղն ար յան 

բարձր ճնշում չի ստեղ ծում` 
ի տար բե րութ յուն սո վո րա
կան ա ղե րի, այն չի մե ծաց
նում կա լիու մի և նատ րիու
մի հարաբերությունը ար յան 
մեջ, հա րուստ է 84 բա ղադ
րի չով, ո րոնք առ կա են մար
դու օր գա նիզ մում, այդ իսկ 
պատ ճա ռով, այն օր գա նիզմ 
ա պա հո վում է կեն սա կանորեն 
անհ րա ժեշտ վի տա մին նե
րով և հան քային տարրերով:  
      Հի մա լա յան լեռ նե րում ա վե
լի քան 250 մլն տա րի ա ռաջ ի 
հայտ ե կած ա ղի օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րն են`   

 9 կար գա վո րում է է լեկտ րո
լիտ նե րի և ջ րի  մա կար
դակն օր գա նիզ մում:

 9 Կար գա վո րում է ար յան մեջ 
շա քա րի մա կար դակն ու 
կան խում շա քա րախ տը:

 9 Օգ նում է կար գա վո րել մար
սո ղութ յունն ու նյու թա փո
խա նա կութ յու նը:

 9 Ամ րաց նում է ոսկ րե րը՝ 
հատ կա պես ե րե խա նե րի 
մոտ:

 9 Կան խում է վա ղա ժամ ծե
րա ցու մը:

 9 Կա րե լի օգ տա գոր ծել ին
հա լա ցիա յի հա մար` կո կոր
դի բոր բոք ման, բրոն խիալ 
ասթ մա յի ժա մա նակ:

 9 Ն պաս տում է շնչա ռա կան 
ու ղի նե րի ա ռող ջութ յա նը:

 9 Բա րե լա վում է ար յան շրջա
նա ռութ յու նը:

 9 Ն պաս տում է ար յան մաքր

մա նը:
 9 Կար գա վո րում է լյար դի և  
ե րի կամ ե րի աշ խա տան քը:

 9 Կար գա վո րում է օր գա նիզ
մի է ներ գե տիկ պա շա րը` 
նպաս տե լով դրա կան տրա
մադ րութ յան ստեղծ մա նը:

 9 Կան խում է մկա նա յին ցա
վե րը:

 Հի մա լա յան ա ղը կողմ ա կի, 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
չու նի և չի վա սում ստա մոք
սի կամ ե րի կամ ե րի գոր ծա
ռույթ նե րին:

ՄԻ ՔԱ ՆԻ  ՓԱՍՏ 
ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ C-Ի ՄԱ ՍԻՆ

 Շա տե րը C վի տա մի նի 
մա սին գի տեն, որ այն պա
րու նա կում է ցիտ րուս նե րում, 
և դրա ան բա վա րութ յու նը 
կա րող է խախ տել օր գա
նիզ մի աշ խա տան քը: Սա
կայն քչե րը գի տեն, թե ինչ է 
ի րե նից ներ կա յաց նում այդ 
վիտամի նը:

C վի տա մինն օգ նում է 

մրսա ծութ յան ժա մա նակ: Սա 
շատ տա րած ված միֆ է: Վա
րա կը բու ժել կամ կան խել 
C վի տա մի նի օգ նութ յամբ 
հնա րա վոր չէ: Ուղ ղա կի այն  
նպաս տում է դի մադ րո ղա կա
նութ յան բարձ րաց մա նը:

C վի տա մի նի ան բա
վարար շատ հազ վա դեպ է 
պա տա հում:  Սա թերևս ճիշտ 
է. օր գա նիզ մը չի ար տադ
րում վի տա մին C, ին չի ամ
բողջ պա շա րը մենք ստա նում 
ենք սննդից: Կա նանց հա մար 
օ րա կան չա փա բա ժի նը 75 մգ  
է, իսկ տղա մարդ կանց հա
մար` 90 մգ: Մի ջին նա րին ջը 
պա րու նա կում է 70 մգ վի տա
մին: Լուրջ խնդիր ներ կա րող 
են ա ռա ջա նալ, ե թե մարդն 
օգ տա գոր ծում է 10 մգ ից պա
կաս քանակություն:

Ցիտ րուս նե րը C վի տա
մի նի լա վա գույն աղբ յուր են:  
Սա այնքան էլ ճիշտ չէ: Ա մե
նա շատ C վի տա մին պա րու
նա կում է քաղցր պղպե ղը, 

բրո կո լին, կի վին և  ե լա կը: 
C վի տա մինն օգ նում է պայ
քա րել ճար պա կա լութ յան դեմ: 
Սա ճիշտ է: Հե տա զո տութ յուն
նե րը ցույց են տվել, որ C վի
տա մի նի ան բա վա րա րութ յու
նը կապ ված է ճար պա կալ ման 
հետ:

C վի տա մի նը «շատ չի լի
նում»:  Շա տե րը վստահ են, 
որ C վի տա մի նի ա վել ցուկն 
անվաս է: Սա կայն, դա այդ
պես չէ: Ե թե C վի տա մի նի 
քա նակն օ րա կան անց նում է 
2000 մգ ից, ա պա այն  վտան
գա վոր է: Ըն դու նեք չա փա վոր 
քա նա կութ յամբ, իսկ օր գա
նիզմ ան պայ ման կար ձա
գան քի:

Մ ԹԵՐՔ ՆԵՐ, Ո ՐՈՆՔ
 ՀԱ ՐՈՒՍՏ ԵՆ ՅՈ ԴՈՎ

Յո դի պա կա սը կա րող է 
ա ռա ջաց նել շատ ա ռող ջա
կան խնդիր ներ, ո րոնք հա
ճախ վե րագ րում ենք գեր
հոգ նա ծութ յա նը, անք նութ
յա նը և  այլն: 

Սա կայն այն պի սի ախ
տան շան նե րը, ինչ պի սիք են` 
մշտա կան թու լութ յու նը, մո
ռաց կո տութ յու նը, քնկո տութ
յու նը, ման րուք նե րից գրգռվա

ծութ յու նը, հաս տատ վկա յում 
են, որ օր գա նիզ մում յո դի 
պա կաս կա: Սա կայն այդ պա
կա սը կա րե լի է լրաց նել ճիշտ 
սննդա կար գով: Ս տորև ներ
կա յաց նում ենք մթերք ներ, 
ո րոնք հա րուստ են յո դով:

 Յո դով հատ կա պես հա
րուստ են ծո վամ թերք նե րը` 
ոստ րե ներ, խխունջ ներ, ծո վա
յին կա ղամբ, խեց գե տին ներ և  
այլն: Յո դի անս պառ աղբ յուր 
է ճար պոտ տե սակ նե րի ծո վա
ձու կը:

Քաղց րա համ ջրե րում 
ապ րող ձկնե րը ևս հա րուստ 
են յո դով: Յո դի պա կա սը կա
րե լի է հա մալ րել նաև ձկան յու
ղով: Կար միր ձկնկիթն օգ նում 
է յու րաց նել յո դը: Ս ևապ տուղ 
ա րո սը նույն պես  մեծ քա նա
կութ յամբ յոդ է պա րու նա կում:

ՄԱՅԻՍԻ 3-Ը՝ ԱՐԵՎԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

Ար ևը Երկ րին ա մե նա մոտ գտնվող աստղն է:
 Երկ րի հա մար Ար ևը տիե զե րա կան է ներ գիա յի հզոր աղբ

յուր է: Այն բու սա կան և  կեն դա նա կան աշ խար հին անհ րա ժեշտ 
լույս և  ջեր մութ յուն է տա լիս, նաև  ձևա վո րում Երկ րի մթնո լոր
տի կար ևո րա գույն հատ կութ յուն նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
Ար ևը սահ մա նում է մո լո րա կի է կո լո գիան: Ա ռանց դրա չէր լի
նի կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ օ դը. այն սա ռած ջրե րի և  սառ
ցա կա լած հո ղի շուր ջը գտնվող հե ղուկ ա զո տա յին օվ կիա նո սի 
կվե րած վեր:  Երկ րի վրա ապ րող նե րիս հա մար, Ար ևի կար ևո
րա գույն ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ նրա մոտ է ծա գել 
մեր մո լո րա կը, և ն րա վրա է ա ռա ջա ցել կյան քը: Ար ևը, քա մին, 
օվ կիա նո սի ա լիք նե րը և  կեն սա զանգ վա ծը է ներ գիա յի հումք են, 
որոնք շրջա պա տում են մեզ և  հեշտ է այն օգ տա գոր ծել: 

Անհ րա ժեշ տութ յուն չկա այն հա նել գետ նի տա կից,  չի հան
գեց նում ռա դիոակ տիվ թա փոն նե րի ձևա վոր մա նը, իսկ թու նա
վոր նյու թեր ընդ հա րա պես չի ար տադ րում: Այն վե րա կանգն վող 
է ներ գիա է: Է ներ գիա յի վե րա կանգն վող աղբ յուր նե րի կի րառ
ման հնա րա վո րութ յուն նե րին ու շադ րութ յուն հրա վի րե լու նպա
տա կով, Ար ևա յին է ներ գիա յի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յան Եվ րո պա կան գրա սեն յա կը (ISESEurope), 1994 թվա կա նից 
սկսած, ա մե նամ յա Ար ևի օր է կազ մա կեր պում՝ կա մա վո րա կան 
հիմ քե րով:

Ամ բողջ Եվ րո պա յով մեկ մաս նա գետ նե րը, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  ըն կե րութ յուն նե րը տար բեր բնույ
թի մի ջո ցա ռում եր են կազ մա կեր պում` ցու ցադ րե լու ար ևա յին 
է ներ գիա յի հնա րա վո րութ յուն նե րը:   


