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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն դու նել է Գեր մա նիա
յի բնութ յան պահ պա նութ յան միութ յան նա խա գահ Օ լաֆ 
Չիմպ կեի գլխա վո րած գեր մա նա կան գոր ծա րար նե րի պատ
վի րա կութ յա նը:  

Վար չա պե տը կար ևո րել է Գեր մա նիա յի հետ տնտե սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցումն ու բնա պահ պա նութ յան 
ո լոր տում արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Հո վիկ Աբ
րա համ յա նը նշել է, որ Հա յաս տա նը շնոր հա կալ է գեր մա նա
կան կող մին՝ մեր երկ րի շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման, 
ան տա ռա յին տա րածք նե րի վե րա կանգն ման և բ նա պահ պա
նա կան բազ մա թիվ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն օ ժան դա կե լու 
հա մար:

 Գեր մա նիա յի բնութ յան պահ պա նութ յան միութ յան նա
խա գահ Օ լաֆ Չիմպ կեն և ՀՀում Գեր մա նիա յի ար տա կարգ 
և լիա զոր դես պան Մա թիաս Քիս լե րը շնոր հա կա լութ յուն են 
հայտ նել վար չա պե տին ըն դու նե լութ յան հա մար և բարձր 
գնա հա տել հայգեր մա նա կան փոխ գոր ծակ ցութ յու նը, այդ 
թվում` բնա պահ պա նութ յան ո լոր տում: Օ լաֆ Չիմպ կեն նշել է, 
որ իր գլխա վո րած պատ վի րա կութ յան կազ մում գտնվող գոր
ծա րար նե րի նպա տակն է` նոր կա պեր հաս տա տել հայ գոր
ծըն կեր նե րի հետ, ի րա կա նաց նել ներդ րու մա յին ծրագ րեր: 

Վար չա պետ Աբ րա համ յա նը ող ջու նել է գեր մա նա ցի գոր
ծա րար նե րի նա խա ձեռ նութ յու նը և ն շել, որ տնտե սութ յան 
տար բեր ճյու ղե րում Հա յաս տանն ու նի հե ռան կա րա յին ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման լավ հնա րա վո րութ յուն ներ, այդ թվում՝ 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան շրջա նա կում:

***
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ կա

ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել §Գ յու ղա կան կա րո ղութ
յուն նե րի ստեղ ծու մ¦ ծրագ րի ղե կա վար խորհր դի հեր թա կան 
նիս տը: 

 Խոր հուր դը հա վա նութ յուն է տվել §Են թա կա ռուց վածք նե րի 
և գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յու ն¦ ծրագ րի շրջա
նա կում ի րա կանաց վող Ա րա գա ծոտ նի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, 
Տա վու շի, Շի րա կի, Ս յու նի քի և Վա յոց ձո րի մար զե րի հա մայնք
նե րի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի և Ս յու նի քի մար զի, 
ընդ հա նուր առ մամբ, 31 հա մայնք նե րի ներտն տե սա յին ո ռոգ
ման ցան ցե րի վե րա կա ռուց ման հա մար հայ տա րար ված մի
ջազ գա յին մրցույ թի գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մա նը: 

Քն նարկ վել և հաս տատ վել է վե րը նշված ծրագ րի շրջա նա
կում Ա րա գա ծոտ նի, Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում 20162017 
թթ. Ջ րա մա տա կա րար ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
տեխ նի կա կան հսկո ղութ յան, Ս յու նի քի, Վա յոց ձո րի և Շի րա կի 
մար զե րում 20162017թթ. ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար
գե րի վե րա կա ռուց ման շի նաշ խա տանք նե րի տեխ նի կա կան 
հսկո ղութ յան և ներտն տե սա յին ո ռոգ ման ցան ցե րի վե րա
կա ռուց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար անց կաց ված 
մրցույ թի գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը: 

Ո րոշ վել է §Են թա կա ռուց վածք նե րի և գ յու ղա կան ֆի նան
սա վոր ման ա ջակ ցութ յու ն¦ (ԵԳՖԱԾ) ծրագ րի շրջա նա կում 
20162017 թթ. ի րա կա նաց վե լիք հա մայն քա յին ջրա մա տա կա
րար ման և  ո ռոգ ման հա մա կար գե րի վե րա կա ռուց ման աշ խա
տանք նե րի ցան կում նե րա ռել Հո ռոմ, Ծո վի նար, Վար դե նիկ և 
Նո րա տուս հա մայնք նե րը:

 Հաս տատ վել է §Գ յու ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի ստեղ
ծու մ¦ ծրագ րի` § Բա ղադ րիչ 4 Գ յու ղա կան Ֆի նան սա վո րում 
(Այ գե գոր ծա կան վար կեր)¦ են թա բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում 
§ Տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յու ն¦ ծրա գի րը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րարն աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել Լո ռու մարզ: Նա խա
րա րի ա ռա ջին կան գա ռը Սա րա մեջ հա մայն քում էր, որ տեղ հան դի պել է §Հա մայնք նե րի գյու ղատն
տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ (CARMAC) ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ստեղծ ված կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի հետ: 

Նա խա րա րին ու ղեկ ցում էր նաև Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը: Այս տեղ նա խա րա րին 
տե ղե կաց րել են, որ ծրագ րի շնոր հիվ լուծ վում է ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման խնդի րը, կոո պե րա տի
վին վեր ջերս տրա մադր վել է նաև բե լա ռու սա կան ար տադ րութ յան  նոր տրակ տոր, շար քա ցան, 
կուլ տի վա տոր և  այլ գյուղ տեխ նի կա,  ինչն  էա պես կհեշ տաց նի գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րը:  Տե ղե կա նա լով, որ կոո պե րա տի վի խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը կազ մում 
է 470 գլուխ, նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ծրագ րի շնոր հիվ հնա րա վոր կդառ նա ոչ 
միայն ա վե լաց նել կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը, այլև` բարձ րաց նել մթե րատ վութ յունն ու կաթ
նատ վութ յու նը:  Ն շե լով, որ ներ կա յումս կոո պե րա տի վի կազ մում ընդգրկ ված է հա մայն քի 104 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն` կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ա ղա սի Հով հան նիս յա նը հա մոզ մունք 
է հայտ նել, որ կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան դեպ քում այն ա ռա ջի կա յում 
կհա մալր վի նոր ան դամ նե րով:  Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռու մար զից CARMAC ծրագ րի եր կու փու
լե րում ընդգրկ վել է մար զի 14 հա մայնք, ո րոն ցում հիմ նադր վել են § Հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր
ծող նե րի միա վո րում¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ներ, հա մայնք նե րի մի մա սում ա վարտ վել   են 
ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման հա մա կար գե րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, տրա մադր վել է 
57 միա վոր գյուղ տեխ նի կա: 

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է §Ս պի տա կի թռչնա ֆաբ րի կա¦ ՍՊԸ` ար տադ րութ յան 
տեխ նո լո գիա նե րին ու ի րա կա նաց վող նոր ծրագ րե րին տե ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով: Նա
խա րա րը շրջել է ֆաբ րի կա յում, ծա նո թա ցել ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յա նը: 2015 թվա կա նին ըն
կե րութ յու նում ար տադր վել է շուրջ 600 տոն նա թռչնա միս, իսկ 2016 թվա կա նի 4 ա միս նե րին՝ 180 
տոն նա: Թռչ նամ սի ար տադ րութ յան ծա վալ ներն  ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է հասց նել 2400 

Ձեռքբերումները` իրականացվող ծրագրերի արդյունք

Նոր սորտեր  գիտական կենտրոնում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է ՀՀ ԳՆ §Երկ րա գոր ծութ

յան գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ` կենտ րո նի գոր ծու նեութ յանն ու ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին տե
ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

Այ ցե լութ յան սկզբում նա խա րա րը, § Ծի րա նի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նում և  օգ
տա գոր ծում¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ե ղել է 2012 թվա կա նին հիմն ված ծի րա նի կո լեկ ցիոն այ
գում, որ տեղ պահ պան վում են հայ կա կան ծի րա նե նու 82 գե նե տիկ սոր տեր: §Այս այ գին հիմն վել է 
ծի րա նե նու տե ղա կան ռե սուրս նե րի պահ պան ման, մշա կութ յան զար գաց ման և մեր սե րունդ նե րին 
փո խան ցե լու նպա տա կով։ Միա ժա մա նակ սե լեկ ցիա յի արդ յուն քում անհ րա ժեշտ է ստա նալ նոր 
ցրտա դի մաց կուն և  ու շա հաս սոր տեր¦,  նշել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ ներկր վել են եվ րո պա կան լա վա գույն սոր տեր և նա խա տես վում 
է ստեղ ծել տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն` հե տա գա յում պատ վաս տում ներ կա տա րե լու և լա վա
գույն սոր տե րը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին վա ճա ռե լու հա մար:  Տե ղե կաց նե լով, որ այս 
տա րի կենտ րո նում հիմն վել է նաև խա ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գի, որ տեղ մշակ վե լու են տե ղա կան սե
ղա նի և տեխ նի կա կան սոր տեր` նա խա րա րը նշել է, որ Հա յաս տա նում գո յութ յուն ու նի տե ղա կան 
խա ղո ղի ա վե լի քան 600 սորտ, ո րոնց միայն մի մասն է դեռ ներ կա յաց ված այ գում. հա վա քագր ման 
գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է: Ար տա սահ մա նից ներկր ված խա ղո ղի տնկի նե րի մի ջո ցով այս տեղ 
հիմն վե լու է նաև ֆի լոք սե րա զերծ տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն: 

 Ծա նո թա նա լով կենտ րո նի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին` նա խա րա րը տվել է հանձ նա րա րա
կան ներ` աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ:
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Նոր ծրագրեր` ոլորտի առաջընթացն 
ապահովելու համար
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Բարձր ցուցանիշների ակնկալիքով

 Ä 1
տոն նա յի:  Ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցի չը նա
խա րա րին տե ղե կաց րել է, որ այս տա րի նա
խա տես վում է կա ռու ցել ևս 4 թռչնա նոց։   Այ
ցի շրջա նա կում նա խա րա րը մաս նակ ցել է նաև 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի` Հո ղե րի և ջ րե
րի հե տա զո տութ յուն նե րի նո րաս տեղծ լա բո րա
տո րիա յի պաշ տո նա կան բաց մա նը, ո րին ներ կա 
էր նաև ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յա նը: 
Լա բո րա տո րիան  հա մալր ված է  անհ րա ժեշտ 
սար քա վո րում նե րով և նա խա տես ված է հո ղի ու 
ջրի տա րա տե սակ փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման հա մար:

Աշ խա տան քա յին այցն ամ փոփ վել է մարզ
պե տա րա նում կազ մա կերպ ված խորհր դակ
ցութ յամբ: Իր ե լույ թում, գո հու նա կութ յուն 
հայտ նե լով նա խորդ տար վա արդ յունք նե րից` 
նա խա րա րը նշել է, որ Լո ռու մար զը 2015 թվա
կա նին բա վա կա նին տպա վո րիչ արդ յունք ներ է 
գրան ցել` շուրջ 1011 % տնտե սա կան աճ գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում: Ա ռա ջըն թացն ակն
հայտ է` մշակ վող վա րե լա հո ղե րի օգ տա գործ
ման մա կար դա կի բարձ րաց ման տե սանկ յու նից, 
և  այժմ այդ ցու ցա նի շը կազ մում է շուրջ 75 տո
կոս: Մար զում ար ձա նագր վել է խո շոր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի աճ, ընդ ո րում` 
40.4 %ով  ա վե լա ցել է խո զե րի  գլխա քա նա
կը:  §Այս տա րի մար զում նա խա տես վում է մշա

կել լրա ցու ցիչ 2090 հեկ տար հող, ուս տի 2016 
թվա կա նին մեր ակն կա լիք նե րը Լո ռու մար զից 
ա վե լին են լի նե լու: Մարզն ար դեն 5 տա րի շա
րու նակ օգտ վում է հան րա պե տութ յու նում ի րա
կա նաց վող պե տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ
րե րից, պա րար տան յու թե րի, սերմ նա ցու նե րի և 
դիզ վա ռե լի քի պա հան ջարկն ամ բող ջութ յամբ 
բա վա րար ված է, սուբ սի դա վոր վող վար կե
րի տրա մադր ման գոր ծըն թացն ըն թաց քի մեջ 
է¦, ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   
Խորհր դակ ցութ յա նը ներ կա մարզ պետ Ար թուր 
Նալ բանդ յա նը նշել է, որ վեր ջին տա րի նե րին 
գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում գրանց
ված ձեռք բե րում նե րին մե ծա պես նպաս տել են 
պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը 
և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հա
մա կող մա նի ա ջակ ցութ յու նը:    

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 նա վոր աշ խա տան
քի հա մար ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
ոս կե մե դա լով են պարգ ևատր վել Վա նա ձո րի և 
Մե ծա վա նի ֆեր մեր ներ` Սեր յո ժա Վար դան յա
նը և  Ար մի նե Միր զո յա նը, իսկ մի խումբ գյու
ղա ցիա կան ու ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ ար ժա նա ցել են շնոր հա կա
լագ րե րի: 

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

Ձեռքբերումները`  իրականացվող ծրագրերի արդյունք

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նի մար զա յին այ ցե լութ յուն նե րը 
շա րու նակ վում են: Նա խա րա րը հեր թա կան աշ
խա տան քա յին այց է կա տա րել Գե ղար քու նի քի 
մարզ, որ տեղ խորհր դակ ցութ յուն է անց կաց րել` 
նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ ներն ամ փո փե լու 
և  ըն թա ցիկ տար վա գե րա կա ա նե լիք նե րը նա
խան շե լու նպա տա կով: 

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին Գե
ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր 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, հա մայն քա պե տեր և ֆեր մեր ներ:  

§ Նա խորդ տա րին գյու ղատն տե սութ յան հա
մար խիստ բա րեն պաստ էր. ո լոր տի հա մա խառն 
ար տադ րան քի ա ճը կազ մել է 11,7 տո կոս, ա ռա
ջին ան գամ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ար ժե քը գե րա զան ցել է 1 տրի լիոն դրա մի սահ
մա նա գի ծը, և  այդ ամ բողջ ծա վա լի մեջ Գե ղար
քու նի քի մար զի մաս նա բա ժի նը զգա լի էր` շուրջ 
19 տո կոս կամ 191 մլրդ դ րա մի հա մա խառն ար
տադ րանք: Գե ղար քու նի քի մար զը ծան րակ շիռ 
ներդ րում ու նի մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման գոր ծում. սա ի րա պես բա վա կա
նին  լուրջ ցու ցա նիշ է¦,  իր խոս քում  նշել է նա
խա րար  Ս. Կա րա պետ յա նը:   Մար զը նա խորդ 
տար վա հա մե մա տութ յամբ, լուրջ ա ռա ջըն թաց 
է ար ձա նագ րել ինչ պես բու սա բու ծութ յան, այն
պես էլ` ա նաս նա պա հութ յան ճյու ղում: Նա խա
րարն իր խոս քում ա ռանձ նա կի կար ևո րել է վա
րե լա հո ղե րի օգ տա գործ ման ցու ցա նի շը, ո րով 
մար զը հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջա տարն է: 
Գե ղար քու նի քում պա րապ հող գրե թե չկա. մար
զի վա րե լա հո ղե րի ա վե լի քան 95 տո կո սը մշակ
վում է, այն դեպ քում, երբ հան րա պե տա կան մի
ջին ցու ցա նի շը կազ մում է շուրջ 79 տո կոս: 

Մար զում 3.6 տո կո սով աճ է գրանց վել 
ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում, մաս նա վո րա
պես` 4.3 տո կո սով ա վե լա ցել է խո շոր, 2.2 տո
կո սով` մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա
քա նա կը, իսկ խո զե րի գլխա քա նա կնա վե լա ցել 
է 18.8 տո կո սով: Նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ
նե րով` Գե ղար քու նիքն ա ռա ջա տար է նաև հա
ցա հա տի կի և կար տո ֆի լի ար տադ րութ յան 
ա ռու մով: Մար զում ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րի ա վե լաց ման և բարձր բեր քատ վութ յան 
շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ լու ծել հան րա պե
տութ յան պա րե նա յին անվ տան գութ յան խնդի
րը. նա խորդ  տա րի ցո րե նի ինք նա բա վութ յան 
մա կար դա կը կազ մել է 56 տո կոս:    

Նա խա րա րի խոս քով` Գե ղար քու նի քի մար
զում, շնոր հիվ  § 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, գրե թե ամ բող ջութ յամբ  
լուծ ված է գյուղ տեխ նի կա յի հար ցը:  Ծ րագ րի 

եր կու փու լե րի ըն թաց քում, ընդ հա նուր առ
մամբ, ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում նե
րին տրա մադր վել է 376 ա նուն գյուղ տեխ նի կա, 
ո րից 77ը` ա նի վա վոր տրակ տոր:   

Գե ղար քու նի քի 7 հա մայնք ներ ներգ րավ ված 
են  §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն
տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման¦ (ENPARD) 
ծրագ րում, ո րի շնոր հիվ 5 հա մայն քում այս 
տա րի ա ռա ջին ան գամ հան րա պե տութ յու նում 
հնդկա ցո րե նի մշա կութ յուն կի րա կա նաց վի: 
Ծ րագ րի շրջա նա կում, Ծո վագ յուղ հա մայն քում 
կկա ռուց վի  վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս` 
հնդկա ցո րե նը  շու կա յա հան ման պատ րաս տե լու 
հա մար: Նույն ծրագ րի մի ջոց նե րով` Գե ղար քու
նի քը  նաև պան րի և բու սա կան թե յե րի նոր ար
տադ րա մա սեր կու նե նա:  

Նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը հա վե լել է, 
որ հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի հանձ նա
րա րութ յամբ, մար զի առջև դրված սո ցիալտն
տե սա կան  խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով 
,նա խա րա րութ յունն աշ խա տանք ներ է ի րա կա
նաց նում` Մար տու նու տա րա ծաշր ջա նի ջրա մա
տա կա րար ման խնդիր նե րի լուծ ման  և  մար զում 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ: Աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում 
են, իսկ  արդ յունք նե րը  կներ կա յաց վեն ա ռա ջի
կա յում։ 

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 նա վոր աշ խա տան քի 
հա մար, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
ոս կե մե դա լով են պարգ ևատր վել Սա րու խան  և 
Վար դե նիս հա մայնք նե րի ֆեր մեր ներ  Վա հան 
Գ ևորգ յա նը և  Ա շոտ Գ րի գոր յա նը, իսկ մի խումբ 
գյու ղա ցիա կան ու ֆեր մե րա յին 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 Վար
դա ձոր հա մայնք, որ տեղ հետ ևել է կար տո ֆի լի 
տնկման աշ խա տանք նե րին: Նա խա րա րը ե ղել է 
նաև Գեղ հո վիտ հա մայն քում, որ տեղ Մար տու
նու  գե տի ա փա մերձ տա րածք նե րում ի րա կա
նաց վում  են գաբ յո նա պատ ման աշ խա տանք
ներ: Հա մայն քի ղե կա վար Վար դան Պո ղոս յա նը 
ներ կա յաց րել է Գեղ հո վի տում 2014 թվա կա նից 
գոր ծող գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի 
հա ջո ղութ յուն նե րը` գո հու նա կութ յամբ նշե լով, 
որ ձեռք բեր ված գյուղ տեխ նի կա յի շնոր հիվ, 
հնա րա վոր է դար ձել արդ յու նա վետ կազ մա
կեր պել կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յու նը:   Այ
ցի ա վար տին նա խա րա րը ե ղել է նաև Ծո վագ
յուղ հա մայն քում, որ տեղ խորհր դակ ցութ յուն է 
անց կաց րել  հա մայն քում ի րա կա նաց վող գյու
ղատն տե սա կան ծրագ րե րի վե րա բեր յալ, նաև 
պա տաս խա նել գյու ղատն տես նե րին հու զող 
հար ցե րին: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
ըն դու նել է Հա մաշ խար հա յին բան կի գյու ղատն տե սութ յան ա վագ 
տնտե սա գետ, 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 2) 
աշ խա տան քա յին խմբի ղե կա վար  Բեք զոդ Շամ սի ևի գլխա վո
րած պատ վի րա կութ յա նը: 

Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել CARMAC ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, ինչ պես նաև  ՀԲի և Մի ջազ գա յին 
ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիա յի (IFC) կող մից նա խորդ տար վա 
հոկ տեմ բե րին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված 
ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը: Ներ կա յաց նե լով ու սում
նա սի րութ յան արդ յունք նե րը` պա րոն Շամ սի ևը մատ նան շել է 
ծրագ րի հա ջող ըն թաց քի և  արդ յու նա վե տութ յան մա սին` նշե
լով, որ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրա գիրն օ րի նա կե լի է 
հար ևան երկր նե րում այս փոր ձը տա րա ծե լու հա մար, միա ժա
մա նակ նշե լով այն ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնք դի տարկ վել են որ
պես ա ռա վել ա ռաջ նա յին` գյու ղատն տե սութ յան արդ յու նա վետ 
զար գաց ման հա մար: Դ րանք են` թարմ մրգի և բան ջա րե ղե նի 
ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը, 
ինչ պես նաև գյուղմթերք նե րի ար տադ րութ յան կլաս տե րի  հիմ
նու մը: Ա ռա ջարկ ներ են ներ կա յաց վել նաև գյու ղատն տե սա կան 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հզո րաց ման, գյու ղատն
տե սա կան հո ղե րի շու կա նե րի հզո րաց ման, սննդամ թեր քի անվ
տան գութ յան ստան դարտ նե րի, են թա կա ռուց վածք նե րի և ն յու
թա տեխ նի կա կան հար ցե րի կա տա րե լա գործ ման վե րա բեր յալ: 
Լ սե լով հնչեց ված ա ռա ջարկ նե րը և կար ևո րե լով դրանց դերն ու 
նշա նա կութ յու նը ագ րա րա յին բնա գա վա ռի զար գաց ման գոր
ծում` նա խա րարն իր հեր թին, ներ կա յաց րել է այն ուղ ղութ յուն
ներն ու խնդիր նե րը, ո րոնց լու ծումն ա ռա վե լա պես կնպաս տի 
ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցին: § Հա մաշ խար հա յին Բան կի կող մից մեր 
երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում  ի րա կա նաց վող ծրագ րե
րը, այդ թվում նաև CARMAC ծրա գի րը մե ծա պես նպաս տել են 
ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րի զար գաց մա նը: Այժմ մեր նպա տակն 
է` հզո րաց նել մեր ար ժեշղ թա նե րը, որ պես զի արդ յուն քում ա վե
լա նան գյու ղատն տես նե րի ե կա մուտ նե րը¦,  ն շել է նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Որ պես ո լոր տի զար գաց ման հա մար 
ա ռաջ նա յին ուղ ղութ յուն ներ` նա խա րա րը, մաս նա վո րա պես, նշել 
է գյուղմ թեր քի շու կա յա հան ման խնդիր նե րի լուծ ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը, գյուղմ թեր քի հա վաք ման կենտ րոն նե րի, սա ռեց ման 
և փա թե թա վոր ման գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու
մը, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան և կաթ
նատ վութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով ար հես տա կան սերմ
նա վոր ման ի րա կա նա ցու մը, սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման նպա տա կով, բա կա յին մոր թը վե րաց նե լու հա մար 
հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում սպան դա նոց նե րի կա ռու
ցու մը, ՀԲ ծրագ րե րում ընդգրկ ված հա մայնք նե րի կոո պե րա տիվ
նե րում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մա րա կա լումն ու 
հաշ վա ռու մը: Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև գյու ղատն տե սա կան 
ա պա հո վագ րութ յան ներդր ման հար ցը:    

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը պայ մա նա վոր վել են հան
գա մա նո րեն ու սում նա սի րել եր կուս տեք ներ կա յաց ված ա ռա ջար
կութ յուն նե րը: Քն նար կում ներն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու 
հա մար  ա ռա ջարկ վել է ա ռա ջի կա յում կազ մա կեր պել սե մի նար` 
բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ:   

 Հան րա պե տութ յու նում շա րու նա կա բար դիտ վող տե ղում նե
րի հետ ևան քով, օ դի բարձր հա րա բե րա կան խո նա վութ յամբ ու 
ջեր մութ յամբ պայ մա նա վոր ված, բա րեն պաստ պայ ման ներ են 
ստեղծ վել պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րի սնկա յին տար բեր հի
վան դութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար: Բեր քի կո րուստ նե րից 
խու սա փե լու և պ տուղ նե րի բարձր ապ րան քա յին տես քը պահ պա
նե լու նպա տա կով, նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ 
են տա լիս կո րի զա վոր պտղա տե սակ նե րի այ գի նե րում բու ժում ներ 
կա տա րել ծա կոտ կեն բծա վո րութ յան դեմ:

Խա ղո ղի այ գի նե րում ա ռա ջի կա օ րե րին (ծաղ կու մից ա ռաջ) 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել բու ժում ներ` միլ դիու, օի դիում սնկա յին 
հի վան դութ յուն նե րի և խա ղո ղի վա զի ող կու զա կեր վնա սա տո ւի 
ա ռա ջին սերն դի դեմ: Ծաղ կու մից ան մի ջա պես հե տո նշված հի
վան դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի դեմ անհ րա ժեշտ է բու ժում
նե րը կրկնել` փո խա րի նե լով նա խորդ ան գամ օգ տա գործ ված բու
ժան յու թերն` այլ պես տի ցիդ նե րով:

Բու ժում ներն ի րա կա նաց նե լիս, կա րող եք օգտ վել ՀՀ գյու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի վնա սա տու նե րի հի վան դութ յուն
նե րի և մո լա խո տե րի դեմ օգ տա գործ ման հա մար թույ լատր ված 
բույ սե րի պաշտ պա նութ յան քի միա կան և կեն սա բա նա կան մի ջոց
նե րի տե ղե կագր քից:
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ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՆՊԱՍՏՈՒՄ 

Է ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ

ՓՈՔՐԻԿ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆ ԱՆԳԱՄ ԿԱՐՈՂ Է ԴՐԱԿԱՆ ԼՈՒՐՋ ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԱՌԱՋԱՑՆԵԼ
 Կեն սա հու մու սը օր գա նա կան պա րար տան յութ է, ո րը  հա րուստ է բույ սե

րի հա մար անհ րա ժեշտ սննդա տար նյու թե րով: Այն զգա լիո րեն մեղ մաց նում է 
բույ սե րի սթրե սա յին վի ճա կը, նպաս տում սեր մե րի ծլար ձակ մա նը, սա ծիլ նե րի 
կպչո ղա կա նութ յա նը` միա ժա մա նակ բարձ րաց նե լով բույ սե րի դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ: 

Կեն սա հու մուսն ա րա գաց նում է բույ սի աճն ու զար գա ցու մը, նպաս տում պտղի 
վաղ հա սու նաց մանն ու եր կա րա ժամ կետ պահ պան մա նը` բա րե լավ վե լով բեր քի 
ո րա կը: Աս վա ծի ճշգրտութ յան մեջ հա մոզ վում ես` այ ցե լե լով Կո տայ քի մար զի Ձո
րաղբ յուր հա մայն քում գոր ծող Վա նիկ Ս տե փան յա նի այ գե գոր ծա կան տնտե սութ
յուն:

Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղբ յուր հա մայն քում ֆեր
մեր Վա նիկ Ս տե փան յանն իր այ գե տա րածք նե րում ոչ միայն կի րա ռում է կեն սա հու
մուս, այլև կազ մա կեր պում է վեր ջի նիս ար տադ րութ յու նը: Ֆեր մերն այ սօր ստեղ ծել 
է ցու ցադ րա կան այ գի: Կի րառ վող գյու ղատն տե սա կան նո րա րա րութ յուն նե րի ու 
տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ ստեղծ վել է ոչ միայն գե ղե ցիկ ու աչք շո յող այ գի, այլև 
վեր ջի նիս փոր ձը ու սա նե լի է նաև հար ևա նութ յամբ բնակ վող այ գե տե րե րի հա մար: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այն տնտե սութ յուն նե րում, ո րոնք հետ ևում են ֆեր մե րի 
օ րի նա կին` կի րա ռե լով նրա մաս նա գի տա կան ցու ցում ե րն ու խոր հուրդ նե րը, մե
ծա նում է տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յու նը: Այ սօր հան րա պե տութ յու նում հայտ
նի է  Ձո րաղբ յու րի մրգի համ բա վը: Այն շու կա յում մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում ոչ 
միայն ապ րան քա յին տես քի, այլև` հա մային հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ:       

« Կեն սա հու մու սն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա վա սա րակ շիռ  ու զու գակց ված 
սննդա րար նյու թե րի մի ամ բողջ հա մա լիր` բաղ կա ցած մակ րո և միկ րո տարրերից, 
ֆեր մենտ նե րից, հո ղա յին հա կա ման րէ նե րից, վի տա մին նե րից, բույ սե րի աճն ու 
զար գա ցու մը խթա նող հոր մոն նե րից: Դ րա կազ մում մեծ քա նա կութ յամբ հու մի
նա յին նյու թեր կան: Այն նաև միկ րո կեն սա բա նա կան պա րար տան յութ է: Դ րա մեջ 
ե զա կի հա մակ ցութ յամբ միկ րոօր գա նիզմ եր են բնակ վում, ո րոն ցով բա րե լավ վում 
է հո ղի բեր րիութ յու նը», ա սում է պրն. Ս տե փան յա նը: Ի դեպ, կեն սա հու մու սը չու
նի աղ տա ծին միկ րոֆ լո րա, որ դե րի ձվեր, հա սա րակ աղ տա ծին թա ղան թա պատ
յան ներ, բրա ծո ճան ճե րի թրթուր ներ, մո լա խո տե րի սեր մեր: Այս պա րար տան յու թը 
հեշ տութ յամբ և  աս տի ճա նա բար ի րաց վում է բույ սե րի կող մից իր զար գաց ման ողջ 
փուլի ըն թաց քում:

«Ու շագ րավն այն է, որ կեն սա հու մու սը հան դի սա նում է օր գա նա կան պա րար
տան յութ բո լոր գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի տնկման, սնուց ման, ա ճի, 
ինչ պես նաև հո ղի վե րա կեն դա նաց ման և վե րամ շակ ման ժա մա նակ», հա վե լում է 
ֆեր մե րը: Վա նիկ Ս տե փան յա նը միա ժա մա նակ աշ խա տում է ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
ԳԱՄԿում` որ պես խորհր դա տու գյու ղատն տես: Ն րա կար ծի քով` շատ կար ևոր է 
կեն սա հու մու սի օգ տա գործ ման կար գի պահ պա նու մը: « Պետք է ճիշտ պահ պա նել 
օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րը, չա փա բա ժին նե րը` հաշ վի առ նե լով մշա կա բույ սի տե
սակն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Կեն սա հու մու սը բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
պա րար տան յութ է, ո րի կի րառ ման դեպ քում բարձ րա նում է տնտե սութ յան արդ յու
նա վե տութ յու նը», նշում է փոր ձա ռու մաս նա գե տը: 

 Մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րին հետ ևելն, ինչ խոսք, տա լիս է ցան կա լի 
արդ յունք, փոք րիկ ներդ րում ան գամ դրա կան լուրջ տե ղա շարժ կա րող է ա ռա
ջաց նել տնտե սութ յու նում: Կար ևո րը` ցան կութ յունն է և քայ լեր կա տա րե լը:  
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 Հայհո լան դա կան « Բի գա» հա մա տեղ ձեռ նար
կութ յու նը հիմ ադր վել է 2010 թ.ին: Թեև եր կար ճա
նա պարհ չի ան ցել այս ըն կե րութ յու նը, սա կայն իր յու
րօ րի նակ ար տադ րան քի շնոր հիվ ճա նա չում ու նի թե 
հան րա պե տութ յու նում, և թե` ար տերկ րում:

Ըն կե րութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն Ար թուր Տիգ րան

յա նի տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջին փու լում կա ռուց վել է սնկի 
ար տադ րա մա սը, իսկ մեկ տա րի անց հիմ վել է հիդ րո
պո նիկ ե ղա նա կով ա ճեց վող լո լի կի 1 հա ջեր մոց: Ա ճեց
նում են չեր րի և մեծ պա հան ջարկ վա յե լող հայ կա կան 
ա վան դա կան սոր տեր: Եր կու տնտե սութ յուն ներն էլ գոր
ծում են ՀՀ Ար մա վի րի մար զում: Գոր ծա դիր տնօ րե նի 
տե ղե կաց մամբ, « Բի գա»ի ա ռաջ նա հերթ խնդի րը` արդ
յու նա վետ տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման ճա նա պար հով, 

բազ մաճ յուղ այս տնտե սութ յան տնտե
սա կան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա
ցում է, ին չի շնոր հիվ ա վե լա նում է բեր
քատ վութ յու նը: 

Եր րորդ փու լում ընդ լայն վել է սնկի 
ար տադ րութ յու նը, քա նի որ կազ մա
կերպ վում է ար տա հա նում` ար ևել յան և  
այլ երկր ներ: « Հա ջորդ քայ լը` Ա բով յա նի 
տա րա ծաշր ջա նի հա տապ տուղ նե րի ար
տադ րութ յան կազ մա կեր պում էր, քա
նի որ տա րած քի կլի ման բա րեն պաստ 
էր վեր ջի նիս ա ճեց ման հա մար: Հա
տապ տուղ նե րը (ե լակ, մոշ, ազն վա մո րի) 
ա ճեց վում են բաց երկն քի տակ: Այ նու
հետև կա ռուց վեց 1 հա ջեր մոց, որ տեղ 
հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով ա ճեց վում է 
ե լակ: Ա ռայժմ ըն թա նում են փորձ նա կան 
աշ խա տանք ներ, քա նի որ ա ռա ջին ան

գամ ենք ե լակն ա ճեց նում ջեր մո ցա յին պայ ման նե րում: 
Կար ծում եմ, ճիշտ տեխ նո լո գիա նե րի պահ պան ման 
դեպ քում, որ ևէ խնդիր չի լի նի», պատ մում է տնօ րե նը:

Ըն կե րութ յունն ա պա հով ված է բարձ րա կարգ գյու
ղատն տես նե րով, ով քեր ա նում են հնա րա վո րը գի տա
կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար: Հո լան
դա կան կողմ ա պա հո վում է մաս նա գի տա կան խորհր
դատ վութ յուն: Ար տերկ րի փոր ձը ներդ նե լու և տե ղայ
նաց նե լու նպա տա կով, հրա վի րում են մաս նա գետ ներ, 

ով քեր ու սու ցա նում են հայ գյու ղատն
տես նե րին: Ե լա կի բեր քի գե րակշ ռող 
մասն ար տա հան վում է, իսկ լո լիկն 
ամ բող ջութ յամբ ի րաց վում է ներ քին 
շու կա յում: 

 « Բի գա»ն միա ժա մա նակ զբաղ
վում է նաև այ գե գոր ծութ յամբ: Ա բով
յա նի տա րած քում հիմ ել են կե ռա սի 
այ գի ներ: Այս տա րի սպաս վում է ա ռա
ջի բեր քը: Տն կել են գա ճաճ ծա ռա տե
սակ ներ, ո րոնք սո վո րա բար տա լիս 
են ա ռատ և խո շո րապ տուղ բերք, ո րը 
մրցու նակ է շու կա յում: Գո հա ցու ցիչ 
արդ յունք նե րի դեպ քում նա խա տե սել 
են ընդ լայ նել կե ռա սի այ գե տա րածք
նե րը: «Ար տա հան ման դեպ քում պետք 

է մեծ քա նա կութ յուն ա պա հո վել: Բա ցի այդ, շատ կար
ևոր է նաև ար տադ րան քի ո րա կը»,  ա սում է պրն. Տրգ
րան յա նը, ա պա հա վե լում, որ Հա յաս տա նում վեր ջին 
մի քա նի տա րի նե րին, մա նա վանդ ե րի տա սար դութ յան 
կող մից, նկա տե լի է, որ գնա լով մե ծա նում է հե տաքրք
րութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան նկատ մամբ:

 « Նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման արդ յուն քում 
բարձ րա նում է  ե կամ տա բե րութ յու նը, ինչն էլ նպաս տում 
է, որ պես զի գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լը դառ նա 
գրա վիչ և  ե կամ տա բեր: Դ րան նպաս տում է նաև տնտե
սութ յուն նե րի խո շո րա ցու մը, ար տադ րա կան ծա վալ նե րի 
ընդ լայ նու մը: Խո շոր տնտե սութ յուն նե րը միշտ էլ կա
րող են ե կա մուտ ու նե նալ, ստա նալ ցածր ինք նար ժե
քով ար տադ րանք, իսկ փոք րե րը կա րող են գո յատ ևել` 
ըն դա մե նը բա վա րա րե լով սե փա կան կա րիք նե րը», եզ
րա հան գում է պրն. Տիգ րան յա նը: Գոր ծա դիր տնօ րե նը 
կար ևո րում է նաև գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
մաս նա գի տա ցու մ այս կամ այն մշա կա բույ սի մշա կութ
յան ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև` կոո պե րա ցիա յի զար գա
ցու մը Հա յաս տա նում: Ն րա կար ծի քով` այս ուղ ղութ յամբ 
հան րա պե տութ յու նում ար դեն տար վել են զգա լի աշ խա
տանք ներ: 

Ըն կե րութ յունն աշ խա տա տե ղեր է ստեղ ծում հան
րա պե տութ յան մար զե րում` նպաս տե լով գյու ղա կան 
բնակ չութ յան սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը:  
  

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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 Վեր ջերս մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը հեր թա կան այ ցով ե ղել է Ա զա
տի ջրամ բա րում։ 

Այ ցի ըն թաց քում մարզ պե տին ու ղեկ ցել են մար զա յին փրկա րա րա կան վար
չութ յան պետ Մու րադ Մար գար յա նը, հա մայնք նե րի ու հա մա պա տաս խան կա
ռույց նե րի ղե կա վար ներ։ Այ ցի նպա տա կը`  ջրամ բա րի են թա կա ռուց վածք նե րի և  
այն տե ղից դուրս ե կող ջրա յին հոս քե րի կա ռա վար ման ու սում ա սի րութ յունն ու 
ճշգրտու մը շրջա կա հա մայնք նե րը հե ղե ղում ե րից զերծ պա հե լու հա մար։  Մարզ
պե տի այ ցի պա հին ջրամ բա րից Ա զատ գետ էր լցվում վայրկ յա նում 2022 խ/մ ջուր՝ 
ա ռա ջի կա օ րե րին խոս տա նա լով գրան ցել ջրա յին հոս քի ա վե լա ցում։ Ի դեպ, ջրամ
բա րում ջրի ա ռա տութ յան նման ցու ցա նիշ, վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում, չէր ար
ձա նագր վել։ 

Այ ցի ա վար տին Ա րա րա տի մարզ պե տը ջրամ բա րի շրջա կա 14 հա մայնք նե
րի ղե կա վար նե րի ու մար զա յին հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի ղե կա վար նե րի 
հետ հա մա տեղ քննարկ ման արդ յուն քում տվել է հա մա պա տաս խան հանձ նա րա
րա կան ներ` աշ խա տանք նե րի օպ տի մալ կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ։ Ինչ պես 
նաև մար զի ղե կա վա րը Ա րա րա տի ՄՓՎ պե տին հանձ նա րա րել է շուր ջօր յա մո
նի տո րինգ ի րա կա նաց նել ջրամ բա րի շրջա կայ քում և հա րա կից տա րածք նե րում՝ 
պար բե րա կան հա ճա խա կա նութ յամբ տե ղե կաց նե լով հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին։

 Մինչ այդ, մարզ պե տա րա նում կա յա ցել էր խորհր դակ ցութ յուն, ո րին մաս
նակ ցել են Ա զա տի ջրամ բա րի շրջա կա 14 հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը։ Խորհր
դակ ցութ յան ըն թաց քում հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն ի րա զեկ վել են ի րա վի ճա կի 
վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև շրջա բե րա կան ներ են ու ղարկ վել նույն այդ հա մայնք
ներ։ Ըստ շրջա բե րա կան նե րի՝ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րին հանձ նա րար վել է 
բնա կիչ նե րին ծա նու ցել զերծ մալ Ա զատ գե տի մոտ ա նաս նա պա հութ յամբ և գ յու
ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լուց, քա նի որ այն կա րող է հան գեց նել վտան գա վոր 
ի րա վի ճակ նե րի։ Բա ցի այդ, հրա հանգ է տրվել այդ գո տում տե ղադ րել հա մա պա
տաս խան գրութ յամբ ցու ցա նակ ներ հնա րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը կան
խե լու հա մար։ 

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ  ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
Վեր ջերս Տա վու շի մարզ պե տա րա նում տե ղի ու նե ցավ քննար կում` Եվ րա

միութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, ՕՔՍՖԱՄ մի ջազ գա յին բրի տա նա կան կազ
մա կե պութ յան կող մից Տա վու շի մար զում ի րա կա նաց վող պա րե նա յին անվ
տան գութ յան և կեն սա պա հով ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Մաս նակ ցում էին մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու
ներ, հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ, գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվն ե րի նա
խա գահ ներ, ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ծրագ րի շա
հա ռու ներ: Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ Տա վու շի մարզ պե տա րա նի ծրագ րե
րի և վեր լու ծութ յան բաժ նի պետ Գուր գեն Հա րութ յուն յա նը:

Այ նու հետև «Տն տե սա կան ար դա րութ յուն և պա րե նա յին անվ տան գութ յուն» 
ծրագ րի ղե կա վար Վա դիմ Ու զուն յա նը քննարկ ման մաս նա կից նե րին ման րա
մասն ներ կա յաց րեց ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, անդ րա դար ձավ հե
տա գա քայ լե րի կար ևո րութ յա նը: Նշ վեց, որ ծրագ րում ա ռանձ նա հա տուկ կար
ևոր վում են պա րե նա յին անվ տան գութ յան բա ղադ րիչ նե րը և ներ կա նե րի ու շադ
րութ յու նը հրա վիր վեց այդ բա ղադ րիչ նե րի վրա: Ծա վալ ված բաց քննարկ ման 
ըն թաց քում հնչե ցին նաև կար ծիք ներ ու ա ռա ջար կութ յուն ներ: 

ՆՊԱՏԱԿԸ` ԱԿՏԻՎԱՑՆԵԼ ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՐԸ  
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ

« Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿն  ու րա խութ յամբ կար ևո րում է «Գ յու ղա կան Կա
նանց Խմ բե րի տնտե սա կան հզո րա ցում` կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման մի
ջո ցո վ» ծրա գի րը,  ո րը ֆի նան սա վոր վում է ՄԱԿի Կա նանց հար ցե րով զբաղ
վող գրա սեն յա կի «Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հիմ ադ րա մի» կող մից: 

Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հիմ ադ րամ ա ջակ ցում է այն պի սի ծրագ
րե րի, ո րոնք ա վե լաց նում են կա նանց տնտե սա կան հնա րա վո րութ յուն ները կամ 
քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յու նը տե ղա կան և  ազ գա յին մա կար դա կում: « Կա նաչ 
ա րա հե տի» ներ կա յաց րած ծրագ րի ա ռա ջար կը` 24 նա խա ձեռ նութ յուն նե րի թվում 
էր, ո րոնք ընտր վել էին 1386 ծրագ րա յին ա ռա ջարկ նե րից` Հիմ ադ րա մի 2015 թ. 
դրա մաշ նոր հա յին շրջա փու լում: Բո լոր ա ռա ջարկ ներն ու սում ա սիր վել են գեն դե
րա յին հար ցե րով ան կախ փոր ձա գետ նե րի Տեխ նի կա կան Հանձ նա ժո ղո վի կող
մից` անց նե լով բազ մա կի փու լե րով: 

Ընտր ված ա ռա ջարկ ներն հաս տատ վել են ՄԱԿի Կա նանց հար ցե րով զբաղ
վող գրա սեն յա կի և  ար տա քին շա հագր գիռ կող մե րի հանձ նա ժո ղո վի կող մից, ո րը 
բաղ կա ցած է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան, կա ռա վա րա կան և մաս նա
վոր սեկ տո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: « Կա նաչ ա րա հե տի» կող մից ներ կա յաց ված 
ծրագ րա յին ա ռա ջարկն ա ռանձ նա նում էր որ պես գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
արդ յու նա վետ խթան ման և կա նանց հզո րաց ման ու ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նութ յան ա ջակ ցութ յան մո դել:

 Հայ կա նայք նշա նա կա լի դե րա կա տա րում ու նեն գյու ղատն տե սութ յան մեջ, 
սա կայն, նրանք վաս տա կում են 30 %ով ա վե լի քիչ, քան տղա մար դիկ՝ հիմ ա
կա նում տե խ նո լո գիա նե րի և գի տե լիք նե րի պա կա սի պատ ճա ռով, ինչ պես նաև 
ա վան դա կան գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան հետ, ո րը նպա տա կաուղղ
ված է հիմ ա կա նում սե փա կան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 

Սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և տն տե սա կան մար տահ րա վեր ներն ի րենց մեջ 
պա րու նա կում են կա նանց շրջա նում աղ քա տութ յուն, գոր ծազր կութ յան և պա րե
նա յին ան պա հո վութ յան բարձր մա կար դակ: 

Ծ րագ րի նպա տակն է` բա րե լա վել կեն սա պայ ման նե րը և ն վա զեց նել աղ քա
տութ յան մա կար դա կը 15 գյու ղա կան հա մայնք նե րում` ա վե լաց նե լով գյու ղա կան 
կա նանց հմտութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը` կա յուն և  օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում: Ծ րագ րում ներգ րավ ված գյու ղա կան կա նայք կսո վո րեն 
ներդ նել ա վե լի բնա կան և կ լի մա յա կա յուն գյու ղատն տե սա կան պրակ տի կա, կբա
րե լա վեն ի րենց ստա ցած բեր քի քա նակն ու ո րա կը և կ բարձ րաց նեն ի րենց ար
տադ րան քի մրցու նա կութ յու նը` ապ րան քայ նութ յու նը ներդ նե լով նոր մար քե թին
գա յին ու ղի ներ: 

Ծ րա գի րը նպա տակ ու նի նաև ու ժե ղաց նե լու կա նանց դե րը հա մայն քա յին 
մա կար դա կում, ո րո շում եր կա յաց նե լու գոր ծըն թաց նե րում և բարձ րաց նել տե ղա
կան իշ խա նութ յուն նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կը` կապ ված գյու ղա կան 
կա նանց կա րիք նե րի և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

« Կա նաչ ա րա հե տ»

ö²è²îàÜ

ՏՈԼՄԱՅԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐ` 
ՄՈՒՍԱԼԵՌՈՒՄ

« Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց ման և պահ պան ման» ՀԿի 
նա խա ձեռ նութ յամբ և Ար մա վի րի մարզ պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, օ րերս Մու
սա լե ռան հու շա հա մա լի րում տե ղի ու նե ցավ հան րութ յան շրջա նում մեծ ճա նա
չում գտած «Ու դու լի» տոլ մա յի հա մա հայ կա կան վե ցե րորդ փա ռա տո նը:

 Մու սա լե ռան հու շա հա մա լի րում բաց ված 30 տա ղա վար նե րում ներ կա յաց ված 
էին հայ կա կան ա վան դա կան ու տես տի տասն յակ տե սակ ներ՝ պատ րաստ ված մայ
րա քա ղա քի ռես տո րա նա յին տար բեր հա մա լիր նե րի, Ար մա վի րի մար զի հա մայն
քա պե տա րան նե րի, ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և խո հա րար նե րի կող մից: 
Տոլ մա յի փա ռա տոնն իր շուրջ էր հա մախմ բել մեծ թվով մարդ կանց, այդ թվում` 

օ տարերկր յա հյու
րե րի` հնա րա վո
րութ յուն ըն ձե ռե լով 
հայ կա կան ա վան
դա կան կե րակ րա
տե սա կը համ տե սել 
ոչ ա վան դա կան մի
ջա վայ րում:

 Փա ռա տո  նին 
մաս նակ ցել են  նաև 
ՀՀ մշա կույ թի, է կո
նո մի կա յի նա խա
րա րութ յուն նե րը և 
Ար մա վի րի մարզ

պե տա րա նը ներ կա յաց նող պաշ տոն յա ներ: Մարզ պետ Ա. Ղահ րա ման յա նի ու ղեկ
ցութ յամբ, հյու րե րը շրջե ցին բաց ված տա ղա վար նե րով, օգտ վե ցին հյու րա սի րութ
յու նից և բա րե մաղ թան քի խոս քեր հղե ցին հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րը 
պահ պա նող նե րին:

 Հան դես գա լով ող ջույ նի խոս քով և շ նոր հա վո րե լով բո լո րին` «Ու դու լի» տոլ մա
յի հա մա հայ կա կան վե ցե րորդ փա ռա տո նի կա պակ ցութ յամբ` Ա. Ղահ րա ման յա նը 
նշեց, որ ար դեն ա վան դույթ է դար ձել Ար մա վի րի մար զում տոլ մա յի ա մե նամ յա փա
ռա տո նի անց կա ցու մը. ա ռա ջին չորս տա րի նե րին Սար դա րա պա տի, իսկ նա խորդ 
տար վա նից` Մու սա լե ռան հու շա հա մա լի րում: Նա իր խոս քում բարձր գնա հա տեց 
« Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց ման և պահ պան ման» ՀԿի աշ խա
տան քը և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Սեդ րակ 
Մա մուլ յա նին` վստա հեց րեց, որ նրանց ար դար նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող 
փա ռա տո նի շնոր հիվ, հայ կա կան ա վան դա կան տոլ ման ան պայ ման իր կար ևոր և 
մ ա յուն տե ղը կգտնի ամ բողջ աշ խար հում:

 Մարզ պե տը փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին ցան կա ցավ ար դար պայ ման նե րում 
մրցակ ցութ յուն և  ար ժա նա պա տիվ հաղ թա նակ` հույս հայտ նե լով, որ բո լո րը մեծ 
հա ճույք և բա վա կա նութ յուն կզգան փա ռա տո նի շրջա նակ նե րում:

 Տոլ մա յի հա մա հայ կա կան վե ցեր րորդ փա ռա տոնն ու ղեկց վեց հա մեր գա յին 
ծրագ րով և  ա վարտ վեց մրցա նա կա բաշ խութ յամբ: Մր ցա նա կա յին տե ղեր զբա ղեց
նե լու հա մար տա ղա վար նե րը միմ յանց հետ մրցում էին « Լա վա գույն համ», « Լա
վա գույն տեսք» և « Լա վա գույն մտահ ղա ցում» ան վա նա կար գե րում: Նշ ված ան վա
նա կար գե րում հաղ թող նե րը « Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց ման և 
պահ պան ման» ՀԿի կող մից պագ ևատր վե ցին մե դալ նե րով և պատ վոգ րե րով: Իսկ 
«Ու դու լի» տոլ մա յի փա ռա տո նի բա ցար ձակ հաղ թող ճա նաչ վեց և  ոս կե հու շա մե դա
լով պարգ ևատր վեց « Կա րաս ազ գա յին սննդի ցան ցը»:
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ ՄԻԱՅՆ ԴՐԱԿԱՆ 
ՔԱՅԼԵՐ ԵՆ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ

 Գե ղար քու նի քի մար զի « Գե ղար քու նիք հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող
նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն» իր գոր ծու նեութ յու նը սկսել է 2013 թ.
ից` 265 ան դա մով: Գ յու ղա պետ Կա րա պետ Ա սատր յա նի տե ղե կաց մամբ, 
կոո պե րա տի վում ընդգրկ վել են գյու ղի գրե թե բո լոր տնտե սութ յուն նե րը: 
Ն րա կար ծի քով, պատ ճա ռը դրա կան այն տե ղա շար ժերն են, ո րոնք իր հետ 
բե րեց կոո պե րա տի վը:

Îààäºð²òÆ²

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի

²æ²ÎòàôÂÚ²Ü Ìð²¶Æð

ՆՊԱՏԱԿԸ ԱԶՈՏԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԻ 
ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ

 ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄՆ Է
Ըն թա ցիկ տա րում « Մա սի սի բեր րիութ յուն» ՍՊԸը ՌԴից, Վ րաս տա

նից և Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նից ներկ րել է 27 հա զար տոն
նա սուբ սի դա վոր ված ա զո տա կան պա րար տան յութ, որն ամ բող ջութ յամբ, 
ել նե լով պա հան ջար կից, բաշխ վել է հո ղօգ տա գոր ծող նե րին: Ըն կե րութ յան 
տնօ րեն Սաս նիկ Պո ղոս յա նի տե ղե կաց մամբ, նա խա տես ված է, մինչև նո
յեմ բեր, ընդ հա նուր առ մամբ,  հան րա պե տութ յուն ներկ րել 34 750 տոն նա 
ա զո տա կան սուբ սի դա վոր ված պա րար տան յութ, որն ամ բողջ տար վա պա
հան ջարկն է: Ծ րագ րում ընդգրկ ված է նաև ԼՂՀը:

Ար դեն չոր րորդ տա րին է, ինչ ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից գյու ղա ցուն հատ
կաց վող սուբ սի դա վոր ված պա րար տան յու թը հան րա պե տութ յուն է ներկ րում « Մա
սի սի բեր րիութ յուն» ՍՊԸն: Ա զո տա կան պա րար տան յու թի այս տար վա ա ռա ջին 
խմբա քա նա կը բաշխ վել է ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա պա րա նի տա րա ծաշր ջա նի, 
իսկ Ի րա նից ներկր վա ծը` Ս յու նի քի մար զի ֆեր մեր նե րին: « Սուբ սի դա վոր ված պա
րար տան յու թի 50 կգ քաշ ու նե ցող մեկ պարկն ար ժե 6 հա զար դրամ, ո րը մեր ըն կե
րութ յունն իր ավ տո մե քե նա նե րով հասց նում է հա մայնք նե րին: 

Ն կա տե լի է, որ հան րա պե տութ յու նում, մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րի ա վե լաց
մա նը զու գըն թաց, մե ծա նում է նաև պա րար տան յու թե րի պա հան ջար կը: Հա մե մա
տութ յան մեջ դնե լով` նշենք, որ ե թե 2012 թ. ա զո տա կան պա րար տան յու թի նկատ
մամբ պա հան ջար կը 25 հա զար տոն նա էր, ա պա այն այ սօր գե րա զան ցում է շուրջ 
10 հա զար տոն նա յով», ա սում է Սաս նիկ Պո ղոս յա նը: Ըն կե րութ յունն ու նի մշտա
կան 7  աշ խա տա տեղ, սա կայն սե զո նա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում նրանց 
թիվն ա վե լա նում է, քա նի որ լրա ցու ցիչ աշ խա տան քի են ըն դուն վում վա րորդ ներ և 
բան վոր ներ: 

Դեռևս 1996 թ.ին սե փա կա նաշ նորհ ված այս ըն կե րութ յու նը, ան կախ դժվա
րութ յուն նե րից, հա վա տա րիմ է մում իր մաս նա գի տա կան կոչ մա նը, շա րու նա կե լով 
իր գոր ծու նեութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման բարդ ու դժվա րին գոր ծում: 
Մաս նա գի տութ յամբ ին ժե ներմե խա նիկ Սա սուն Պո ղոս յա նը ա նում է հնա րա վո րը, 
որ պես զի ըն կե րութ յու նը եր բեք չփո խի իր դի մա գի ծը, գոր ծու նեութ յան ո լոր տը` հա
վա տա րիմ մա լով ա վան դույթ նե րին: «Դժ վար ի րա վի ճա կի մեջ միշտ էլ ելք գտնում 
ես, կար ևո րը` ցան կութ յունն է», ա սում է կյան քի փոր ձով ի մաստ նա ցած տնօ րե նը: 
Պահ պան վել է ըն կե րութ յան տա րած քում գոր ծող եր կաթ գի ծը, մաս նա գի տաց ված 
եր կու պա հեստ նե րը, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի 3 500 մ2 տա րածք: 

Հան րա պե տութ յան տար բեր կազ մա կեր պութ յուն ներ ևս  օգտ վում են  « Մա սի սի 
բեր րիութ յան» ծա ռա յութ յու նից, պա հես տա վո րե լով այն տեղ պա րար տան յութ, սեր
մա ցու և  այլն: Այս տեղ պահ պան վում են նաև «Հ րաշք այ գի» ըն կե րութ յան ներկ րած 
(դարձ յալ պե տութ յան կող մից սուբ սի դա վոր ված) կա լիու մա կան և ֆոս ֆո րա կան 
պա րար տան յու թե րը, ո րոնք, ըստ պա հան ջար կի, բաշխ վում են հո ղօգ տա գոր ծող նե
րին: Այս գոր ծըն թա ցը սկսվել է 2014 թ.ից: 

Ի դեպ, պրն Պո ղոս յա նի տե ղե կաց մամբ, ըն կե րութ յու նը ներկ րում է նաև « Նիտ
րոա մո ֆոս կա» հա մա լիր պա րար տան յու թը, որն իր մեջ նե րա ռում է ա զոտ, ֆոս ֆոր 
և կա լիում: Դ րա հիմ ա կան սպա ռող նե րը ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը և խո շոր 
հո ղա տե րերն են: « Հա մա լիր պա րար տան յու թը բարձ րաց նում է բույ սի դի մադ րո ղա
կա նութ յու նը, բեր քատ վութ յու նը, բա րե լավ ում է ա ճը: Պար զա պես պետք է պահ պա
նել պա րար տաց ման ժամ կետ նե րն ու  չա փա բա ժին նե րը, ինչ պես նաև` սպաս ման 
ժամ կետ նե րը», նշում է տնօ րե նը: 

Բա ցի սուբ սի դա վոր ված պա րար տան յու թից, ըն կե րութ յու նը ներկ րում է ա զո
տա կան պա րար տան յութ` ել նե լով պա հան ջար կից,  ո րը վա ճա ռում է շու կա յա կան 
գնե րով: Ն պա տա կը մեկն է` բա վա րա րել հան րա պե տութ յան ա զո տա կան պա րար
տան յու թի ամ բողջ պա հան ջար կը:

Գե ղար քու նի քի գյու ղատն տե սա
կան տեխ նի կան հա մալր վել է ևս 13ով, 
նույ նիսկ ձեռք են բե րել կոմ բայն, ո րը 
բեր քա հա վա քի ըն թաց քում աշ խա տում 
է նաև հար ևան գյու ղե րում: Կոո պե
րա տի վի նա խա գահ Ե րեմ Ա սատր յա
նը միակ հիմ ախն դի րը հա մա րում է 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ո րոշ 
պա հես տա մա սե րի բա ցա կա յութ յու նը: 
Դ րանք պետք է հար մար լի նեն քար քա
րոտ հո ղա տա րածք նե րում աշ խա տե լու 
հա մար: 

Գ յուղն ու նի ո րակ յալ մե խա նի զա
տո րի կա րիք: Տեխ նի կա յի ստա ցու մից 
հե տո թե՛ հո ղի մշա կութ յան, և թե՛ կե րի 
կու տակ ման աշ խա տանք նե րը կա տար
վում են ժա մա նա կին և  ո րա կով, ին չի 
արդ յուն քում բարձ րա ցել է նաև տնտե
սութ յուն նե րի ե կամ տա բե րութ յու նը: 

Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը հո ղը 
մշա կում են միաս նա կան, ին չի արդ յուն
քում ա վե լի են դյու րի նաց վում մշա կութ
յան աշ խա տանք նե րը, միա ժա մա նակ 
փոք րա նում են կա տար վող ծախ սե րը: 
«Ս տա նում ենք սուբ սի դա վոր ված պա
րար տան յութ, դիզ վա ռե լիք, սեր մա ցու, 
կա րե լի է ա սել` մեր պա հան ջարկն ամ
բող ջութ յամբ բա վա րար վում է: Կոո պե
րա տիվն էլ հնա րա վո րութ յուն տվեց նո
րաց նել տեխ նի կա յի հա վա քա կա յա նը, 
մում է աշ խա տել», հա վե լում է գյու ղա
պետ Կա րա պետ Ա սատր յա նը: 

Գ յու ղի բնակ չութ յունն էլ գոհ է այս 
նա խա ձեռ նութ յու նից, քա նի որ գործ նա
կա նում միայն դրա կան քայ լեր են ար
վում:

Կա րա պետ Ա սատր յա նը դրա կան 
ա մե նա կար ևոր տե ղա շար ժը հա մա րում 
է գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի նո
րա ցու մը, ո րի արդ յուն քում` 4050 %ով 
ի ջել են կա տար վող ծա ռա յութ յուն նե րի 
գնե րը: Դ րա շնոր հիվ, 60 %ով ա վե լա ցել 
են մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րը: Գ յու
ղում առ կա են 766 հա վա րե լա հո ղեր, 
ո րոնք հիմ ա կա նում դրվում են կար տո
ֆի լի, ցո րե նի և գա րու ցան քի տակ: Ա վե
լա նում է նաև ա նաս նագլ խա քա նա կը, 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի թիվն 
ար դեն գե րա զան ցում է 1300ը, ման րի
նը` 1400ը: Յու րա քանչ յուր տնտե սութ
յուն խնա մում է 15 խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի: 

Ինչ վե րա բե րում է կո վե րի կաթ
նատ վութ յա նը, ա պա մինչև կոո պե
րա տի վի ձևա վո րու մը, այն կազ մում էր 
տա րե կան 18002000 կգ, սա կայն 
ա րո տա վայ րե րի ջրար բիա ցու մից 
հե տո (տե ղադր վել են խմոց ներ), 
կաթ նատ վութ յունն աս տի ճա նա
բար բարձ րա նում է: Գ յու ղում այժմ 
առ կա է ա նաս նագլ խա քա նա կի 
տոհ մա յին հատ կա նիշ նե րի բա րե
լավ ման, նա խի րի բարձր մթե րա
տու կեն դա նի նե րով հա մալր ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն: 

Ինչ վե րա բե րում է կա թի 
մթեր մա նը, ա պա այն մշտա պես գնվում 
է « Թա մա րա», « Մա րիան նա», «Աշ տա
րակ կաթ» և  այլ վե րամ շա կող ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից: Թերևս, գյու ղա պե տի 
տե ղե կաց մամբ, մթեր ման գնե րը միշտ 
չէ, որ գո հաց նում են գյու ղա ցուն: « Հու
նի սից կեն դա նի նե րը սնվում են ա մա
ռա յին ա րո տա վայ րե րում, ո րոնք գյու
ղից գտնվում են 515 կմ հե ռա վո րութ
յան վրա: Ցա վոք, ամ ռան ա միս նե րին 
իջ նում է կա թի մթեր ման գի նը: Մինչ դեռ 
գյու ղա ցին, մա նա վանդ կոո պե րա տի
վի ձևա վո րու մից հե տո, նա խընտ րում է 
զար գաց նել ա նաս նա պա հութ յու նը, քա
նի որ դրա հա մար ստեղծ վել են բո լոր 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը», նշում է 
գյու ղա պե տը: 
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Միլդիուով վարակված խաղողի տերևներ

Օիդիումով վարակված խաղողի ողկույզներ

Մոխրագույն փտումով վարակված խաղողի 
ողկույզներ

Անտրակնոզով վարակված խաղողի տերևներ  և 
ողկույզներ

 Խա ղո ղի վա զի տա րած ված և տն տե
սա կան մեծ վնաս հասց նող հի վան դութ
յուն նե րից են` միլ դիուն, օի դիու մը, անտ
րակ նո զը, մոխ րա գույն փտու մը, ո րոնց 
դեմ ժա մա նա կին ու ճիշտ պայ քար չտա
նե լու դեպ քում, զգա լիո րեն նվա զում է 
բեր քը, ընկ նում ո րա կը:

ՄԻԼԴԻՈՒ  ԿԱՄ  ԿԵՂԾ  ԱԼՐԱՑՈՂ
Ա րա րատ յան հար թա վայ րում միլ դիուն հայտ նի 

է «չոռ», հյու սիսար ևել քում` «կարմ րուկ», այլ շրջան
նե րում` նաև «խոր շուկ» ա նուն նե րով: Հի վան դութ յան 
զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղա նա կա յին պայ
ման նե րով և հա ճախ սկսվում է ար դեն մա յի սի սկզբնե
րին: Վա րակ վում են վա զի կա նաչ օր գան նե րը: Տերև
նե րի վրա ի հայտ են գա լիս դեղ նա վուն, կլոր բծեր, խո
նավ ե ղա նա կին տեր ևի հա կա ռակ մա կե րե սին, բծե րին 
հա մա պա տաս խան տե ղե րում, ա ռա ջա նում է ալ րան
ման (կեղ տաս պի տա կա վուն) փառ, ո րը սնկի սպո րակ
րութ յունն է: Հե տա գա յում տեր ևի վրա յի բծե րը ստա
նում են կարմ րա գոր շա վուն ե րանգ` այր ված քի նման:

Հի վան դութ յան զար գաց մա նը հատ կա պես նպաս
տում են օ դի բարձր հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը, 
տևա կան անձրև նե րը:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Միլ դիու ի և խա ղո ղի վա զի մյուս հի վան դութ յուն նե

րի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րի հա մար անհ րա ժեշտ 
է վաղ գար նա նը հե ռաց նել վա րակ ված տերև ներն ու 
շվե րը, ժա մա նա կին կա տա րել շվա տում և բ ճա տում, 
չոր և կա նաչ կապ, հա մա լիր պա րար տա ցում: Քի միա
կան պայ քա րի ա ռու մով, ա ռա վել արդ յու նա վետ են 
ֆուն գի ցիդ նե րով նա խազ գու շա կան սրսկում ե րը, միլ
դիու ի դեմ ա ռա ջին սրսկու մը հարկ է կա տա րել տևա
կան անձրև նե րից հե տո, երբ օ դի մի ջին ջեր մաս տի ճա
նը 10120C է:        

Սրսկ ման ժամ կետն ընտ րե լիս, պետք է ա ռաջ նորդ
վել, կողմ ո րոշ վել վա զի զար գաց ման փու լե րով: Այս
պես`  ա ռա ջին սրսկու մը պետք է կա տա րել, երբ ա ռա
ջա ցել են 35 իս կա կան տերև ներ, երկ րոր դը` ծաղ կու մից 
ա ռաջ, եր րոր դը` ծաղ կու մից հե տո: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում, սրսկում ե րը շա րու նա կել 1015 օր ընդ մի ջում
նե րով: Ա ռա ջարկ վում է Բոր դո յան հե ղու կի 1 %ա նոց լու
ծույթ (10 լ ջ րին` 100 գրամ չհան գած կիր + 100 գրամ 
պղնձար ջասպ): Կի րը և պղն ձար ջաս պը պատ րաստ
վում են ա ռան ձին` ոչ մե տաղ յա տա րա նե րում, ա պա 
պղնձար ջաս պը լցվում է կրաջ րի վրա, Ռի դո միլ գոլդ 68 ի 
0,25 % (10 լիտր ջրին` 25 գրամ), Ռի դո միլ գոլդ պլյուս 45 
կգ/ հա,  Ռե վուս տոպ 500 ԽԿ` 0,50,6 կգ/ հա, Կուպ րոկ
սա տի 0,5 % (10 լիտր ջրին` 50 գրամ) պատ րաս տուկ նե
րով: Ցան կա լի և  արդ յու նա վետ է վե րը նշված պատ րաս
տուկ նե րի փոխ նի փոխ կի րա ռու մը:

ՕԻԴԻՈՒՄ  ԿԱՄ   ԻՍԿԱԿԱՆ   ԱԼՐԱՑՈՂ
Ա րա րատ յան հար թա վայ րում ան վա նում են «սև», 

հյու սիսար ևել քում` «թոզ»: Տա րած ված է խա ղո ղա գոր
ծա կան բո լոր շրջան նե րում. զար գա ցու մը սկսվում է, 
սո վո րա բար, մա յի սի կե սե րին: Տերև նե րի վրա ա ռա ջա
նում են փոքր, կլոր բծեր, ո րոնք պատ ված են սպի տակ, 
ալ րան ման փա ռով: Շ վե րը կա րող են վա րակ վել մինչև 
վա զի ծաղ կե լը, վա րա կը տա րած վում է ծաղ կափթ թութ

յուն նե րի, տերև նե րի ու պտուղ նե րի վրա: Վաղ վա րա կի 
դեպ քում պտուղ նե րը դա դա րում են ա ճել, չո րա նում և  
ընկ նում են, ուշ վա րակ վե լիս` պտու ղը պատ վում է սպի
տա կա մոխ րա գույն փա ռով, պատռտ վում է, վա րա կը 
կա րող է հաս նել մինչև սեր մե րը,  իսկ խո նավ ե ղա նա
կին այդ պի սի պտուղ ներն ա րագ փտում են:  

     

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Քա նի որ հի վան դութ յու նը ձմե ռում է վա րակ ված 

շվե րում` շատ արդ յու նա վետ է վա րակ ված շվե րը հե
ռաց նելն ու ոչն չաց նե լը: Արդ յու նա վետ են ծծմբա յին 
պատ րաս տուկ նե րը` ա ղա ցած ծծումբ, հեկ տա րին` 25
30 կգ, կո լոիդ ծծմբով` 910 կգ/ հեկ տա րին (1%ա նոց 
կա խույ թով): Բարձր արդ յու նա վե տութ յուն են ցու ցա բե
րում Բայ լե տո նով կամ Տո պա զով` հեկ տա րին 250 300 
գրամ/մլ, սրսկում ե րը (ձեռ քի սրսկիչ նե րով սրսկե լիս, 5 
գրամ` 10 լ ջ րին), Կ վադ րիս մաքս 533,5 ԽԿ (արդ յու նա
վետ է միլ դիու յի, օի դիու մի, մոխ րա գույն փտման դեմ)` 
1,52 կգ/ հա,  Եմբ րե լիա 140 ԽԿ` 1,21,5 լ/ հա:

Ճիշտ և  արդ յու նա վետ է ա ռա ջին սրսկու մը կա
տա րել բող բոջ նե րի ուռչ ման փու լում, երկ րոր դը` ծաղ
կու մից ա ռաջ, եր րոր դը` ծաղ կու մից հե տո, անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում` 1415 օր ընդ մի ջում ե րով կա տա րել 
հա ջորդ սրսկում ե րը:

Սրս կում ե րը հարկ է դա դա րեց նել բեր քա հա վա
քից առն վազն 20 25 օր ա ռաջ: Օի դիու մի զար գաց մա
նը նպաս տում է միա կող մա նի կամ նոր մա յից ա վե լի 
ա զո տա կան պա րար տա ցու մը: 

ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ  ՓՏՈՒՄ
Հի վան դութ յունն  ու ժեղ է զար գա նում հատ կա պես 

տևա կան անձրև նե րից հե տո: Վա րակ վում են միայն 
պտուղ նե րը, ո րոնք պատ վում են մոխ րա գույն փա ռով, 
ու նեն ան դուր համ: Վաղ վա րա կի դեպ քում` պտուղ նե
րը կա րող են լրիվ չո րա նալ, փչա նալ: Հի վան դութ յա նը 
նպաս տում է վնա սա տու նե րով, հատ կա պես` ող կու զա
կե րով վա րակ վե լը:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը.
Արդ յու նա վետ են Ֆ դա զո լի 0,2, Ռավ րա լի 0,15, 

Բայ լե տո նի և Տո պա զի  0.05 %ա նոց լու ծույթ նե րով 
սրսկում ե րը: Ա ռա ջին սրսկու մը ծաղ կու մից ա ռաջ, 
երկ րոր դը` պտուղ նե րի կազ մա կերպ ման սկզբում, հե
տա գա յում` 15 18 օր ընդ մի ջում ե րով: Ժա մա նա կին ու 
ճիշտ պայ քար տա նել վնա սա տու նե րի, հատ կա պես` 
ող կույ զա կե րի դեմ:

  
ԽԱՂՈՂԻ ԱՆՏՐԱԿՆՈԶ

Հի վան դութ յու նը տա րած ված է խա ղո ղա գոր ծա
կան բո լոր շրջան նե րում, սո վո րա բար` օ ջախ նե րով: 
Հան րա պե տութ յու նում այն  հատ կա պես մեծ վնաս է 
պատ ճա ռում Տա վու շի մար զում: 

Անտ րակ նո զը մեծ վնաս է հասց նում հատ կա պես 
այն տա րածք նե րում, որ տեղ օ դի բա վա րար հա րա բե
րա կան խո նա վութ յու նը զու գակց վում է բարձր ջեր մաս
տի ճա նի հետ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը սունկն է: Այս 
հի վան դութ յամբ վա րակ վում են վա զի բո լոր կա նաչ 
օր գան նե րը` շվե րը, պտուղ նե րը, տերև նե րը, տեր ևա կո
թե րը: Ա մե նից շատ հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է 
տերև նե րի վրա, ըստ ո րում` դրանց ա ռա ջա նա լուց ան
մի ջա պես հե տո, սկզբում` հա զիվ նկա տե լի բաց դարչ
նա գույն կե տե րի, բծե րի տես քով: Հե տա գա յում  բծե
րը մե ծա նա լով`  դառ նում են գոր շա վուն`  մուգ մա նու
շա կա գույն ե րի զով, ո րից հե տո, հի վանդ հյուս ված քը 
թափ վում, ընկ նում է, իսկ տեր ևը` ծակծկ վում: Տեր ևա
կո թուն նե րի, ինչ պես նաև տեր ևի ջղե րի վրա, բծերն ըն
դու նում են խո ցե րի տեսք: Վա րա կի ու ժեղ ար տա հայտ
ման դեպ քում, տերև նե րը կա րող են նույ նիսկ թափ վել:

Պ տուղ նե րի վրա բծե րը թեթ ևա կի սեղմ ված են, 
ներս ըն կած, կլո րա վուն, սկզբում` մուգ մա նու շա կա
գույն, պար փակ ված մա նու շա կա գույն ե րի զով: Շատ 
վտան գա վոր է շվե րի վա րակ վե լը: Սկզ բում ա ռա ջա նում 
են ոչ մեծ, գորշ բծեր, ո րոնք շվե րի ա ճե լու, մե ծա նա լու 
հետ ձգվում, խո րա նում են` ըն դու նե լով ձգված խո ցե րի 
տեսք: Հե տա գա յում բծերն ըն դու նում են սուր ճի գույն, 
ո րը մա նու շա կա գույն ե րիզ ու նի: Խո ցե րի եզ րերն ան
հա վա սար են: Ու ժեղ վա րա կի առ կա յութ յան դեպ քում, 
խո ցե րը միա նում,  ձուլ վում են` օ ղա կաձև ընդգր կե լով 
շի վը: Այդ պի սի շվե րը տձև  են և կոտր վող:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը 
Աշ նա նը կտրել, հե ռաց նել անտ րակ նո զով վա րակ

ված շվե րը, մաք րել այ գի նե րը թափ ված տերև նե րից, չո
րա ցած պտուղ նե րից, ճյու ղե րից (մա տե րից):

Ժա մա նա կին կա տա րել չոր և կա նաչ կա պը, ծե րա
տու մը, բճա տու մը:

Կա տա րել նա խազ գու շա կան սրսկում եր այն ֆուն
գի ցիդ նե րով, ո րոնք ա ռա ջարկ վում են միլ դիու ի դեմ` 
Բոր դո յան հե ղուկ` 1% ա նոց, Կուպ րոկ սատ` 5 կգ/ հա, 
Անտ րա կոլ` 2 կգ/ հա, պո լի խոմ` 6 կգ/ հա, պղնձի օք սիք լո
րիդ` 6կգ/ հա, Ռի դո միլ գոլդ 68` 2.5 կգ/ հա և մ յուս պատ
րաս տուկ նե րը, ո րոնք կի րառ վում են  միլ դիու ի դեմ: 

Շատ կար ևոր, ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նի սրսկման 
ժամ կե տը: Ա ռա ջին սրսկու մը հարկ է կա տա րել ա ռա
ջին տերև նե րի հայտն վե լուն պես (կա րե լի է հա մա տե ղել 
տրիպս նե րի դեմ կա տար վող սրսկման հետ): Երկ րորդ 
սրսկու մը կա տա րել ծաղ կու մից ա ռաջ, եր րոր դը` ծաղ
կու մից ան մի ջա պես հե տո:

                                                                                                                                                                    
Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան

կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու                                                                      
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ԲՐՈԿՈԼԻ
Բ րոկ կո լի (լատ.՝ Brassica oleracea կամ  
լատ.՝ Brassica silvestris) կա ղամ բազ գի
նե րի ըն տա նի քի միամ յա բան ջա րե ղե
նա յին բույս է բան ջա րա նո ցա յին կա ղամ
բի են թա տե սակ։  

Ծաղ կա կա ղամ բի գե նե տի կա կան նա խորդն է։ 
  Կա ղամ բի այս տա րա տե սա կի մոտ ու տե լի են ոչ թե 
տերև նե րը, այլ չբաց ված ծաղ կա բույ լը։   Հա մա ձայն 
վեր ջին տվյալ նե րի՝ կա ղամ բի այս տե սա կը ստաց
վել է հիբ րի դի զա ցիա յի ճա նա պար հով` մ.թ.ա. 65րդ 
դա րե րում` մի ջերկ րա ծով յան հյու սիսարև մուտ քում։ 

  Հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ ծնե բե կա յին կա
ղամ բը Ի տա լիա յի սահ ման նե րից դուրս հայտ նի չի 
ե ղել:  Ի տա լա կան broccoli բա ռը broccolo բա ռի հոգ
նա կի ձևն  է, ո րը նշա նա կում է կա ղամ բի ծաղ կող ցո
ղուն: ԱՄՆում բրոկ կո լիի մա սին ի մա ցել են միայն  
20րդ դա րի սկզբին, իսկ  Ռու սաս տա նում`  էլ ա վե լի 
ուշ։ 2011 թվա կա նի տվյալ նե րով  Չի նաս տանն ու Հնդ
կաս տա նը հա վա քում են հա մա պա տաս խա նա բար 
այս բան ջա րե ղե նի հա մաշ խար հա յին մա կար դա կի 
43 % և 32 %ը։ 

Հայտ նի են բրոկ կո լիի ե րեք տե սակ ներ՝ դա սա
կան կամ կա լաբ րիա կան, կար միր (տես քով հի շեց նում 
է ծաղ կա կա ղամ բը) և ցո ղու նա վոր, մանր ա ռանձ
նաց ված ծաղ կա բույ լե րով: 21րդ դա րում մշակ վեց 
նաև « Բե նե ֆոր տե» տե սա կը, ո րը պա րու նա կում է 
ե րեք ան գամ ա վե լի գլյու կո ռա ֆա նին, քան` սո վո րա
կան բրո կո լին։ 

Ցո ղու նը հենց ա ռա ջին տա րում հաս նում է 
60—90 սմ բարձ րութ յան`  գա գա թին ա ռա ջաց նելով 
բազ մա թիվ հյու թա լի ճյու ղեր (ծաղ կա կիր ներ), ո րոնք 
ա վարտ վում են խիտ կա նաչ, մանր կո կոն նե րի խմբե
րով։ Ն րանք միա սին հա վաք ված են ոչ մեծ նոսր 
գլխի կում, ո րը կտրում են օգ տա գործ ման հա մար` 
չսպա սե լով, որ կո կոն նե րը ծաղ կեն և դե ղին ծա ղիկ
նե ր տան։ Ա մե նից լավ բրոկ ո լին ա ճում է սա ռը խո
նավ կլի մա յում` 18ից 23 0C պայ ման նե րում։ Բեր քը 
հա վա քում են, երբ գլխի կի պա րա գի ծը հաս նում է 

 Վա լե րիկ Գ յու լա միր յա նը ծնվել է 1966 թ., Ար
տա շա տի շրջա նի Քաղց րա շեն գյու ղում: Ա վար տե
լով Քաղց րա շե նի միջնակարգ դպրո ցը` ըն դուն վել 
է Եր ևա նի անաս նա բու ծա կանա նաս նա բու ժա կան  
ինս տի տուտ, ստա ցել ա նաս նա բույծին ժե ներ մաս
նա գե տի ո րա կա վո րում: 19871993 թթ. աշ խա տան
քի է ան ցել Ար տա շա տի տոհ մա յին թռչնա բու ծա կան 
ֆաբ րի կա յում`` որ պես բրի գա դիր,  Խոս րո վի ար գե
լո ցում՝ ան տա ռա պե տի տե ղա կալ, 20002008 թթ.՝  
Ար տա շա տի գազի գրասենյակի մասնաճյուղում: 

1928 թվա կա նին հիմ ադր ված Քաղց րա շեն գյու
ղը, ո րը նախ կի նում կոչ վել է Չոր րորդ գյուղ՝ ա ռա ջին 
բնա կիչ նե րին ըն դու նել է Վա նից, Շա տա խից, Խոյ և 
Սալ մաստ Գա վառ նե րից, ինչ պես նաև Մար տու նու 
շրջա նից:

10—17 սմի: Ե թե այն կտրում են հա րա կից բող բոջ նե
րից հա ճախ զար գա նում են նո րե րը, հետ ևա բար բրոկ
կո լին եր բեմ «բերք է տա լի ս» մի քա նի ա միս  շա րու
նակ, փա փուկ կլի մա յի պայ ման նե րում, նույ նիսկ` ձմռա
նը։ Երբ բող բոջ նե րը ստա նում են վառ դե ղին ե րանգ, 
դա խո սում է այն բա նի մա սին, որ կա ղամ բը շատ է 
հա սու նա ցել և պի տա նի չէ օգ տա գործ ման հա մար։

Բ րո կո լին ա մե նաա ռող ջա րար բան ջա րե ղեն նե րից 
մեկն է: Դ րա ա ռող ջա րար հատ կա նիշ ներն ան սահ ման 
են, այն պա րու նա կում է հսկա յա կան քա նա կութ յամբ 
վի տա մին E, A և C հա կաօք սի դանտ ներ, մագ նե զիում 
և կալ ցիում: Ըն դա մե նը 30 գրամ բրո կո լիի տերև նե րը 
պա րու նա կում են օ րա կան պա հանջ ված վի տա մին Aի 
90 %ը, ո րը շատ կար ևոր է տե սո ղութ յունն ու դի մադ
րո ղա կա նութ յունն ամ րաց նե լու հա մար: Բա ցի այդ, այն 
պա րու նա կում է նաև վի տա մին Cի օ րա կան չա փա քա
նա կը: Քաղց կե ղի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում այս 
վի տա մինն օգ տա կար է: Փոր ձեք ե փել տերև նե րը բրո
կո լիի հետ:

Բ րո կո լին պա րու նա կում է բջջան յութ, կա լիում, 

ֆոս ֆոր, մագ նե զիում, եր կաթ, ցինկ, ման գան, 
ծծումբ, վի տա մին ներ` С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К և 
պ րո վի տա մին А։ Բ րո կո լին նաև օր գա նիզ մը հարս
տաց նում է վի տա միններ РР, U և բե տակա րո տի նով։ 
Այն նաև լի է հան քա յին ա ղե րով և ս պի տա կուց նե րով։ 
Այս ա մենի հետ մեկ տեղ, այս մթեր քը բա վա կա նին 
քիչ կա լո րիա կա նութ յուն ու նի՝ ըն դա մե նը 34 կա լո
րիա` 100 գրա մում։ Այն նաև հա գեց նում է ա խոր ժա

կը. ու նի նաև մեկ այլ ա ռա վե լութ յուն՝ 
շատ ա րագ է պատ րաստ վում։ Պետք 
է հի շել, որ բրո կո լին չի կա րե լի եր կար 
ե փել, քա նի որ այն պետք է պահ պա
նի իր գե ղե ցիկ կա նաչ գու նա վո րում 
ու մի քիչ խրթխրթան լի նի:

Գիտ նա կան նե րը նոր ծրա գիր 
են առաջարկել, որ ով ցանկանում են 
պարզել բրո կոլ լի արդ յու նա վե տութ յու
նը` օս տեոարթ րի տի դեմ պայ քա րում: 
Նախ նա կան փոր ձե րը, ո րոնք անց
կաց վել էին Ար ևել յան Անգ լիա յի հա
մալ սա րա նում, բրո կոլ իի մեջ հայտ
նա բե րել են սուլ ֆո րա ֆան ան վա նու
մով միա ցութ յուն: Այն ար գե լա փա կում 
է էն զիմ ե րը, ո րոնք ոչն չաց նում են 
հո դե րը օս տեոարթ րի տի ժա մա նակ: 

Ի դեպ, ա վե լի վաղ բրո կոլիին 
վե րագ րում էին նաև հա կա քաղց կե

ղա յին հատ կութ յուն ներ: Սա կայն այս հե տա զո տութ
յունն ա ռա ջին ան գամ կա պում է բրո կոլ ին հո դե րի 
հետ: Գիտ նա կան նե րը պատ րաստ վում են բա ցա հայ
տել, թե ինչ պես է ազ դում սուլ ֆո րա ֆա նը, որ պես զի 
դան դա ղեց նեն կամ կան խար գե լեն օս տեոարթ րի տի 
զար գա ցու մը:  Ու սում ա սի րութ յունն ա ռա ջին քայ լը 
կլի նի հե տա գա փոր ձե րի հա մար: Սնն դի մեջ բրո կոլ
լի կա նո նա վոր օգ տա գոր ծու մը բա վա րար է, որ պես
զի ա պա հով վի սուլ ֆո րա ֆա նի բարձր մա կար դակն 
ար յան մեջ, սա կայն գիտ նա կան նե րը պետք է բա ցա
հայ տեն` արդ յո՞ ք այդ քա նակը բա վա րար է  բուժ ման 
հա մար:

Լիլիթ Գասպարյան
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3000ից ա վե լի բնակ չութ յուն ու նե ցող Քաղց րա շեն 
հա մայն քում այ սօր հիմ ա կա նում զբաղ վում են ա նաս
նա պա հութ յամբ և հո ղա գոր ծութ յամբ: Շուրջ 150 ըն
տա նիք ներ ու նեն սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն ներ, 
որ տեղ պահ պան ված բերքն ու բա րի քը վա ճառ վում է 
Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև ար տա հան վում Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յուն: Վ. Գ յու լա միր յանն ընտր վե լով 
Քաղց րա շեն հա մայն քի ղե կա վար` մե ծա ծա վալ աշ
խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել: Հա մայ նքում ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի, ձեռք բե րած հա ջո ղութ յուն նե րի և  ա ռա ջի
կա աշ խա տանք նե րի մա սին զրու ցե ցինք հա մայն քի ղե
կա վա րի հետ:

 Պա րոն Գ յու լա միր յան, ղե կա վա րե լով հա մայն քը, 
ի՞նչ կար ևոր աշ խա տանք ներ  են կա տար վել:

 Հա մայն քի ղե կա վար ընտր վել եմ 2008 թ.ին, 
վերընտր վել՝ 2012թ ին: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կա տար վել են մեծ ծա վա լի աշ խա տանք ներ՝ Ար տա
շա տի ջրանց քի կամր ջի վե րա նո րո գում, լուծ վել են 
ո ռոգ ման, խմե լու ջրե րի խնդիր նե րը, ի րա կա նաց վել  է 
մշա կույ թի տան մաս նա կի վե րա նո րո գում է,  (ե րաժշ
տա կան դպրոց, մար զա դահ լիճ, խա ղա սեն յակ), ա պա 
կա տար վել են ջե ռուց ման անց կա ցում, ման կա պար
տե զի տա նի քի վե րա նո րո գում և գա զա ֆի կա ցում, 
միջնակարգ դպրո ցի դռնե րի և պա տու հան նե րի փո
խա րի նում և լո կալ ջե ռուց ման անց կա ցում, դպրո ցի 
ճա շա րա նի և սան հան գույց նե րի վե րա նո րո գում, կա
ռուց վել է նոր բու ժամ բու լա տո րիա, Ներ սիս յան, Սուն
դուկ յան և Ի սա հակ յան փո ղոց նե րը գա զա ֆի կաց վել 
են,  Ա բով յան, Շա հում յան և Դուր յան փո ղոց նե րում 
լու սա վո րութ յան հարցն է լուծ վել: 2011թ.ին սկսել ենք 
ե կե ղե ցու կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը: Հա մայն քում  
տեղադր վել են եր կու հա կա կարկ տա յին կա յան ներ:

 Հա մայն քում ծա ռա ցած հրա տապ լու ծում պա
հան ջող ինչ պի սի՞  խնդիր ներ կան:

 Բ նա կա նա բար, հա մայն քում  ա ռաջ նա յին խնդիր
ներ կան, հրա տապ խնդիր նե րից են՝ դպրոց տա նող 
ճա նա պար հի՝ Շա հում յան փո ղո ցի աս ֆալ տա պա տու
մը, ման կա պար տե զի հիմ ա նո րո գու մը և ջե ռու ցու մը:

Բ նակ չութ յան ա զատ ժա մա նակն  ինչ պե՞ս է 
կազ մա կերպ վում /կրթութ յուն, մար զամ շա կու թա յին 
կյանք/:

Հա մայն քում գոր ծում է դպրոց, մա զադպ րոց,  
ե րաժշ տա կան դպրոց, ման կա պար տեզ: Գ յու ղա պե
տա րա նի աշ խա տա կազ մը, ման կա վար ժա կան կո լեկ
տիվն ե րը հնա րա վո րինս ա մեն ինչ ա նում են` ե րե խա
նե րի, նաև մե ծա հա սակ նե րի ա զատ ժա մա նա կը ճիշտ 
և ն պա տա կա յին կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ: Ն րանք 
մշտա պես մաս նակ ցում են հա մայն քում, մար զում, 
հան րա պե տութ յու նում կազ մա կեպ ված մի ջո ցա ռում ե
րին, տո նա կա տա րութ յուն նե րին, ա ռաջ նութ յուն նե րին:

 Առաջիկայում համայնքի ղեկավարի 
ընտրություններն են, ի՞նչ  աշ խա տանք ներ կան,  
ո րոնք պետք է ա վար տին հասց նել:

Վե րը նշված հիմ ախն դիր նե րից բա ցի, պետք է 
ա վար տենք ե կե ղե ցու շի նա րա րութ յու նը, Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի հու շար ձա նի և  ե կե ղե ցու  տա րած քի 
բա րե կար գու մը:

Քաղց րա շեն հա մայն քի բնակ չութ յու նը մինչ օրս 
չի մո ռա ցել և հ պար տութ յամբ է հի շում  «Ս ևան»  կա
մա վոր մար զա կան ըն կե րութ յան կող մից հան դես ե կող 
ֆուտ բո լի թի մի ՍՍՀՄ ա ռաջ նութ յու նում ա ռա ջին տե
ղը գրա վե լու բերկ րան քը: Ա ռա վել ու շագ րավ է,  ա զատ 
ո ճի ըմ բիշ ներ՝ աշ խար հի ե ռա կի չեմ պիոն Ա. Գ ևորգ յա
նի, Եվ րո պա յի չեմ պիոն ներ Ն. Գ ևորգ յա նի և Ռ. Մար
գար յա նի  հա ջո ղութ յուն նե րը: Հու սանք, որ նմա նա տիպ 
հա ջո ղութ յուն ներ  հա մայն քի պա տա նի նե րի, ե րի տա
սարդ նե րի շրջա նում նո րից կլի նեն:  

ՄԱՆՎԵԼ  ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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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 © © ©

ԿՈՐՆԳԱՆ ՑԱՆՔԱՅԻՆ
 Կորն գա նը (Onobrychis 

Adans) բակ լազ գի նե րի ըն տա
նի քի բազ մամ յա, խո տա բույս 
է կամ թուփ: Լա տի նե րեն գի
տա կան ան վա նու մը ծա գում 
է հու նա րեն «onos»` ա վա նակ 
և «brich»` կրծո տել բա ռե
րից: Ռու սե րեն ան վա նում 
է «эспарцет»: Կորն գան նե
րի ցեղն ընդգր կում է մոտ 130 
վայ րի են թա տե սակ ներ: Մ շա
կութ յան մեջ հան դի պում է 3 
տե սակ` կորն գան ա վա զա յին, 
որն ա ռա ջին ան գամ սկսել են 
մշա կել 19րդ դա րում` Ուկ րաի
նա յում, կորն գան սո վո րա կան, 
նույնն է` ցա նո վի կամ միա հար, 
ո րը 16րդ դա րից մշակ վում է 
Եվ րո պա յում և Կորն գան այսր
կով կաս յան կամ երկ հար, ո րը 
մշակ վում է 11րդ դա րից: Են
թադր վում է, որ այս տե սա կը 
ստաց վել է եր կու վայ րի տե
սակ նե րի խա չաձև ման ե ղա նա
կով:

 Ներ կա յում ա ռա վել լայն 
տա րա ծում ու նի կորն գան ա վա
զա յի նը, ո րը մշակ վում է Բայ կա
լից մինչև Ատ լանտ յան օվ կիա
նոս, նաև Մի ջերկ րա կան ծո վից 
մին չև Ս կան դի նավ յան թե րակղ
զի ըն կած տա րածք նե րում: Ար
տադ րա կան ծա վալ նե րով ա ռա
ջա տար երկր ներն են Ի տա լիան 
և Կա նա դան: Կորն գա նը մշա
կում են որ պես սպի տա կուց նե
րով հա րուստ ա նաս նա կեր ու 
մեղ րա տու բույս: Ի տար բե րութ
յուն, օ րի նակ` առ վույ տի, կորն
գանն ա վե լի դյու րա մարս է: Խո
տի բեր քը հա վա քում են ծաղկ
ման փու լում, իսկ սեր մի նը՝ 70 % 
հա սու նաց ման ժա մա նակ: Մեր 
հան րա պե տութ յու նում բույսը 
հան դի պում է նա խա լեռ նա յին ու 
լեռ նա յին գո տի նե րում:

ԿՈՐՆ ԳԱ ՆԻ
 ԲՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ
Ա ռա վել վա ղա հաս է կորն

գան սո վո րա կա նը, նույնն է՝ ցա
նո վին, ո րի ուղ ղա ձիգ ցո ղու նի 
բարձ րութ յու նը հաս նում է 90 
սմ: Կորն գան այսր կով կաս յա նը 
ծաղ կում է 67 օր ուշ, քան` ցա
նո վին, ո րի ցո ղուն նե րը հա ճախ 
սնա մեջ են` մինչև 150 սմ բարձ
րութ յամբ: Կա նաչ զանգ վա ծի 
բեր քատ վութ յամբ գե րա զան
ցում է կորն գան ա վա զա յի նին, 
աչ քի է ընկ նում բարձր ե րաշ տա
դի մաց կու նութ յամբ: Կորն գան 
ա վա զա յի նը ծաղ կում է 1012 
օր ուշ, քան` ցա նո վին, ցո ղու նի 
բարձ րութ յու նը մինչև 125 սմ  է: 
Կորն գա նի բո լոր տե սակ նե րը 
ցրտա դի մաց կուն, ե րաշ տա դի
մաց կուն, լու սա սեր բույ սեր են, 

ո րոնք դա դա րեց նում են ակ տիվ 
ա ճը միայն ուշ աշ նա նը, երբ 
օ րա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 
նվա զում է մինչև 5°Cով: 

 Կորն գա նի բո լոր տե սակ
նե րի ար մատ ներն ա ռանց քա յին 
են՝ 23 մ, իսկ ա ռան ձին դեպ քե
րում` մին չև 10 մ խո րութ յամբ, 
ո րի շնոր հիվ բույսն օգ տա գոր
ծում է բնա հո ղի ստո րին շեր
տե րի խո նա վութ յունն ու բույսի 
աճը   խթա նող հան քան յու թե րը: 
Օգ տա կար նյու թե րը կու տակ
վում են ար մա տավ զի կում և  
ընձ յուղ նե րի ստո րին մա սում: 
Բույ սի կյան քի ա ռա ջին տա րում 
ար մա տավ զի կը գտնվում է հո
ղի մեջ՝ մա կե րե սից 3 սմ ցածր, 
ո րի շնոր հիվ պաշտ պան ված է 
կլի մա յա կան ու մե խա նի կա կան 
ան բա րեն պաստ ազ դե ցութ յու
նից:

Ըստ ո րոշ տվյալ նե րի` կորն
գա նի բու սա ճա կան «ծրա գիրն» 
այն պի սին է, որ ար մա տա յին 
հա մա կար գը փխրեց նում է հո
ղը, որ պես զի հեշ տաց նի օ դի, 
ջրի և  այլ անհ րա ժեշտ օգ տա
կար նյու թե րի ներ թա փան ցու մը 
բնա հո ղի խոր քա յին շեր տե րը: 

Ար մա տա յին հա մա կարգն 
ա ռա վել ակ տիվ է զար գա նում 
բույ սի կյան քի ա ռա ջին ամ սում: 
Ծի լե րի դուրս գա լուց 20 օր անց, 
ար մա տի եր կա րութ յու նը 34 
ան գամ ա վե լի է, քան` բույ սի 
բարձ րութ յու նը: Կորն գան ա վա
զա յի նի ծի լե րը ձևա վոր վում են 
թփե րին բնո րոշ բու սա ճա կան 
ե ղա նա կով: Բույսն ու նի ծաղ
կա կիր, վե գե տա տիվ կարճ ու 
վե գե տա տիվ եր կար ցո ղուն ներ, 
ո րոնց վրա ձևա վոր վում են ստո
րին տեր ևա վար դակն ու տեր
ևա կիր ճյու ղե րը:

 Յու րա քանչ յուր տեր ևի ծո
ցում կան «քնած» բող բոջ ներ 
ու, ե թե ճյու ղի կը կոտր վում է, 
ա պա մյուս նե րի բող բո ջի վե րին 
անկ յուն նե րից հա ճախ ա ճում են 
նոր, ակ տիվ զար գա ցող 1 կամ 
մի քա նի ճյու ղեր: Սա կայն, նման 
զար գա ցում կա րող են տե ղի ու
նե նալ նաև չվնաս ված ցո ղու
նի տեր ևա ծո ցե րից: Կորն գա նը 
սկսում է ծաղ կել ա ռա ջին ծի լե րի 
դուրս գա լուց 6065 օր անց, իսկ 
սեր մե րը հա սու նա նում են 110
120 օր հե տո: Ծա ղիկ նե րը ծի րա
նա գույն կամ կարմ րա վար դա
գույն են, ու նեն թի թեռ նա ծաղ
կա վոր նե րի են թաըն տա նի քին 
(Papilionaceae) բնո րոշ կա ռուց
վածք: Ծաղ կա բույ լը կո նաձև է` 
բաղ կա ցած 6070 ծա ղիկ նե րից, 
ո րի եր կա րութ յու նը մինչև 20 սմ  
է:     Ծա ղիկն ու նի ան զու
գա կան թմրեց նող բուր մունք: 
Խա չաձև փո շոտ վող բույ սեր են, 

մե ղու նե րը 1520 օր կա րող են 
հա վա քել ծաղ կա փո շին ու ծաղ
կահ յու թը: Նեկ տա րա բեր օ ղա

կա ձև գեղ ձը գտնվում է ծա ղկի 
հա տա կում՝ սերմ ա րա նի շուր
ջը: Պ տու ղը պո ճո կա վոր է, շա
գա նա կա գույն ե րան գի, կլո րա
վուն, հա ճախ` փշոտ, չի ճա քում, 
հա սու նա նա լուց հե տո հեշ տութ
յամբ ան ջատ վում ու տա րած
վում է: Պ տուղ նե րը շատ մանր 
են՝ 100 հատ պտղի քա շը 23 գ  
է, յու րա քանչ յու րը պա րու նա կում 
է 1ա կան հարթ, լո բու նման, 
գորշ, դեղ նա կա նա չա վուն սերմ: 
Կորն գա նի բո լոր տե սակ նե
րը կա րող են մշակ վել նույ նիսկ 
քար քա րոտ ու ցան կա ցած այլ 
տե սա կի հո ղե րում: Բույ սը սի դե
րատ է՝ պա րար տաց նում է այն 
հո ղը, որ տեղ ա ճում է:

ԿՈՐՆ ԳԱ ՆԻ
 ՄԵՂ ՐԻ ԲՈՒ ԺԻՉ 

ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
 Կորն գա նի մեղ րը հար գի է 

ու մեծ պա հան ջարկ ու նի ԱՄՆ
ում, Գեր մա նիա յում, եվ րո պա
կան այլ երկր նե րում, վեր ջին 
տա րի նե րին նաև` Չի նաս տա
նում: Հայ գիտ նա կան նե րի վեր
ջերս կա տար ված հե տա զո տութ
յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել 
է, որ հո ղա հան դա կա յին մեղ
րա տու բույ սե րի 1 հա մո տա
վոր մեղ րա բեր քի քա նա կա կան 
տվյալ նե րը, ՀՀ կլի մա յա կան 
պայ ման նե րում, ա ռա վել բարձր 
են կորն գա նի՝ 680, ե ղես պա կի` 
650, առ վույ տի` 400, ի շառ վույ
տի` 250, ե րեք նուկ վար դա գույ
նի` 150, սպի տակ ե րեք նու կի` 
100 կգի մեղ րատ վութ յու նը: 
Կորն գա նի մեղ րը դաս վում է 
ա մե նաո րակ յալ նե րի շար քին, 
ու նի թույլ ար տա հայտ ված վար
դի բուր մունք:

 Նախ նա կան շրջա նում 
կորն գա նի մեղ րի տե սա կա րար 

կշի ռը ցածր է, գույ նը` բաց կա
նա չա վուն, թա փան ցիկ: Բ յու րե
ղաց ման ըն թաց քը շատ դան
դաղ է, բյու րե ղա նա լուց հե տո 
մեղ րը ստա նում է ճեր մակ, 

կաթ նա գույն ե րանգ: Կորն գա
նի բնա կան մեղրն ու նի յու րա
հա տուկ բա րե րար ազ դե ցութ
յուն մար դու օր գա նիզ մի վրա: 
Այն հա րուստ է վի տա մին նե
րով, միկ րո ու մակ րո տար րե

րով, պա րու նա կում է բազ մա թիվ 
խմո րիչ ներ, կեն սա բա նո րեն ակ
տիվ նյու թեր: Բարձր ֆեր մեն
տա տիվ ակ տի վութ յան շնոր հիվ, 
ո րի հետ ևան քով ակ տի վա նում 
են մար դու օր գա նիզ մի փո
խա նակ ման գոր ծըն թաց նե րը, 
կորն գա նի մեղ րը կի րառ վում 
է մի շարք հի վան դութ յուն նե
րի կան խար գել ման ու բուժ ման 
ժա մա նակ: Մեղ րը հանգս տաց
նում է նյար դա յին հա մա կար գը, 
ամ րաց նում է ար յու նա տար մա
զա նոթ նե րը, ու նի քրտնա մուղ ու 
մի զա մուղ հատ կութ յուն: 

 Կորն գա նի խո տը պա րու
նա կում է 9.6 % ած խաջ րեր, 4.4 
% սպի տա կուց ներ, 1.5 % ճար
պեր, 5.4 % բջջանք, 4.6% ա զո
տա յին նյու թեր և մի շարք խմո
րիչ ներ: Կորն գա նի 100 գ խո տը 
պա րու նա կում է աս կոր բի նաթ
թու, կա րո տին, K, E վի տա մին
ներ: 

 Բու ժիչ նպա տակ նե րով օգ
տա գոր ծե լու հա մար, ցո ղունն ու 
տեր ևը պետք է հա վա քել, ծաղկ
ման շրջա նում, իսկ ար մատն` 
աշ նա նը: Չո րաց րեք օ դա փոխ
վող տա րած քում, 2530 °C ջեր
մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: 


