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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան քա յին այց 
է կա տա րել Շի րա կի մարզ: Վար չա պե տը նշել է, որ Շի րա կի 
մարզ այ ցի նպա տակն է` ևս մեկ ան գամ վեր հա նել մար զում 
առ կա խնդիր նե րը և փուլ առ փուլ լու ծում տալ դրանց: Վար
չա պե տը նշել է, որ Շի րա կի մար զը գտնվում է ՀՀ Նա խա գա
հի և կա ռա վա րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում և  ա վե լաց
րել, որ պե տութ յունն ի րա կա նաց նե լու է նա խա տես ված բո լոր 
ծրագ րե րը՝ ստեղ ծե լով նաև նոր աշ խա տա տե ղեր: Վար չա պե
տը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ Նա խա գա հի նա խա ձեռ նութ յամբ 23 
մլն  եվ րո կհատ կաց վի Գ յում րիում` աս ֆալ տա պատ ման, լու
սա վո րութ յան և բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց
նե լու նպա տա կով: 

Այ ցի ըն թաց քում Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել նաև 
Ա խուր յա նի ջրամ բար, ո րը վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց
քում ամ բող ջութ յամբ լցվել է ա ռա ջին ան գամ: Վար չա պե տին 
զե կուց վել է, որ այս պա հի դրութ յամբ ջրամ բա րում առ կա է 
540 մլն խմ. ջուր, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա ո ռո գել Ար մա
վի րի և Ա րա գա ծոտ նի մար զե րի շուրջ 30 հա զար հեկ տար հո
ղա տա րածք ները, որոնք կազ մում են Հա յաս տա նում ո ռոգ վող 
ընդ հա նուր հո ղա տա րածք նե րի 25 տո կո սը:

* * *
Վեր ջերս Լո ռու մար զի Սա րա մեջ հա մայն քում գայ լե րի 

հար ձա կու մից տու ժած ըն տա նի քին օ րերս Լո ռու մարզ պետ 
Ար թուր Նալ բանդ յա նի կող մից դրա մա կան ա ջակ ցութ յուն 
հանձն վեց: Հի շեց նենք, որ հու նի սի 6ի լու սա բա ցին նշված 
հա մայն քի բնա կիչ Խո րեն Պո ղոս յա նը վատ պաշտ պան ված 
ա նաս նա գո մում հո շոտ ված էր գտել ա վե լի քան 60 ոչ խար : 
Դեպ քի մա սին տեղ յակ էր պահ վել մար զի ղե կա վա րին: Ն րա 
հանձ նա րա րութ յամբ մարզ պե տա րա նի հա մա պա տաս խան 
վար չութ յուն նե րի աշ խա տա կից ներն այ ցե լել էին հա մայնք՝ 
դեպ քի ման րա մաս նե րին ծա նո թա նա լու և վ նա սի չա փե րը 
ճշտե լու նպա տա կով: Մար զի ղե կա վա րի կող մից ըն տա նի քին 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու պայ մա նա վոր
վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել  նաև Աժ պատ գա մա վոր Ար կա դի 
Համ բար ձում յա նի և Սա րա մեջ հա մայն քի ղե կա վա րի հետ:

* * *
Հու նի սի 13-ին ՀՀ Շի րա կի մարզ պե տա րա նում տե ղի ու-

նե ցավ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րից կամ ա ղետ նե րից հա-
մայնքն ե րը և ն րանց բնակ չութ յու նը պաշտ պա նե լու նպա-
տա կով §Կա ռու ցենք դի մա կա յուն տե ղա կան հա մայնք ներ` 
Վ րաս տա նում և Հա յաս տա նում¦ ծրագ րի շնոր հան դե սը, ո րի 
շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է ձևա վո րել հա մայն քա յին 
թի մեր, ո րոնց մի ջո ցով կբարձ րաց վեն հա մայն քի կա րո ղութ-
յուն նե րը` ա ղետ նե րին նա խա պատ րաստ ման, ար ձա գանք-
ման և կան խար գել ման գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա լե լու հար-
ցում: Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը 2016 թվա կա նի մա յի սից, մինչև 
2017թվա կա նի սեպ տեմ բերն է: Հա յաս տա նից որ պես թի րա
խա յին մարզ, ընտր վել է Շի րակն իր 25 թի րա խա յին հա մար
վող հա մայնք նե րով: Ծ րագիրն ի րա կա նաց վում է Հայ կա կան 
Կար միր խա չի ըն կե րութ յուն կող մից, ո րի դո նոր կազ մա կեր
պութ յուն ներն են` Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի մար դա սի րա կան օգ
նութ յան և բ նակ չութ յան պաշտ պա նութ յան հար ցե րով գլխա
վոր վար չութ յու նը, դա նիա կան, իս լան դա կան, ավստ րիա կան 
§Կար միր խա չի¦ ըն կե րութ յուն նե րը: Ծ րագ րին ա ջակ ցում են 
§ Կար միր խա չի¦ և § Կար միր մա հի կի¦ ազ գա յին ըն կե րութ
յուն նե րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան: Ձ ևա վոր ված թի մե րը 
կծա ռա յեն հա մայն քա յին մա կար դա կում ա ղետ նե րի կա ռա
վար ման հիմ նա հար ցերն ա ռա վել լայն զանգ ված նե րին հա
սա նե լի դարձ նե լու, ինչ պես նաև հա մայն քա յին տա րե կան և 
քա ռամ յա պլան նե րում և բ յու ջե նե րում ա ղետ նե րի ռիս կե րը 
նվա զեց նե լուն: Կա րե լի է են թադ րել, որ հա մայն քա յին թի մե րի 
ան դամ նե րի ընտ րութ յու նը կար ևոր գոր ծըն թաց է, ո րը պետք 
է կա տար վի` հա մա ձայն նա խա պես սահ ման ված ցու ցիչ նե րի 
հաշ վի առնելով թեկ նա ծու նե րի մաս նա գի տա կան և կր թա
կան մա կար դա կը, ինչ պես նաև` հա սա րա կութ յան շրջա նում 
նրանց վա յե լած հե ղի նա կութ յունն ու վստա հութ յու նը: 

Ա վե լին` անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման է նաև յու րա քանչ

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու-
ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի տա-
րա ծաշր ջա նա յին ներ կա յա ցուց չի տե ղա կալ, ՀՀ-ում ՊԳԿ ներ կա յա ցու ցիչ Ռայ մունդ Ջեհ լեին: Հան-
դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ՊԳԿ ա ջակ ցութ յամբ 
ըն թա ցող ծրագ րերն և նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րը:

Ող ջու նե լով հյու րին և շ նոր հա վո րե լով նրան այդ պաշ տո նում նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ` 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ նրա ջան քե րով ՊԳԿ հետ երկ կողմ հա
մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի կընդ լայն վի, իսկ հա մա տեղ ծրագ րե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ:

Անդ րա դառ նա լով ՊԳԿ ֆի նան սա վոր մամբ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող նա խա ձեռ նութ յուն
նե րին` այդ թվում` § Հա յաս տա նում խա ղո ղի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նում և կա յուն 
օգ տա գոր ծում¦, §Ձկ նա բու ծութ յան ո լոր տում ջրա յին ռե սուրս նե րի այ լըն րան քա յին օգ տա գոր ծու մը 
Հա յաս տա նում¦, §Ազ գա յին բու սա սա նի տա րա կան հսկո ղութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն
նե րի հզո րա ցում Ար ևել յան Եվ րո պա յի չորս երկր նե րում¦ և  այլ ծրագ րե րին` նա խա րարն ընդգ ծել 
է հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րի ընդ լայն ման կար ևո րութ յու նը: §ՊԳԿի հետ ի րա կա նաց վող 
հա մա տեղ ծրագ րե րը մե ծա պես նպաս տել են մեր երկ րում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րո ղա կա
նութ յան բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև պա րե նա յին ա պա հո վութ յան և  անվ տան գութ յան ա պա հով
մա նը: Սա կայն ագ րա րա յին ո լոր տում դեռևս առ կա են խնդիր ներ, ո րոնք լուծ ման կա րիք ու նեն, ուս
տի հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ու ղի նե րը մշա կե լիս, հար կա վոր է ա ռաջ նա հեր թութ յուն տալ 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ-
յուն` թարմ պտուղ-բան ջա րե ղե նի ար տա հան ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րը 
դի տար կե լու նպա տա կով: §Այս տա րի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից ել նե լով` ծի րա նը շուտ է հա-
սու նա ցել, և  ար տա հան ման աշ խա տանք ներն ա վե լի վաղ են սկսվել: 

Ե թե նա խորդ տար վա հու նի սի 22ի դրութ յամբ, ար տա հան վել էր 2710 տոն նա ծի րան, ա պա ըն
թա ցիկ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դեն ար տա հան վել է 5675 տոն նա: Հու նի սի 22ից 
վե րամ շա կող գոր ծա րան նե րում սկսվում է նաև մթեր ման գոր ծըն թա ցը: Չ նա յած ե ղա նա կա յին ան
բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ ճա ռով ա վե լի վաղ ակն կալ ում էինք ծի րա նի ցածր բերք, սա կայն 
այդ կան խա տե սում նե րը չի րա կա նա ցան, և  այս տա րի նախ նա կան գնա հա տա կան նե րով` կու նե
նանք ա վե լի քան 60 հա զար տոն նա բերք¦, նշել է նա խա րար Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րի խոս քով` այս տա րի հան րա պե տութ յու նում սպաս վում է պտղի բարձր բերք: Օ րա
կան հան րա պե տութ յու նից ար տա հան վում է շուրջ 80100 տոն նա կե ռաս, ար դեն ար տա հան վել է 
2010 տոն նա` նա խորդ ամ բողջ տար վա 2000 տոն նա յի դի մաց, իսկ ծի րա նի ար տա հան ման օ րա
կան մի ջին ծա վա լը կազ մում է մոտ 600800 տոն նա:

 Մինչ օրս, ընդ հա նուր առ մամբ, ար տա հան վել է 63700 տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն` նա խորդ 
ամ բողջ տար վա 76 700 տոն նա յի դի մաց: Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ մինչև տա րե վերջ նա խա
տես վում է պահ պա նել այդ բարձր ցու ցա նի շը: §Ս պայ կա¦ ՍՊԸի §Ա րա րատ ֆուդ¦ ըն կե րութ յան 
տնօ րեն Համ լետ Թադ ևոս յանն ընդգ ծել է, որ այս տա րի ծի րանն ա վե լի լավ ապ րան քա յին տեսք 
ու նի, մթեր ման գոր ծըն թա ցը հա ջող է ըն թա նում, այս պա հին մթեր ման գի նը 500 դրամ է, նա խա

Գյուղատնտեսության նախարարն այցելել է «Սպայկա» 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Տա վու շի մար-
զի Բերդ քա ղա քում մաս նակ ցել է Ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի 
պաշ տո նա կան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին Հա մաշ-
խար հա յին բան կի § 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 հա մա կար գող Ա րուս յակ Ա լա վերդ-
յա նը, Տա վու շի մարզ պե տի տե ղա կալ Կա րեն Ա դամ 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, 
ֆեր մեր ներ և հ յու րեր:

Կենտ րո նը հիմն վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Հա մաշ
խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ՝ §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց
ման գրա սեն յակ¦ ՊՀի կող մից ի րա կա նաց վող CARMAC ծրագ րի շրջա նակ նե
րում: §Ա նաս նա բու ժութ յու նը մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան կար ևոր ճյու ղե րից 
է, ո րը վեր ջին տա րի նե րին զար գա ցում է ապ րում նաև Տա վու շի մար զում: Ո լոր տի 
զար գաց մանն էա պես նպաս տել է նաև մար զում ի րա կա նաց վող CARMAC ծրա գի
րը, ո րի եր կու փու լե րի ըն թաց քում մար զից ընդգրկ վել է 25 հա մայնք: Մե ծա ծա վալ 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել հե ռագ նա ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման ուղ ղութ յամբ, 
ստեղծ վել են 25 կոո պե րա տիվ ներ, ո րոնք վե րա զին վել են նոր գյուղ տեխ նի կա յով, 
այդ թվում` շուրջ 21 ա նի վա վոր տրակ տոր նե րով¦,   իր բաց ման խոս քում նշել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Սեր գո Կա րա պետ յա նը նաև նշել է, որ CARMAC 2 ծրագ րում, ո րի երկ րորդ 
փու լը շա րու նակ վե լու է մինչև 2019 թվա կա նը, նա խա տես վել է ընդգր կել 100 հա
մայնք, սա կայն, ինչ պես և  ա ռա ջին ծրագ րի դեպ քում, ակն կալ վում է նա խա տես
վա ծից ա վե լի շատ շա հա ռու ներ ու նե նալ: §Արդ յուն քում` մեր լեռ նա յին ա րո տա վայ
րե րի շուրջ 40 տո կո սը կջրար բիաց վի, և մեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան տար վա մեջ 67 ա միս ի րենց կեն դա նի նե րին ա մա
ռա յին ա րո տա վայ րե րում պա հե լու, ին չը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի կե րի բա զա
յի ստեղծ ման հա մար: Բա ցի այդ, տրա մադր ված գյուղ տեխ նի կա յի շնոր հիվ նաև 
մսու րա յին շրջա նում ևս հնա րա վո րութ յուն կլի նի կեն դա նի նե րին ա նաս նա կե րով 
ա պա հո վե լու¦,  ընդգ ծել է նա խա րա րը:

CARMAC ծրագ րով ա նաս նա բու ժա կան և գ յու ղատն տե սա կան սպա սարկ ման 
կենտ րոն ներ են հիմ վել նաև Ա րա գա ծոտ նի` Ար տա շա վան, Ս յու նի քի` Խն ձո րեսկ և 
Գե ղար քու նի քի` Ճամ բա րակ հա մայնք նե րում: Եվս մեկ կենտ րոն այս տա րի կհիմն
վի Շի րա կի մար զի Փա նիկ հա մայն քում, որի շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ըն
թաց քի մեջ են:

CARMAC 2 ծրագ րով, ո րը մեկ նար կել է 2016 թվա կա նից, նա խա տես վում է 
հիմ նել ևս չորս նմա նա տիպ կենտ րոն: Ծ րագ րի շրջա նա կում կենտ րոն ներն ա պա
հով վում են ա նաս նա բու ժութ յան և  ար հես տա կան սերմ նա վոր ման սար քա վո րում
նե րով, անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քով և պա րա գա նե րով:

Կենտ րոն նե րը նա խա տես ված են խթա նե լու ա նաս նա բույժ նե րի և ֆեր մեր նե
րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, բա րե լա վե լու ա նաս նա բու ժա կան և  ար հես տա կան 
սերմ նա վոր ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը, ինչ պես նաև ա պա հո վե լու ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին ո րակ յալ ա նաս նա բու ժա կան դե ղո րայ քով և պա
րա գա նե րով: Ընդ հա նուր առ մամբ, ներ կա պա հին տար բեր մի ջազ գա յին ծրագ րե
րով հան րա պե տութ յու նում կա ռուց վել է 15 սպա սարկ ման կենտ րոն: 

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Տա վուշ հա մայնք, որ տեղ հան դի պում է ու
նե ցել տե ղի կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի հետ: Կոո պե րա տի վում ընդգրկ ված են 67 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ: Նա խա գահ Ար թուր Գ յուր ջին յա նը տե ղե կաց րել 
է, որ կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յու նը 2015 թվա կա նին նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում էր, իսկ ըն թա ցիկ տա րում այն ար դեն սկսել է գոր ծել: Գ յու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք ներն արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, ծրագ րի շրջա նա
կում կոո պե րա տի վին տրա մադր վել է հա մա պա տաս խան գյուղ տեխ նի կա:

Անդ րա դառ նա լով կոո պե րա տիվ նե րի շարժ ման կար ևո րութ յա նը` նա խա րա
րը շեշ տել է, որ հա մա տեղ աշ խա տան քը թույլ կտա թեթ ևաց նել գյու ղա ցի նե րի 
հոգ սե րը և մեծ արդ յու նա վե տութ յուն կա պա հո վի, իսկ պե տութ յան կող մից կոո
պե րա տիվ նե րին կտրա մադր վի հա մա պա տաս խան օ ժան դա կութ յուն: Մաս նա
վո րա պես, կոո պե րա տիվ նե րին` ըն դա մե նը 20 տո կոս հա մա ֆի նան սա վոր մամբ 
CARMAC 2 ծրագ րի մի ջոց նե րով կտրա մադր վի անհ րա ժեշտ գյուղ տեխ նի կա: 
Միա ժա մա նակ նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ այս ա ջակ ցութ յու նը 
զգա լիո րեն կնպաս տի երկ րում ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը:
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տե սում են կրկնա պատ կել նա խորդ տար վա մթե րում նե րի քա նակ նե րը:  Նա նաև 
տե ղե կաց րել է, որ այս տա րի նա խա տես վում է նաև կրկնա պատ կել ծի րա նի ար
տա հան ման ծա վալ նե րը` 5000 տոն նա նա խորդ տար վա 2500 տոն նա յի դի մաց: 
Ինչ պես նա խորդ տա րի նե րին, հե տա գա յում կազ մա կերպ վե լու են նաև դեղ ձի, 
սա լո րի, խա ղո ղի և  այլ մրգե րի մթե րում ներ: Համ լետ Թադ ևոս յա նը նաև նշել է, որ 
ըն կե րութ յու նում ար դեն գոր ծարկ վել է նոր ար տադ րա մաս, ո րը գտնվում է փոր
ձարկ ման փու լում: Այս տեղ կվե րամ շակվեն մրգեր, կար տադր վեն հյու թեր և կոմ
պոտ ներ` Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն և Եվ րա միութ յան երկր ներ ար տա հա նե լու 
նպա տա կով: 
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այն ծրագ րե րին, ո րոնք կնպաս տեն 
այդ խնդիր նե րի լուծ մանն ու ո լոր տի 
զար գաց ման հար ցում առ կա խո չըն
դոտ նե րի հաղ թա հար մա նը¦,  ն շել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Այս 
հա մա տեքս տում նա խա րա րը, մաս նա

վո րա պես, ընդգ ծել է հա կա կարկ տա
յին պաշտ պա նիչ ցան ցե րի, ո ռոգ ման 
նո րա գույն հա մա կար գե րի, ին տեն սիվ 
այ գի նե րի ստեղծ ման, փոքր ար տադ
րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման,  սառ
նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի և չո
րա նոց նե րի կա ռուց ման, գյուղմ թեր քի 
շու կա յա հան ման, ինչ պես նաև` ձկնա
բու ծութ յան ո լոր տում օգ տա գործ վող 
ջրի խնա յո ղա տար տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Միա ժա մա նակ նա խարար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը շեշ տել է նո րաս տեղծ 
կոո պե րա տիվ նե րի ամ րապնդ մանն 
ու հե տա գա զար գաց մանն ուղղ ված 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կար ևո րութ

յու նը: Զ րույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ 
է կա տար վել նաև §Երկ րի ա ռաջ նա
հեր թութ յուն նե րի ծրագ րա յին շրջա նակ 
20162020 թթ.¦ փաս տաթղ թի նա խագ
ծին, ո րը նա խա տես վում է ստո րագ րել 
պա րոն Ջեհ լեի ըն թա ցիկ տար վա հոկ

տեմ բե րին նա խա տես վող այ ցի ըն թաց
քում:

 Պա րոն  Ռայ մունդ Ջեհ լեն իր հեր
թին բարձր է գնա հա տել Հա յաս տա նի 
և ՊԳԿ  փոխ գոր ծակ ցութ յան ներ կա վի
ճա կը և  ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի արդ
յու նա վե տութ յու նը: Միա ժա մա նակ նա 
պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել ու
սում նա սի րել ներ կա յաց ված խնդիր նե
րը և  իր կող մից հնա րա վո րինս ա ջակ ցել 
ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված հե տա
գա ծրագ րե րի մշակ մանն ու ի րա կա
նաց մա նը:  

 Հան դիպ ման ժա մա նակ կող մե րը 
քննար կել են երկ կողմ հե տաքրք րութ
յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցեր:

ä²ÞîàÜ²Î²Ü
Ä 1
յուր թեկ նա ծո ւի ինք նա կամ և կա մա վոր թի մում ընդգրկ վե լը, այլ ոչ թե պար տադ
րա բար, կամ որ ևի ցե նյու թա կան կամ անձ նա կան ակն կա լի քով: Յու րա քանչ յուր 
ան դամ պետք է գի տակ ցի, որ այն միտ ված է իր, հա մայն քի և հա մայն քի բնակ
չութ յան պաշտ պա նութ յա նը և  ա ղետ նե րի նկատ մամբ նրանց խո ցե լիութ յան նվա
զեց մա նը:

* * *
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 Հա յաս տա նում գյու ղա կան տա րածք նե րի տնտե սա-
կան զար գաց ման հիմ նադ րա մի (FREDA) հո գա բար ձու նե րի խորհր դի հեր թա-
կան նիս տը: Խոր հուր դը հաս տա տել է ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րար Արծ վիկ 
Մի նաս յա նի և § Հա յաս տա նի փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց
ման ազ գա յին կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մի (ՓՄՁ ԶԱԿ) նո րան շա նակ գոր ծա դիր 
տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նի թեկ նա ծութ յուն նե րը որ պես FREDAի հո գա
բար ձու նե րի խորհր դի ան դամ ներ, ինչ պես նաև հիմ նադ րա մի կա նո նադ րութ
յան մեջ ա ռա ջարկ վող հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րը և լ րա ցում նե րը:  
 Նիս տում հաս տատ վել են նաև հիմ նադ րա մի 2015 թ. ֆի նան սատն տե սա կան գոր
ծու նեութ յան ան կախ աու դիտ ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յան ներ կա յաց րած 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը և  ան կախ աու դի տո րա կան եզ րա կա ցութ
յու նը, ինչ պես նաև FREDAի կող մից հրա պա րակ վող և ՀՀ ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րա րութ յուն ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յան նա խագ ծի եզ րա կա ցութ յու նը: 
Մեկ այլ հար ցով հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը քննար կել և հաս տա տել է FREDAի 
ներդ րու մա յին ու ղե ցույ ցի վերջ նա կան տար բե րա կը:
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը 
հրավիրել էր խորհրդակցություն՝ պտուղ-բանջարեղեն արտահանող 
և վերամշակող ընկերությունների ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ: Հանդիպման նպատակն էր` քննարկել մթերման 
սեզոնի մեկնարկին առնչվող հարցերը և մթերման աշխատանքների 
կազմակերպման խնդիրները: 

«Ըն թա ցիկ գյու ղատն տե սա կան 
տա րին, ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է 
բա րե հա ջող հա մա րել: Այս տա րի պտուղ
բան ջա րե ղե նի ա ռատ բերք է սպաս վում, 
ուս տի վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը 
պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեն` մթեր ման 
աշ խա տանք նե րը սա հուն և ժա մա նա կին 
կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ», – ն շել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Նա
խա րա րը միա ժա մա նակ շեշ տել է, որ այս 
տա րի, ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ա վե
լաց ման շնոր հիվ, ա ռատ բերք է սպաս
վում` հատ կա պես լո լի կի մա սով:

 Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի ան

դա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե
սա կան միութ յա նը` նա խա րա րը հոր դո
րել է ար տա հա նող կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ա ռա վել ակ
տիվ քայ լեր ձեռ նար կել` ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի մե ծաց ման ուղ ղութ յամբ:

Ընդգ ծե լով, որ վե րամ շա կող ճյու ղը 
մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
հե ռան կա րա յին և կար ևո րա գույն ճյու
ղե րից մեկն է` նա խա րա րը նաև հոր
դո րել է ըն կե րութ յուն նե րին մթեր ման 
գոր ծըն թացն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ
մա կեր պե լու նպա տա կով, ակ տի վո րեն 
հա մա գոր ծակ ցել գյու ղա ցիա կան տնտե

սութ յուն նե րի հետ, նա խա պես պայ մա
նագ րեր կնքել, ին չը հնա րա վո րութ յուն 
կտա մթեր ման գոր ծըն թացն անց կաց նել 
ա ռա վել կազ մա կերպ ված, ա ռանց խո
չըն դոտ նե րի, իսկ վ ճա րում ե րը կա տա
րել ա ռանց ու շա ցում ե րի:  

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում նա
խա րա րը ծա նո թա ցավ ըն կե րութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ներ կա
յաց ված հար ցե րին և պատ րաս տա կա
մութ յուն հայտ նեց ու սում ա սի րել առ կա 
խնդիր նե րը:
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« Գե ղար քու նի քի մար զի « Սա րու խան հա-
մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա-
կան կոո պե րա տի վը» հան րա պե տութ յու նում 
օ րի նա կե լի նե րից մեկն է համարվում, քա նի որ 
այն հա րուստ է ծրագ րե րով: Կա ռու ցվե լու է 16 
կմ  եր կա րութ յամբ ջրա տար, տե ղադր վե լու են 
4 խմոց ներ, ջրար բիաց վե լու են շուրջ 4000 հա 
ա րոտ ներ»,- ա սում է ԳԾԻԳ-ի մար զա յին թի մի 
հա մա կար գող Խո րեն Բա դալ յա նը:

Կոո պե րա տի վին հատ կաց վել է գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կա, եր կու միա վոր МТЗ « Բե

լա ռուս» մակ նի շի տրակ տոր, գու թան ներ, մամ
լիչ, կուլ տի վա տոր, շար քա ցան, խոտհն ձիչ ներ 
և  այլն: Կոո պե րա տի վը ձևա վոր վել է 2016 թ.
ին` «CARMAC2» ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Այս 
տա րի գար նա նա ցա նը կա տա րել են ստաց ված 
տեխ նի կա յով: «Ե թե նախ կի նում 1 հա վա րը կա
տար վում էր 70 հա զար դրա մով, ա պա հի մա այն 
կազ մում է ըն դա մե նը 25 հա զար դրամ: Գ յու ղում 
այժմ նա խա պատ րաստ վում են խո տի բեր քա
հա վա քին: Հա մոզ ված եմ, որ այդ աշ խա տանք
նե րը նույն պես կկա տար վեն մատ չե լի գնով, և 
դա կգո հաց նի գյու ղա ցուն», ա սում է Վա հան 
Գ ևորգ յա նը: Կոո պե րա տիվն ու նի 275 ան դամ: 
Ս պաս վում է ան դա մակ ցող նե րի թվի ա վե լա
ցում, քա նի որ գյու ղա ցի ներն ար դեն տես նում 
են դրա կան այն տե ղա շար ժե րը, որն իր հետ 
բե րել է կոո պե րա տի վը: Ար դեն 1063 հաի վրա 
կա տար վել է գար նա նա ցան, ո րից` 470 հան 
կազ մում են կար տո ֆի լի ցան քա տա րածք նե րը 
(դրանք ա վե լա ցել են 10 հաով): Գ յու ղա ցի ներն 

այս տա րի 153 հաով ա վելաց րել են հա ցա հա
տի կի ցան քա տա րածք նե րը, կա տար վել է 753 
հա ցանք: Ի դեպ, աշ նա նա ցա նը 100 հաից 
հա սել է 200 հաի: Գ յու ղում կրկնա պատկ վել են 
նաև բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան
քա տա րածք նե րը, նա խորդ տար վա 21 հաի փո
խա րեն, այս տա րի կա տար վել է 41 հա ցանք: 
« Նախ կի նում գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ
յան հո ղա տա րածք նե րի զգա լի մա սը, չմշա կե
լու հետ ևան քով, վե րած վել էին խոտ հարք նե րի, 
խոտ հարք նե րը` ա րո տա վայ րե րի: 

Գ յո ւ  ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի ստա ցու մից հե
տո պատ կե րը լիո վին փոխ
վել է: Գ յու ղում ապ րուս տի 
հիմ ա կան մի ջո ցը գո յա
նում է հո ղա գոր ծութ յու նից 
ու ա նաս նա պա հութ յու նից, 
ո րոնց զար գաց ման հա մար 
կոո պե րա տի վում ստեղծ վել 
են բո լոր հնա րա վո րութ
յուն նե րը», նշում է Խո րեն 
Բա դալ յա նը: Գ յու ղա պետ 
Վա հան Գ ևորգ յանն էլ հույս 
հայտ նեց, որ գա լիք տա րում 
էլ ա վե լի կըն դար ձակ վեն 
ցան քա տա րածք նե րը, քա
նի որ արդ յունքն ակն հայտ 
է: Ն րա տե ղե կաց մամբ, 
ա վան դա կան մշա կա բույ սե
րին զու գըն թաց, ըն թա ցիկ 

տա րում ցա նել են նաև ոչ ա վան դա կան մշա կա
բույ սեր, մաս նա վո րա պես`  հնդկա ցո րեն: Գ յու
ղում կա տա րել է նաև ազն վա մո րու տունկ, իսկ 
գա լիք տա րում կհիմ են նաև հա պա լա սի այ գի
ներ: Նա խա տե սել են նաև ցա նել կտա վատ, որն 
այս տա րած քի ա վան դա կան մշա կա բույ սե րից 
է: Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը նա խա տե սել են 
միաս նա բար մշա կել կտրտված, փոք րիկ հո
ղակ տոր նե րը, որ պես զի բարձ րա նա մշա կութ
յան արդ յու նա վե տութ յու նը: Ար դեն մշա կել են 
կեն դա նի նե րի հեր թա փո խա յին ա րա ծեց ման 
ծրա գիր: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Գուր գեն 
Բե գո յա նը հույս հայտ նեց, որ ա ռա ջի կա յում 
աշ նա նա ցա նը կգե րա զան ցի 200 հան, կա վե
լա նան նաև մյուս մշա կա բույ սե րի ցան քա տա
րածք նե րը: Ի դեպ, նա խա գա հը նույն պես զբաղ
վում է ֆեր մե րա յին գոր ծու նեութ յամբ` օ րի նակ 
հան դի սա նա լով հա մագ յու ղա ցի նե րի հա մար:

Նել լի Սա հակ յան
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ
 Վեր ջերս Ե րևա նում մեկ նար կեց ՄԱԶԾ «Կ լի մա յա կան ռիս-

կե րի միաս նա կան կա ռա վար ման» ծրագ րի 1-ին փու լի արդ յունք-
նե րի գլո բալ փո խա նակ մա նը նվիր ված ե ռօր յա  սե մի նար-խորհր-
դակ ցութ յու նը:  «Կ լի մա յա կան ռիս կե րի միաս նա կան կա ռա վար-
ման» ծրագ րի 1-ին փուլն ի րա կա նաց վում է 6 երկր նե րում`  Հա յաս-
տա նում, Հոն դու րա սում, Ին դո նե զիա յում, Քե նիա յում, Նե պա լում 
և Ուր գան դա յում: 

Ն պա տակն է` օգ նել այդ երկր նե րին՝ ռիս կե րի մա սին տե ղե
կաց ված զար գաց ման մի ջո ցով, ամ րապն դել ի րենց տո կու նութ յու
նը՝ ի դեմս կլի մա յի փո փո խա կա նութ յան և կ լի մա յի փո փո խութ յան 
հետևան քով սպառ նա ցող բնա կան վտանգ նե րի: Սե մի նա րի ըն թաց
քում այս երկր նե րի պատ վի րա կութ յուն նե րը կկիս վեն ի րենց լա վա
գույն փոր ձով ու արդ յունք նե րով: Կքն նարկ վեն նաև այդ արդ յունք
նե րի գործ նա կան կա յու նութ յան և վե րար տադ րե լիութ յան հար ցե րը՝ 
դի մա կա յե լու կլի մա յա կան ու ա ղետ նե րի ա ճող ռիս կե րին:

 Սե մի նա րի ըն թաց քում ներ կա յաց նե լով Հա յաս տա նում կլի մա
յա կան պայ ման նե րը՝ ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի 
տե ղա կալ Դա վիթ Կա րա պետ յա նը նշել է, որ հա մա ձայն Հիդ րո մետ 
ծա ռա յութ յան գնա հա տա կան նե րի` Հա յաս տա նում 19292015 թթ .ին 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ջեր մաս տի ճանն ա ճել է 1.22 0C, ո րը 
0.33 0C բարձր է երկ րագն դի մի ջին ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յու
նից, իսկ մթնո լոր տա յին տե ղում ե րը նվա զել են շուրջ 8 տո կո սով:

«Ազ գա յին մա կար դա կով նա խա տե սած ներդ րում ե րի» (INDC) 
փաս տաթղ թով Հա յաս տա նը պար տա վոր վել է 35 տար վա ըն թաց
քում սահ մա նա փա կել ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում ե րը 633 
մի լիոն տոն նա յի սահ ման նե րում:  ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա
րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Սի մոն Պապ յա նը թվեց այն սկզբունք նե րը, 
ո րոնց պահ պան ման դեպ քում Հա յաս տա նը կկա տա րի իր ստանձ
նած պար տա վո րութ յու նը. «Ա ռա ջի նը՝ ար դա րութ յան սկզբուն քը, 
որն ամ րագր ված է Փա րիզ յան հա մա ձայ նագ րում և «Կ լի մա յի փո
փո խութ յան մա սին» շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա յում: Երկ րոր դը՝ այդ 
պար տա վո րութ յուն նե րը չպետք է խան գա րեն Հա յաս տա նի սո ցիալ
տնտե սա կան զար գաց մա նը, ա վե լին, պետք է նպաս տեն այդ զար
գաց մա նը: Եր րորդ սկզբուն քը` ո րո շում ե րի կա յաց ման է կո հա մա
կար գա յին մո տե ցում է: Չոր րոր դը՝ մեր եր կի րը վերց նում է սահ
մա նա փակ ման պար տա վո րութ յուն ներ՝ ակն կա լե լով մի ջազ գա յին 
տեխ նի կա կան, տեխ նո լո գիա կան և ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն»:

«Կ լի մա յա կան ռիս կե րի միաս նա կան կա ռա վար ման» ծրա գիրն 
ի րա կա նաց վում է  ՄԱԿի Զար գաց ման ծրագ րի կող մից` Շ վե դիա յի 
կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ): Այն  նա խա տես
ված է 20132016 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

www.ecolur.org
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Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի

ՈՒՐԻՇԻ  ՏՈՒՆԸ  ՇԵՆԱՑՆԵԼՈՒ  ՓՈԽԱՐԵՆ  
ԻՐԵՆՑ  ՏՈՒՆԸ  ԿՇԵՆԱՑՆԵՆ

Հ մուտ մեղ վա բույծ Վա նիկ Ս տե-
փան յա նը մեղ վա բու ծութ յամբ սկսել է 
զբաղ վել դեռևս 1960թթ.-ից: Սկզ բում 
ու սում ա սի րել է հան րա պե տութ յան 
տար բեր գո տի նե րի բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը, բու սա ծած կի բազ մա-
զա նութ յու նը, սե զո նայ նութ յան հետ 
կապ ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
որ պես զի ճիշտ կող մո րոշ վի, թե մեղ-
վաըն տա նիք նե րը ո՞ր ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ո՞ր տա րածք ներ տե ղա փո խի, 
որ պես զի կա րո ղա նա ա պա հո վել կա-
յուն մեղ րա բերք: 

Գործ նա կան մեղ վա բույ ծի հետ մեր 
զրույ ցը վե րա բե րում է ո լոր տին առնչ վող 
խնդիր նե րին, մաս նա գե տի եր կա րամ յա 
փոր ձա ռութ յան ըն թաց քում ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րին:

- Պրն Ս տե փան յան, ին չո՞վ է պայ-
մա նա վոր ված մեղ վաըն տա նիք նե րի 
տե ղա փոխ ման ժամ կե տը և տե ղան քի 
ընտ րութ յու նը:

 Սո վո րա բար, մեղ րա տու ծա ղիկ
նե րը եր կար կյանք չու նեն, մե ղու նե րը 
դրան ցից բեր քը` նեկ տա րը, կա րո ղա նում 
են վերց նել ա ռա վե լա գույ նը 15 օր: Խոս
քը հատ կա պես վե րա բե րում է հան րա պե
տութ յան ցած րա դիր գո տի նե րին, որ տեղ 
կլի մա յա կան պայ ման նե րը բա վա կա նին 
խիստ են, և  այդ պատ ճա ռով, ծա ղիկ նե րի 
վե գե տա ցիան ա վարտ վում է վաղ: Դ րա 
հետ ևան քով մե ղու ներն այդ ծա ղիկ նե
րից օգտ վում են կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում: Որ պես զի ստա նանք նեկ տա րի 
բարձ րո րակ մեղր, ա նընդ հատ տե ղա
փո խում ու բարձ րաց նում ենք մեղ վաըն
տա նիք նե րը դե պի բարձր գո տի ներ, 
քա նի որ այն տեղ մեղ րա տու ծա ղիկ նե րը 
բաց վում են աս տի ճա նա բար: Բ նակ լի
մա յա կան պայ ման նե րի հետ կապ ված` 
ծաղկ ման փու լե րը տար բեր ժամ կետ ներ 
ու նեն: Վեր ջում տե ղա փո խում ենք ալպ
յան գո տի ներ, որ տեղ բու սա ծած կը հա
րուստ է բազ մա զան և հազ վագ յուտ ծա
ղիկ նե րով: Փաս տո րեն ստաց վում է, որ 
մե ղու նե րը 22,5 ա միս ա նընդ հատ կա
րո ղա նում են հայթ հայ թել նեկ տար, ըստ 
այդմ էլ` ծա ղիկ նե րի ծաղկ ման փու լե րով 
պայմանավորված` տե ղա փո խում ենք 
մեղ վաըն տա նիք նե րը: Դա նաև նպաս
տում է մեղ վաըն տա նիք նե րի զար գաց
մա նը:

- Ո րոշ մեղ վա բույծ ներ սո վո րա բար 
մեղ վաըն տա նիք նե րը չեն տե ղա փո-
խում, դրանք մնում են նույն տա րած-
քում: Ի՞նչ է տե ղի ու նե նում այդ դեպ քում:
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ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՄԵՂՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ Է 
ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ

 Ե թե մեղ վաըն տա նիք նե րը պահ
վում են նույն տա րած քում, օ րի նակ`հան
րա պե տութ յան ցած րա դիր գո տի նե րում, 
ա պա նեկ տար հայթ հայ թե լու գոր ծըն
թա ցը բա վա կա նին կրճատ վում է, ին չի 
հետ ևան քով ստաց վում է ա վե լի քիչ քա
նա կութ յամբ և ցած րո րակ մեղր:

- Ո րոշ մեղ վա բույծ ներ մեղ վա փե-
թակ նե րից ամ բող ջութ յամբ վերց նում 
են մեղ րը և դ րա փո խա րեն, որ պես 
ձմռան պա շար, մե ղու նե րին տա լիս են 
մեղ րա ջուր: Ճի՞շտ է արդ յոք այդ պի սի 
մո տե ցու մը:

 Նեկ տա րը, ինչ պես նաև մեղ րը, 
իր մեջ պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ
յամբ սննդա րար նյու թեր և հան քա յին 
տար րեր: Եվ, որ պես զի մե ղուն ա ռողջ 
լի նի, պետք է օգտ վի ոչ թե շա քա րաջ
րից, այլ բնա կան մեղ րից: Բա ցի այդ, 
ե թե շա քա րա ջու րը մեծ չա փա բաժ նով 
տա լիս են բա վա կա նին ու շաց ված ժա
մա նա կա հատ վա ծում, օ րի նակ` աշ նա նը, 
ա պա այդ դեպ քում ձմե ռող ե րի տա սարդ 
մե ղու նե րը ստիպ ված լծվում  են շա քա
րաջ րի մշակ ման և  այն մեղ րի վե րա ծե լու 
աշ խա տան քին: Մ շակ ման գոր ծըն թա
ցում մե ղու նե րը ծախ սում են մեծ քա նա
կութ յամբ է ներ գիա, հոգ նում են ու հյուծ
վում, ին չի հետ ևան քով` թու լա նում են և 
դառ նում ոչ կեն սու նակ, այդ պատ ճա ռով 
նաև կրճատ վում է վեր ջին նե րիս կյան
քի տևո ղութ յու նը: Իսկ ո րոշ դեպ քե րում, 
այդ պի սի մեղ վաըն տա նիք նե րը ոչն չա
նում են փե թա կի ներ սում: Շա քա րաջ րով 
կե րակր ված մե ղու նե րի մեղ րի մի մա սը 
ձմռան ա միս նե րին, մյուս մա սը` գար նա
նը, ծախս վում է ի րենց կող մից: 

- Իսկ ո՞ր դեպ քում է ստաց վում, 
այս պես կոչ ված, ոչ «ար դար», ոչ լիար-
ժեք մեղր:

 Երբ դրսում նեկ տար կա, սա կայն 
մեղ վա բույ ծը մե ղու նե րին կե րակ րում 
է նաև շա քա րաջ րով, ա պա վեր ջինս 
խառն վում է նեկ տա րի հետ և ս տաց վում 
է ոչ «ար դար», ինչ պես նաև ոչ լիար ժեք 
և ցած րո րակ մեղր: Թեև մե ղուն, բո լոր 
դեպ քե րում, շա քա րա ջու րը վե րա ծում 
է մեղ րի, այ նու ա մե նայ նիվ, ստաց ված 
մեղրն իր ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով, 
վի տա մի նա յին կազ մով և հան քա յին նյու
թե րի բա ղադ րութ յամբ զի ջում է զուտ 
նեկ տա րից ստաց ված ա նա րատ մեղ րին: 
Բարձ րո րակ մեղր ստա նա լու հա մար, 
մեղ վաըն տա նիք նե րը պետք է տե ղա փո
խել  ծա ղիկ նե րի բու սա ծած կով հա րուստ 
տա րածք ներ:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Ըն թա ցիկ տա րում Գե ղար քու նի քի մար զի Գե ղար քու նիք հա մայն քի 
ցան քա տա րածք ներն ա վե լա ցել են ա վե լի քան 12 %-ով: Աշ նա նա ցա նը, ո րը 
կազ մում է 180 հա, նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա ցել է 20 
հա-ով: Գ յու ղա պետ Կա րա պետ Ա սատր յա նը ցան քա տա րածք նե րի ա վե լա-
ցու մը բա ցատ րում է տեխ նի կա յի նո րա ցու մով (այն հատ կաց վել է «Գե ղար-
քու նի քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վին»), ին չի 
արդ յուն քում բարձ րա ցել է հո ղի մշա կութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը: 

Գ յու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, ա վե լի քան 10 հաով ա վե լա ցել են գար
նա նա ցան ցո րե նի ցան քա տա րածք նե րը, ո րոնք կազ մում են 30 հա: Ցա նել 
են նաև 450 հա գա րի, ո րը ևս գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա ցու ցա նի
շը: Շուրջ 45 հաով ա վե լա ցել են կար տո ֆի լի ցան քա տա րածք նե րը (գյու ղում 
ա վան դա բար զբաղ վում են կար տո ֆի լա բու ծութ յամբ), կա տար վել է 70 հա 
կար տո ֆի լի տունկ: Այս տեղ պար բե րա բար կա տար վում է կար տո ֆի լի սոր
տա թար մա ցում, տնկում են ներկր ված է լի տա  դասի սոր տեր, հիմ նա կա նում` 
գրա նո լա և ջե լի, ո րոնք բարձր բերք են ա պա հո վում: Գ յու ղում զար գա ցած 
է ա նաս նա պա հութ յու նը, գյու ղա ցի նե րը կե րա պա հով վա ծութ յան նպա տա կով 
ցա նել են նաև 30 հա կո րն գան: Ինչ վե րա բե րում է տնա մերձ հո ղա տա րածք
նե րին, ա պա դրանք պար բե րա բար դրվում են բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ
սե րի ցան քի տակ: Ս տաց ված բեր քը բա վա րա րում է միայն սե փա կան կա րիք
նե րի բա վա րար մա նը: 

Գ յու ղա պետ Կա րա պետ Ա սատր յա նի կար ծի քով` ցան քա տա րածք նե

րի բեր քատ վութ յունն ա վե լի բարձր կլի նի, ե թե հնա րա վոր լի նի կազ մա կեր
պել լիար ժեք ո ռո գում: Ո ռոգ ման ջուրն ա պա հո վում են եր կու`§ Գե ղար քու
նիք1¦ և § Գե ղար քու նիք2¦ ջրամ բար նե րը: §Ի դեպ,  § Գե ղար քու նիք1¦ ի 
հետ կապ ված խնդիր ներ չու նենք, ջրամ բարն ա պա հո վում է անհ րա ժեշտ 
քա նա կութ յամբ ջրա մա տա կա րա րում: Իսկ § Գե ղար քու նիք2¦ը, ո րը թերևս 
են թարկ վել է ըն թա ցիկ նո րոգ ման, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո ռոգ ման նպա տա կով 
բա վա րար ջուր չի մա տա կա րա րում: Ջ րամ բա րի խոր քում հա րա մի ներ են 
գո յա ցել, ո րոնց մի ջո ցով  հո սուման հե տա նում է ո ռոգ ման նպա տա կով ամ
բար ված ջու րը: Ըն թա ցիկ նո րո գում ներն ար դեն արդ յունք չեն տա լիս, քա նի 
որ ջրամ բա րը են թա կա է հիմ նա նո րոգ ման, ո րը հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց
նել ա ռանց պե տա կան մի ջոց նե րի և  ա ջակ ցութ յան¦, ա սում է գյու ղա պե
տը: Ի դեպ, § Գե ղար քու նիք1¦ից սնվում է ըն դա մե նը 15 հա հո ղա տա րածք, 
իսկ  § Գե ղար քու նիք2¦ից սնուց վող միայն կար տո ֆի լի ցան քա տա րածք նե րը 
նախ կի նում կազ մում էին 250 հա: Այժմ, հաս կա նա լի պատ ճա ռով, այդ ցան
քա տա րածք նե րը կրճատ վել են: § Գե ղար քու նի քի բնա կիչ նե րը մաս նա գի տա
ցել են կար տո ֆի լա բու ծութ յան ուղ ղութ յամբ, տի րա պե տում են մշա կութ յան 
տեխ նո լո գիա յին, ին չի շնոր հիվ էլ ստա նում են բարձր բերք: Կար ծում եմ, 
ջրամ բա րի հիմ նա նո րո գու մից և  ո ռոգ ման խնդրի կար գա վո րու մից հե տո, 
գյու ղում դարձ յալ կա վե լա նան կար տո ֆի լի ցան քա տա րածք նե րը¦, հա վե
լում է գյու ղա պե տը: Դժ վա րութ յուն ներ կան նաև կապ ված կար տո ֆի լի բեր քի 
ի րաց ման հետ: Գ յու ղա ցի ներն այն կար ծի քին են, որ պետք է լի նի մշտա կան 
գնորդ, գոր ծեն կա յուն գներ, որ պես զի գյու ղատն տե սութ յունն արդ յու նա վետ 
լի նի:

Գե ղար քու նիք հա մայն քից քչերն են մեկ նում ար տագ նա աշ խա տան քի, 
գնա ցող ներն էլ աշ նա նը հետ են վե րա դառ նում: Փոք րա թիվ են նաև գյու ղից 
մշտա կան բա ցա կա յող ըն տա նիք նե րը: Ո ռոգ ման խնդրի կար գա վո րու մից հե
տո, հա վա նա բար քչե րը կմեկ նեն ար տագ նա աշ խա տան քի: Գ յու ղա ցին սի
րում է իր հո ղը, հայ րե նի քը: Գ յու ղա պե տի հա մոզ մամբ, ե թե խնդիր ներ չլի նեն, 
նրանք նույն սիկ ար տագ նա աշ խա տան քի չեն մեկ նի, կմնան գյու ղում, հող 
կմշա կեն, կզբաղ վեն ա նաս նա բու ծութ յամբ, ու րի շի տու նը շե նաց նե լու փո
խա րեն, ի րենց տու նը կշե նաց նեն:



ÐáõÝÇë 15 - 25, 2016 Ã. 
ÃÇí 15 (2103)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ` 

³ÝÙÇç³å»ë 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇó

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

«ԱՌՈՂՋ  ՍՈՒՆԿ» ՍՊԸ-Ի ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ ԿԾԱՌԱՅԵՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

 Տե ղա կան շու կա յում հայ սպա ռո ղի վստա հութ-
յանն ար ժա նա ցած և  իր ու րույն տե ղը գտած «Ա ռողջ 
սունկ» ըն կե րութ յան կող մից ար տադր ված պա հա ծո-
նե րը մեծ պա հան ջարկ ու նեն հայ կա կան շու կա յում: 
Այ սօր ըն կե րութ յունն իր լա վա գույն մաս նա գետ նե րի, 
գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րի շնոր հիվ, ինչ-
պես նաև աշ խար հի լա վա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կի-
րառ ման արդ յուն քում, մրցու նակ է ոչ միայն ներ քին, 
այլ նաև՝ ար տա քին շու կա նե րում: Պա տա հա կան չէ, 
որ այս ար տադ րութ յունն ար ժա նա ցել է «Է կո լո գիա-

պես մա քուր սունկ 
ար տադ րող ըն կե-
րութ յուն»  մրցա-
նա կին:

«Ա ռողջ սունկ» 
ՍՊԸն  իր ար տադ
րա կան գոր ծու
նեութ յու նը սկսել է 
2004 թ.ին` ստա
նա լով USAIDից 50 
000 ԱՄՆ դո լար: 
Ար տադ րութ յու նը 
կազ մա կերպ վել է 
Մեր ձա վան հա
մայն քում (Ար մա
վի րի մարզ)` շուրջ 
150 հա տա րած քի 
վրա, 2 տասն յակ 
աշ խա տող նե րով:  
Ներ կա յումս ըն կե
րութ յու նում աշ խա
տում է 200 մարդ`  
Ա բով յա նի, Հ րազ

դա նի, Բ յու րե ղա վա նի, Մա յիս յա նի հա մայնք նե րում գոր
ծող ձեռ նար կութ յուն նե րում և տա րե կան ար տադ րում է 
1,2 հազ տոն նա շամ պին յոն, պոր տա բել լա (թա գա վո րա
կան շամ պին յոն) և կա խա սունկ տե սա կի սնկեր, ո րոնց 
մի մա սը պա հա ծո յաց վում է:

 Հաշ վի առ նե լով բիզ նե սի ընտ րութ յան հիմ քում ըն
կած գա ղա փա րը` գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յու
նը Հա յաս տա նում  ռիս կա յին է, փակ գրուն տում այդ 
ռիս կե րը փաս տա ցի բա ցա կա յում են` բնակ լի մա յա կան 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի հետ ևան քով: Բա ցի այդ, 
որն ա մե նա կար ևորն է` սուն կը շատ սննդա րար և  օգ
տա կար մթերք է, պա րու նա կում է A, B, C, D, E խմբի վի
տա մին ներ, ա մի նաթ թու ներ, միկ րո տար րեր, իսկ սպի
տա կուց նե րի պա րու նա կութ յամբ փո խա րի նում է ան գամ 
մսամ թեր քին: Եր րորդ ա մե նա կար ևոր հան գա մանքն 
այն էր, որ Հա յաս տա նում սնկար տադ րութ յու նը խորհր

դա յին պլա նա յին տնտե սութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում 
ամ բող ջութ յամբ բա ցա կա յում էր, իսկ հե տխորհր դա յին 
շրջա նում կրում էր տա րե րա յին բնույթ, թեր զար գա ցած 
էր և հա մար վում էր ան հե ռան կա րա յին ո լորտ, քա նի որ 
զգա լի քա նա կութ յամբ (տա րե կան շուրջ 1,5 հազ. տոն
նա) պա հա ծո յաց ված ար տադ րանք էր ներ մուծ վում 
ար տերկ րից: Թ վարկ վա ծը հա վատ է ներշն չել, որ այդ 
բիզ նե սը կհա ջող վի: Հա յաս տա նը` ու նե նա լով հում քա յին 
բա զա (ծղոտ, թռչնաղբ) ի վի ճա կի կլի նի ա ռա ջա տար 
դիր քեր գրա վել այդ բնա գա վա ռում` փո խա րի նե լով ներ
մու ծու մը տե ղա կան ար տադ րութ յամբ, միա ժա մա նակ 
ստեղ ծե լով նոր աշ խա տա տե ղեր, իսկ հե տա գա յում 
ներ մու ծո ղից դառ նալ ար տա հա նող եր կիր: Այս ա մենն  
ի րա կա նաց նե լու հա մար հար կա վոր էր ա ռա ջին հեր
թին, գի տե լիք,  մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում ա սի րութ յուն 
և տե ղայ նա ցում:

 Ըն կե րութ յան հիմ ա դիր նե րից մե կը՝ Ա րեգ Ա զո յա
նը, լի նե լով տնտե սա գի տա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու, նաև 2 տա րի  ու սու ցա նել էԱՄՆի Ջորջիայի 
հա մալ սա րա նում, ստա ցել  մա գիստ րո սի կո չում: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ու սում ա սի րելով սնկար տադ
րութ յան «գաղտ նիք նե րը» ԱՄՆի 20 նա հանգ նե րում, 
այ սօր իր գի տե լիք նե րը ծա ռա յեց նում է ո լոր տի զար
գաց մա նը: Խո շո րա ծա վալ ար տադ րութ յան տե ղա կան 
փոր ձը լրաց նե լու նպա տա կով, հրա վիր վել են նաև 
օ տարերկր յա մաս նա գետ ներ` Ի տա լիա յից, Նի դեռ լանդ
նե րի Թա գա վո րութ յու նից, Գեր մա նիա յից, ա ռա ջա վոր 
տեխ նո լո գիա նե րն ու սում ա սիր վում էին նաև այդ երկր
նե րի ձեռ նար կութ յուն նե ր այ ցե լութ յան ըն թաց քում: Այդ 
ընթացքում ձեռք էին բեր վում ար դիա կան  սար քա վո
րում եր, հոս քագ ծեր, ավ տո մա տաց ված հա մա կար գեր, 
մե խա նիզ մեր, տեխ նի կա կան մի ջոց ներ:          

Ընդ հան րաց նե լով` նշենք, որ ֆի նան սա կան մի ջոց
նե րի ներգ րա վու մը, տեխ նո լո գիա նե րի, սար քա վո րում
նե րի ձեռք բե րու մը, փոր ձի փո խա նա կու մը այդ տա րի նե
րին ուղեկցվում էր աշ խա տա կից նե րի մեծ ցան կութ յամբ 
և վճ ռա կա նութ յամբ, ին չը և հան դի սա ցավ բիզ նե սի կա
յաց ման գրա վա կա նը: Հար ցը շատ ըն դար ձակ է, և քա
նի որ խոս քը գնում է բիզ նե սի մեկ նար կի մա սին, օգ նող 
և խան գա րող հան գա մանք ներն ար դեն անց յա լում են:

Այ նու ա մե նայ նիվ, «օգ նող» հան գա մանք նե րից 
նշենք բիզ նե սը կազ մա կեր պող նե րի «անս պառ» ե ռան
դը, հա մա ռութ յու նը, վճռա կա նութ յու նը, աշ խա տա սի
րութ յու նն ու ներդրումերը: Մաս նա գետ նե րը կար ծում 
են, որ դժվա րութ յուն նե րը նրա հա մար են, որ պես զի 
հաղ թա հար վեն: Նախ կի նում ար տադ րութ յան հիմ ա
կան խնդի րը՝ ի րաց ման հարցն էր: Ան գամ փոքր ծա վալ
նե րով ար տադ րութ յան դեպ քում, են թա կա ռուց վածք
նե րի, ինչ պես նաև մար քե տին գի  թեր զար գա ցութ յան 

հետ ևան քով, սպա ռու մը խիստ սահ մա նա փակ ված էր: 
Բա ցի այդ, ինչ պես 
նշվեց, բա ցա կա
յում էին ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ 
տեխ նո լոգ նե րը, 
սառ նա րա նա յին 
տնտե սութ յու  նը, 
տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րը, կո մու
նի կա ցիա նե րը, մե
խա նիզմ ե րը և  ի հար կե, մեր բնակ չութ յան շրջա նում 
«սունկ սպա ռե լու» ա վան դույ թի գրե թե բա ցա կա յութ յու
նը:

Ա ռա ջին հեր թին զբաղ վե լով կադ րե րի ու սուց մամբ,   
զու գա հե ռա բար սո վո րում էին նաև ձեռ նար կութ յան աշ
խա տա կից նե րը: Աս տի ճա նա բար ընդ լայ նվե լով, ընդ հա
նուր առ մամբ, ան ցած 12 տա րի նե րի ըն թաց քում նրանց 
հա ջող վեց գոր ծար կել շուրջ 80 հազ. մ2 ար տադ րա կան 
տա րածք` շա հա գործ ման հանձ նե լով 6 գոր ծա րան` նե
րառ յալ եր բեմ ի ա ռաջ նեկ՝ Ա բով յա նի « Սի րիուս» գոր
ծա րա նը, ո րից մա ցել էին միայն քանդ ված տա նիքն ու 
պա տե րը: Ներ կա յումս  գոր ծա րան նե րը հա գե ցած են 
գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով, կի րառ վում 
են աշ խար հում հայտ նի ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րը, 
մրցու նակ են նաև  ար տա քին շու կա նե րում: 

«Ա ռողջ սունկ» ՍՊԸի սե փա կան հում քից ար
տադր ված պա հա ծո նե րը (լե չո ներ, մա րի նադ ներ, խա
վիար ներ, ա ջի կա ներ և  այլն) ու նեն լայն պա հան ջարկ: 
Տ նօ րի նութ յա նը հա ջող վել է նաև  մար քե թին գա յին 
հստակ քա ղա քա կա նութ յան շնոր հիվ, ընդ լայ նել սպա
ռու մը, ինչ պես նաև ստեղ ծել հայնոր վե գա կան հա
մա տեղ «Orwaco» ձեռ նար կութ յու նը, որն ար տադ րում 
է կեն սա հու մուս և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի 
խառ նուրդ ներ՝ ա պա հո վե լով բեր քատ վութ յան ա ճը 15
70%ի չա փով` կապ ված մշա կա բույ սի տե սա կից և կի
րառ վող ագ րո տեխ նի կա յից: 

Սա հա մա նա մերձ գո տի նե րի տնտե սա կան ակ տի
վութ յան բար ձաց ման նպա տա կով, այս տա րի սահ մա
նա մերձ Բա ղա նիս հա մայն քում հիմ վե լու է  սնկի ա ճեց
ման ար տադ րա մաս, ո րը ըն կե րութ յունն չի դի տար կում 
որ պես բիզ նեսծրա գիր, այլ կար ևո րում է դրա սո ցիա լա
կան գոր ծո նը:    

Այժմ ի րա կա նաց վում են շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րը: Պատ րաստ վում են լայ նա ֆոր մատ ծա վալ
նե րով ար տա հա նում ի րա կա նաց նել Դու բայ, ՌԴ և  այլ 
երկր ներ: Սկս վել է հա մա գոր ծակ ցութ յուն  տե ղա կան 
խո շոր դիստ րի բու ցիոն ցան ցե րի հետ: Ներ կա յումս 
փոր ձում են կար ևոր շեշ տադ րում դնել պա հա ծոն նե րի 
ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման վրա:

Ման վել Կի րա կոս յան
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 Վեր ջերս Գ յու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան հան րա պե տա կան 
կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ, Վա-
յոց ձո րի մարզ էին այ ցե լել ԳԱՀԿ-ի 
փոխտ նօ րեն Ար շա լույս Հայ րա պետ-
յա նը, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը 
և  ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծու Ար թուր Մկրտչ յա նը: 

Այ ցե լութ յան նպա տակն էր` հան
դի պել մար զի ֆեր մեր նե րին, լսել 
ա նաս նա բու ժութ յա նը և բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յա նը վե րա բեր վող հու
զող հար ցե րը և տալ հա մա պա տաս
խան մաս նա գի տա կան խորհր դատ
վութ յուն:  Հա դի պում նե րը կա յա ցան 
մար զի նա խա պես ընտր ված 3 հա
մայնք նե րում` Ար փի, Վեր նա շեն և 
Ա զա տեկ: 

Մաս նակ ցում էին ֆեր մեր ներ, ով
քեր զբաղ վում էին թե՛ հո ղա գոր ծութ
յամբ և թե՛ ա նաս նա բու ժութ յամբ:  

 Մինչ հա մայնք ներ այ ցե լե լը,  Ա. Հայ
րա պետ յա նը,  Ա. Գ րի գոր յանն և Ա. 
Մկրտչ յա նը մաս նա կից ֆեր մեր նե րին 
ներ կա յաց րե ցին այ ցի նպա տա կը, իսկ 
տե սա կան քննար կում նե րից հե տո, 
ֆեր մեր ներն ի րենց հու զող հար ցե րը 
ներ կա յաց րե ցին նաև ցու ցադ րա կան 
նմուշ նե րի տես քով, ո րոնք բե րել էին 
ի րենց այ գի նե րից: Ար փի հա մայն քում 
տի կին Մա րի նեն ցույց տա լով դդ մի 
վնաս ված տերև նե րը`  Ա. Գ րի գոր յա
նից ստա ցավ հստակ ախ տո րո շում և 
նրա դեմ հա մա պա տաս խան խորհր
դատ վութ յուն` պայ քա րելու համար: 
Ֆեր մեր նե րից մեկն իր հետ բե րել էր 
խնձո րե նու վա րակ ված ճյուղ, և կր կին 
ստա ցավ հա մա պա տաս խան խոր
հրդատվություն:

Քիչ չէր ֆեր մեր նե րի հե տաքրք
րութ յունն ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր
տում: Ֆեր մեր նե րը հնչեց րե ցին հար
ցեր, ո րոնք վե րա բեր վում էին ինչ պես 
մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րին, 
այն պես էլ բազ մա թիվ վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րին, ինչ պի սիք են` 
բրու ցել յո զը, սի բի րախ տը, դա բա ղ և 
այլն: Պա րոն Մկրտչ յա նը ներ կա յաց
րեց նշված հի վան դութ յուն նե րի կան

խար գել մա նը, բուժ մա նը վե րա բեր ող 
ման րա մաս ներ: 

Ֆեր մեր նե րը ստա ցան տե ղե կատ
վութ յուն, ո րը վե րա բե րում էր հի վան
դութ յուն նե րի ազ դե ցութ յա նը կեն
դա նու մթե րատ վութ յան վրա և թե 
ինչ պի սի հետ ևանք ներ կա րող են ու
նե նալ հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց
ված ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի 

օգ տա գոր ծու մը մարդ կանց հա մար:
 Թե պետ բո լոր 3 հա մայնք նե

րում հան դի պում ներն ան ցան գրե թե 
նույն ձևա չա փով, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
քննարկ վող հար ցե րից հստակ տար
բե րակ վում էր, թե տվյալ հա մայն քում 
գյու ղատն տե սութ յան որ ճյուղն է գե
րիշ խում:

Վա յոց ձո րի  ԳԱՄԿ



6ÐáõÝÇë 15 - 25, 2016 Ã. 
ÃÇí 15 (2103)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

«ՖԵՐՄԵՐԻՑ ՖԵՐՄԵՐ»-Ը  ՊՏՂԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Îààäºð²òÆ²

ՑԱՄԱՔԱՍԱՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Աստղ  կաթ նամ թերք նե րի  աար-
տադ րութ յան» սպա ռո ղա կան  կոո պե-
րա տի վը  գոր ծում  է Ա րա գա ծոտ նի  
մար զի  Ցա մա քա սար  հա մայն քում: 
Ցա մա քա սար հա մայնքն աշ խար հագ-
րո րեն գտնվում է Թա լի նի տա րա-
ծաշր ջա նի հյու սիս արև մուտ քում` Նոր 
Ար թիկ, Զա րին ջա, Սու սեր, Հա ցա շեն, 
Սո րիկ  գյու ղեր  գնա ցող ճա նա պար հի 
խաչ մե րու կում:

Կոո պե րա տի վը հիմ վել է 2009  
թվա կա նին` Ցա մա քա սար հա մայն քի 
17 գյու ղա ցիա կան  տնտե սութ յուն նե
րի նա խա ձեռ նութ յամբ: Կոո պե րա տի վը 
զբաղ վել է կա թի  հա վաք ման, սառ նա
րա նա յին  պահ պա նութ յան և  ի րաց ման 
աշ խա տանք նե րով: Ներ կա յումս  կոո
պե րա տի վին  ան դա մակ ցում  են   32  
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ: Կո
պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան կազ մա
կերպ ման հա մար, Ցա մա քա սա րի գյու
ղա պե տա րա նը  25 տա րով, ան հա տույց 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադ րել 
է գյու ղի տա րած քում գտնվող նախ կին 
բաղ նի քի կի սա քանդ շեն քը, ո րը  Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տա նի ա ջակ ցութ յամբ  վե
րա նո րոգ վել է: Վորլդ Վիժն Հա յաս տա նի  
կող մից կոո պե րա տի վին հատ կաց վել  է  
նաև կա թի  հա վաք ման  և  սառ նա րա
նա յին պահ պա նութ յան  հա մար անհ
րա ժեշտ  մե քե նա սար քա վո րում եր: 
Կա թի մթե րում ի րա կա նաց վել և  այժմ 
էլ ի րա կա նաց վում է վե րը նշված հա
մայնք նե րի ա վե լի քան  110   գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րից:  Մի ջին 
հաշ վով  տա րե կան  մթեր վում է 120160 
տոն նա կաթ,  մեկ  լիտ րը`  120180 դրա

քում կոո պե րա տի վի մի ջոց նե րով   ձեռք է 
բեր վել գու թան և կուլ տի վա տոր: Կոո պե
րա տի վը, ընդ հա նուր  ժո ղո վի ո րոշ մամբ, 
իր ան դամ ե րին և հա մայն քի սո ցիա լա
պես ա նա պա հով  ան դամ ե րին մե քե նա
յա կան սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն ներն 
ի րա կա նաց նում է հա մայն քում գոր ծող 
գնե րի հա մե մատ 20% զեղչ գնե րով: 2015 
թ. ի րա կա նաց վել  է  124 հա  ցան քի  աշ
խա տանք ներ,  ո րից  74  հեկ տա րը կոո
պե րա տի վի  ան դամ ե րի ևհա մայն քի 

սո ցիա լա պես ա նա պա հով  
ան դամ ե րի հա մար:  Ցան
քը  կա տար վել  է  կոո պե րա
տի վի ան դամ ե րի   հա մար  
2500 դրամ/ հա  գնով, իսկ  
ընդհանրապես` 3000 դրամ/ 
հա գնով, կոո պե րա տի վի  
ան դամ ե րին  ա պա հո վե լով  
լրա ցու ցիչ  37000  դրա մի  
շա հույթ: Հա կա վոր ման մե
քե նա յով  հա կա վոր վել  8000 
հակ խոտ  և ծ ղոտ,  ո րից   
5200 կոո պե րա տի վի  ան
դամ ե րի   հա մար  40դրամ/ 
հակ  գու մա րով:  Ոչ  ան դամ
նե րի  հա մար  հա կա վո րու մը  

կազ մա կերպ վել  է  50 դրամ/ հակ գու
մա րով:   Կոո պե րա տի վի  ան դամ ե րին  
ա պա հով վել է  լրա ցու ցիչ  52000  դրա մի  
շա հույթ: 2016 թ.  ‹‹Աստղ  կաթ նամ թերք
նե րի ար տադ րութ յան›› սպա ռո ղա կան  
կոո պե րա տի վը հա մա գոր ծակ ցում  է  
ՄԱԿի  EMPART  ծրագ րի   հետ: Կոո պե
րա տի վի  և  EMPARTի հա մա ֆի նան սա
վոր մամբ  ձեռք  է բեր վե լու  նոր  սար
քա վո րում եր և  աշ խա տանք ներ  են 
տար վե լու` ար տադ րան քը  Եվ րա սիա
կան  Տն տե սա կան  Միութ յան  երկր ներ  
ար տա հա նե լու  ուղ ղութ յամբ:

մով  կախ ված  կա թի  մթեր ման  սե զո
նից: Կոո պե րա տի վը 2014 թ. դի մել էր ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
‹‹Գ յու ղատն տե սութ յան ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման գրա սեն յա կի›› Մր ցակ ցա յին 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րին ‹‹ Ռոք վոր 
պան րի ար տադ րութ յան կազ մա կեր
պում Ա րա գա ծոտն մար զի Ցա մա քա
սար հա մայն քում›› ծրագ րա յին հայ տով:   
Ծ րագ րի  ընդ հա նուր  ար ժե քը կազ մում 
է  19804200 ՀՀ դրամ:   Հայ տը  2015 թ. 
հաղ թող  է  ճա նաչ վել:   Գ յու ղատն տե
սութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա
սեն յա կի Մր ցակ ցա յին դրա մաշ նոր հա յին 
ծրա գի րը  կոո պե րա տի վին  հատ կաց րել 
է  8225200 ՀՀ դրամ դրա մաշ նոր հա յին 
գու մար,  Կոո պե րա տի վի  ներդ րու մը  
կազ մում  է  11579000  ՀՀ դրամ: Դ րա
մաշ նո րի  գու մար նե րի մի ջո ցով  ձեռք  է  
բեր վել  պան րի  ար տադ րութ յան  հա մար 
անհ րա ժեշտ  սար քա վո րում եր` կա
թի  պաս տե րի զա տոր,  կեղ տա մաք րիչ,  
պան րի  մշակ ման վան նա,  սե ղան ներ,  
պան րի  կա ղա պար ներ:  Կոո պե րա տի վի  
մի ջոց նե րով  վե րա կա ռուց վել  է ար տադ
րա մա սը,  վե րա նո րոգ վել են  պան րի  
պահ պա նութ յան  ա ռաան ձին  սեն յակ նե
րը, ձեռք  է բեր վել  լրա ցու ցիչ  սար քա
վո րում եր  և  նյու թեր: Կոո պե րա տի վը 
2015 թ.  նո յեմ բեր ամ սից  սկսել  է պան
րի  ար տադ րութ յու նը: Ար տադ րան քը  ու
նի  ԵԱՏՄ հա վաս տա գիր:  Աշ խա տանք
ներ  է տար վում ար տադ րան քի  ար տա
հա նում կազ մա կեր պե լու  ուղ ղութ յամբ: 
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
ար դեն իսկ կա  ա նաս նագլ խա քա նա կի  
աճ,  ստեղծ վել են  լրա ցու ցիչ աշ խա տա

տե ղեր,  ո րոշ  չա փով բա րե լա վել  է  ոչ 
միայն կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի այլև  
ոչ ան դամ ե րի սո ցիալ տնտե սա կան 
վի ճա կը: Ընդ հա նուր  առ մամբ, 150 տ  
մթեր ված կա թից   65   տոն նան  գնվել  է  
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րից,  85  տոն
նան` ոչ  ան դամ ե րից:  Կա թը կոո պե րա
տի վի  ան դամ ե րից  գնվել  է  150  ՀՀ 
դրա մով,  իսկ  ոչ ան դամ ե րից 140  ՀՀ  
դրա մով,   կոո պե րա տի վի  ան դամ ե րին  
ա պա հո վե լով լրա ցու ցիչ  650000  դրա

մի  շա հույթ:    Կոո պե րա տի վը կա թի 
հա վաք ման, պահ պա նութ յան, ի րաց ման 
ինչ պես  նաև  պան րի  ար տադ րութ յան   
գոր ծըն թա ցից  բա ցի ի րա կա նաց նում է 
նաև գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րին գյուղ մե քե նա նե րով սպա սարկ ման 
ծա ռա յութ յուն ներ: Այդ նպա տա կի հա
մար 20132014 թթ. Վիժն  ՄԲԿ Թա լի նի  
Տա րած քա յին  Զար գաց ման  Ծ րա գի րը, 
կոո պե րա տի վին  ան հա տույց օգ տա
գործ ման ի րա վուն քով,  հատ կաց րել է 
ՄՏԶ 82 ա նի վա վոր տրակ տոր, ծղո տի և 
խո տի  հա կա վոր ման մե քե նա, հա ցա հա
տի կա ցան շար քա ցան:  2015 թ. ըն թաց

Ներ կա յումս « Ֆեր մե րից ֆեր մեր» 
ծրագ րի ըն թա ցիկ փու լը, ո րը դեռ շա րու
նակ վում է, սկսվել է 2013թ ին: Ծ րագ
րի հիմ ա կան հիմ քը կենտ րո նա ցած է 
գյու ղատն տե սութ յան և մ թերք նե րի վե
րամ շակ ման  վրա, մեծ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում ա յե գոր ծութ յան, ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման վրա: 
« Ֆեր մե րից ֆեր մեր»  ծրա գի րը հա մա
գոր ծակ ցում է ան հատ ֆեր մեր նե րի, 
ֆեր մե րա յին խմբե րի, կոո պե րա տիվն ե
րի, ԱՁե րի և գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում աշ խա տող կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Ծ րագ րի 
մաս նա գետ նե րը կա րիք նե րի բա ցա հայ
տում են ա րել և հե տա գա գոր ծու նեութ
յու նը և հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ծա վա լել` 
ըստ շա հա ռու նե րի` ԱՄՆից Հա յաս տան 
կա մա վոր փոր ձա գետ հրա վի րե լով: 
ԱՄՆից ե կած կա մա վոր փոր ձա գե տը 
Ռո բերտ Հեմն է: Նա Կո լո րա դո յի պե
տա կան հա մալ սա րա նի Ագ րո գի տասփ
յու ռի աշ խա տա կից է, Հա յաս տա նում է 

որ պես բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մաս
նա գետ /մի ջա տա բան/:

« Ֆեր մե րից ֆեր մեր»ը հա մա
գոր ծակ ցում է Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿի 
հետ, ո րի օգ նութ յամբ և նա խա ձեռ նութ
յամբ ԱՄՆից ե կած կա մա վոր փոր ձա
գետ մաս նա գե տը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցավ  լի նե լու Ա րա գա ծոտն մար զի 
մի շարք հա մայնք նե րում, հան դի պել 
պտղա բույծ ֆեր մեր նե րի այ գի նե րում, 
տե ղում ծա նո թա նալ առ կա վի ճա կին 
և տրվել է խորհր դատ վութ յուն: Ա մեն 
ան գամ պտղա բույծ ֆեր մեր նե րի այ գի
նե րից վե րա դառ նա լով` նա իր տպա վո
րութ յուն նե րը և մ տա հո գութ յուն նե րը կի
սում էր ԳԱՄԿի տնօ րեն Խո րեն Մկրտչ
յա նի հետ, ա պա  տե ղում ո րո շում հա
ջորդ օր վա ա նե լիք նե րը: Ռո բերտ Հեմ ը 
բե րել էր իր հետ ֆե րո մո նա յին թա կարդ
ներ, դրանք բա ժա նել այն այ գե տե րե
րին, ով քեր դրանց կա րիքն ա վե լի շատ 
ու նեին: Ռո բերտ Հեմ ը վերջ նա կան ամ
փո փու մը կազ մա կեր պել էր Ա րա գա ծոտ

նի ԳԱՄԿում` պտղա բույծ ֆեր մեր նե րի 
հա մար: Պատ մեց, թե ին չի սի հի վան
դութ յուն ներ է նկա տել պտղա բույծ նե րի 
այ գի նե րում, խոր հուրդ տվեց, թե պայ
քա րի ինչ պի սի մի ջոց ներ ձեռ նար կել, և 
պատ մել ի րենց մոտ կի րառ վող ձևե րի և 
մե թոդ նե րի մա սին:

 « Ֆեր մե րից ֆեր մեր»  ծրագ րի ծա
վա լած գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ պտղա

Ìð²¶Æð

« Ֆեր մե րից ֆեր մեր» ծրա գի րը կա մա վոր մաս նա գետ նե րի 
մի ջո ցով Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ փոր ձարկ վել է չո րա-
ցած լո լի կի, ջեր կիի, այ ծի պան րի և պան րի այլ տե սակ նե րի ար-
տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև, ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի, 
օ րի նակ՝ բրո կո լիի, կար միր բող կի մշա կութ յու նը: 

բույծ պտղա բույծ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցան ԱՄՆից ե կած փոր ձա գե տից 
նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րել: Ակն հայ
տո րեն այդ խոր հուրդ նե րը, ե թե ի րենց 
այ գի նե րում  ճշգրտո րեն ի րա կա նաց
նեն, ա պա հե տա գա յում կու նե նան դրա
կան արդ յունք:

Էջի նյութերը` Ա նուշ Մել քոն յանի
Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿ
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ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՊԱՍՏԵԼ Է 
ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԸ

Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի Լու սա ձոր հա մայնքն իր 
բա րե տե սութ յամբ և գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը 
նպաս տող կա ռույց նե րի ստեղծ մամբ, մար զում ա ռա ջին նե-
րից է: Այս տեղ փոքր թիվ չեն կազ մում նաև ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րը, ո րոն ցից ա ռանձ նա նում է հատ կա պես 
Անդ րա նիկ Մա տին յա նի տնտե սութ յու նը: Հիմն ա կա նում նա 
զբաղ վում է բան ջա րա բոս տա նա յին և հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յամբ:

Ապ րան քա յին տես քով նրա ար տադ րանքն ար դեն ու նի իր 
կա յուն շու կան: Անդ րա նի կը նաև ճա նաչ ված մե խա նի զա տոր 
է: Նա իր սե փա կան տեխ նի կա յով ա րագ ար ձա գան քում է տա
րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի ֆեր մեր նե րին և արտհն ձի աշ խա
տանք նե րի ժա մա նակ մա տու ցում բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն:

Անդ րա նիկ Մա տին յա նը, մշա կե լով իր 1,5 հա հո ղա տա
րած քը, ստա նում է բան ջա րե ղե նի ու հա ցա հա տի կի բարձր 
բերք: Նա խոս տո վա նում է, որ լավ աշ խա տե լու պա րա գա յում 
ոչ ոք ձեռ նու նայն չի մա; Բ նութ յու նը միշտ էլ վար ձա հա տույց 
է լի նում:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ

Ար յան մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն
նե րից բա բե զիոն նե րը (պի րոպ լազ մոզ ներ) և 
 թեյ լե րիոզ նե րը միշտ էլ տա րած ված են ե ղել 
մեր հան րա պե տութ յու նում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
դրանց դեմ զանգ վա ծա յին կան խար գե լիչ մի
ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում, հա
մար յա վե րա նա լով` կրում են սպո րա դիկ բնույթ: 
Նշ ված հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի 
կեն սա բա նա կան փո խան ցող նե րը հան դի սա
նում են ա րո տա վայ րա յին (իք սո դա յին) տզերը£ 
 Պի րոպ լազ մի դոզ նե րով մար դը չի վա րակ վում£

 Պի րոպ լազ մի դոզ նե րի (պի րոպ լազ մոզ և 
 թեյ լե րիոզ) հա րու ցիչ նե րը մա կա բուծ վում են 
է րիթ րո ցիտ նե րում և  մո նո նուկ լեար հա մա կար գի 
բջիջ նե րում: 

 Հի վան դութ յու նը սկսվում է մարմ նի ընդ հա
նուր ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ բարձ րա ցու մով` 
այդ մա կար դա կի վրա մնալով հի վան դութ յան 
ամ բողջ ըն թաց քում:  Կո վե րի 4080%ի մոտ ընկ
նում է կաթ նատ վութ յու նը, կա թը ստա նում է դե
ղին, եր բեմն էլ` կար միր գու նա վո րում և  դա ռը 
համ: Այ նու հետև, ի հայտ են գա լիս սա կա վար
յու նութ յան, իսկ հե տա գա յում նաև դեղ նախ
տի նշան ներ:  Կեն դա նի նե րի մոտ ընկճ վում են 
ա խոր ժակն ու  շնչա ռութ յու նը, իսկ զար կե րակն 
ա րա գա նում է: Բ նո րոշ նշան նե րից են` ընդ միջ
վող փոր լու ծը և  փոր կա պը, նաև նա խաս տա
մոքս նե րի կա յուն ա տո նիան:  Հի վանդ կեն դա նի
նե րի մոտ նկատ վում է հա ճա խա մի զութ յուն և  
հե մոգ լո բի նա մի զութ յուն: Ար յու նը լի նում է ջրիկ, 
է րիթ րո ցիտ նե րի քա նակ նե րը նվա զե լով` հաս
նում են մինչև 2,5 մլն, հե մոգ լո բի նի քա նա կութ
յու նը նվա զում է 2532 %, իսկ լիմ ֆո ցիտ նե րի քա
նակ ներն ա վե լա նում են 71%ով: 

 Վե րը նշված կլի նի կա կան նշան նե րը, հի
վանդ կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա վել ար տա հայտ
ված են լի նում հի վան դութ յան երկ րորդ օ րը, իսկ 
ի րենց ա ռա վե լա գույն ար տա հայտ վա ծութ յանն 
են հաս նում 34 օ րե րի ըն թաց քում: 

 Հի վանդ կեն դա նի նե րին ժա մա նա կին հայտ
նա բե րե լու և  բու ժե լու դեպ քում, կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջա ցու մը կա տար վում է ա վե լի ա րագ: Հ նա
րա վոր է, որ հի վան դութ յան 3րդ  կամ 4րդ  օ րը 
կեն դա նի նե րը պի րոպ լազ մո զից զանգ վա ծա յին 
ան կում ներ ու նե նան: 

 Թեյ լե րիոզ նե րը սուր և  են թա սուր ըն թացք 
ու նե ցող տրանս մի սիվ հի վան դութ յուն ներ են, 
ո րոնք ար տա հայտ վում են մա կե րե սա յին ավ շա
յին հան գույց նե րի ծա վա լի մե ծաց ման, տեն դի, 
սիրտա նո թա յին և  մար սո ղա կան հա մա կար գե
րի օր գան նե րի գոր ծու նեութ յան խան գար ման, 
հյուծ վա ծութ յան և  բարձր ան կում նե րի նշան նե
րով: 

 Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո
ղութ յու նը կազ մում է 612 օր: Ըստ ըն թաց քի` 
թեյ լե րիո զը կա րող է լի նել սուր և  են թա սուր: 
 Հի վան դութ յան ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րից են` 
միա կող մա նի, տզե րի կծե լու հատ ված նե րին մո
տիկ, մա կե րե սա յին ավ շա յին հան գույց նե րի ծա
վա լի մե ծա ցու մը` 24 ան գա մով:

Ավշա յին հան գույց նե րը շո շա փե լիս, հայտ
նա բե րում ենք դրանց ծա վա լի մե ծա ցում, ան
շար ժութ յուն, տե ղա յին ջեր մաս տի ճա նի բարձ
րա ցում և ցա վազ գա ցութ յուն: Ա ռա ջին նշան նե րի 
ի հայտ գա լուց 13 օր անց, կեն դա նի նե րի մոտ 
բարձ րա նում է մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի
ճա նը` մնա լով կա յուն  հի վան դութ յան ողջ ըն
թաց քում: 

Հի վան դութ յան նշան նե րից են` ա խոր ժա կի 
ան կու մը, կո վե րի մոտ կաթ նատ վութ յան նվա
զու մը, ար յու նա յին փոր լու ծը և դժ վա րա ցած մի
զա զա տութ յու նը: Մե զի գույ նը մգա նում է, բայց 
չի փոխ վում: Հի վան դութ յան սկզբում տե սա նե լի 
լոր ձա թա ղանթ նե րը լի նում են գե րար յու նա յին, 
այ նու հետև` գու նատ վում են, հե տա գա յում ստա
նում թեթև դեղ նա վուն ե րան գա վո րում և պատ
վում բազ մա թիվ ար յան զե ղում նե րով: Հի վանդ 
կեն դա նի նե րի մոտ կա րող են հայտ նա բեր վել 
այ տուց ներ: Կեն դա նի նե րի զար կե րա կը և շն չա
ռութ յու նը լի նում են ա րա գա ցած: 

Հի վանդ կեն դա նի նե րը մեծ մա սամբ լի նում 
են պառ կած, հղի կո վե րը վի ժում են, ար տա քին 
գրգռիչ նե րի նկատ մամբ լի նում են ան տար բեր: 
Հի վան դութ յան սկզբից 68 օր անց, մարմ նի 
ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը սկսում է նվա զել, 
և կեն դա նի նե րն անկում են: Հի վան դութ յան են
թա սուր ըն թաց քի դեպ քում, մա կե րե սա յին ավ

շա յին հան գույց նե րը մե ծա նում են, նկատ վում 
է ընդ հատ վող տենդ, խան գար վում է մար սո ղա
կան հա մա կար գի օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու
նը: Կեն դա նի նե րը հյուծ վում, թու լա նում են և, 
սրտա յին գոր ծու նեութ յան խան գար ման և  ինք
նա թու նա վոր ման հետևան քով, տա լիս են զգա լի 
քա նա կութ յամբ ան կում ներ: 

Ա նապ լազ մո զը  լայն տա րա ծում ու նի ամ
բողջ աշ խար հում, ան գամ զար գա ցած այն պի
սի երկ րում, ինչ պի սին  ԱՄՆ է, որ տեղ այս հի
վան դութ յու նից տա վա րի ան կում նե րը կազ մում 
են 50%: Յու րա քանչ յուր տա րի ա նապ լազ մո զի 
բռնկում ներ ար ձա նագր վում են նաև Ադր բե ջա
նում և Ի րա նում£ 

Ա նապ լազ մո զի հա րու ցի չը նա խա կո րի զա
վոր է, ո րը հի վանդ նե րից ա ռողջ նե րին փո խանց
վում է ա րո տա վայ րա յին տզե րի, ինչ պես նաև`  
քո ռուկ նե րի և մո ծակ նե րի օգ նութ յամբ, ո րոնց 
թռիչ քի եր կա րութ յու նը եր բեմն կա րող է հաս նել   
1,5ից մինչև 10 կմ և ա վե լի£  Հա րու ցիչ նե րը հի
վանդ նե րից ա ռողջ նե րին կա րող են փո խան ցել 
նաև ա նաս նա բույժ մաս նա գետ նե րը` չախ տա
հան ված գոր ծիք նե րի և նե րարկ ման ա սեղ նե
րի մի ջո ցով: Ա նապ լազ մո զով հի վան դա նում են` 
տա վա րը, ոչ խար նե րը և վայ րի ո րո ճող նե րը£ Յու
րա քանչ յուր կեն դա նա տե սակ ու նի ի րեն բնո րոշ 
հա րու ցի չը, սա կայն վայ րի ո րո ճող նե րից` մանր 
եղ ջե րա վոր նե րը միայն կա րող են բնութ յան մեջ 
ստեղ ծել այս հի վան դութ յան մշտա պես գոր ծող 
բնա կան օ ջախ ներ£ 

Հա սա կա վոր տա վա րի մոտ ա նապ լազ մո զը 
սո վո րա բար ու նե նում է սուր ըն թացք: Հի վան
դութ յան սկզբում կեն դա նի նե րի մարմ նի ընդ
հա նուր ջեր մաս տի ճա նը կա րող է բարձ րա նալ` 
հաս նե լով մինչև 41 0C: Տե սա նե լի լոր ձա թա
ղանթ նե րը սկզբում գու նազրկ վում, այ նու հետև 
ձեռք են բե րում թույլ  կամ ար տա հայտ ված դեղ
նա վուն ե րանգ:  Ն վա զում կամ  ան հե տա նում է 
ա խոր ժա կը: Խան գար վում է սիրտա նո թա յին և 
շն չա ռա կան հա մա կար գե րի գոր ծու նեութ յու նը: 
Կեն դա նի ներն ա րա գո րեն հյուծ վում են, նկատ
վում է մար սո ղա կան հա մա կար գի օր գան նե րի 
ա տո նիա: Ար յու նը լի նում է ջրիկ և գու նազրկ ված, 
է րիթ րո ցիտ նե րում  մա կա բույծ նե րի քա նա կը 
հաս նում է 4050 %ի: Ար յան մեջ մա կա բույծ նե րի 
քա նա կը տա տան վում է 110%ի սահ ման նե րում: 
Այս դեպ քում ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ,  է րիթ
րո ցիտ նե րի քա նա կը նվա զե լով, հաս նում է  420
950 հա զա րի: 

Հեր ձե լիս նկատելի է են թա մաշ կա յին բջջան
քի, լոր ձա թա ղանթ նե րի, շճա թա ղանթ նե րի և 
մ կան նե րի ար տա հայտ ված դեղ նութ յուն, ար
յու նը`  ջրիկ է և գու նազրկ ված, սիր տը` ծա վա
լով մե ծա ցած, թո քե րում` էմ ֆի զե մա յի նշան ներ, 
լյար դը` դեղ նա վուն, ծա վա լով մե ծա ցած, լե ղա
պար կը` մա ծու ցիկ լե ղիով լի, փայ ծա ղը` ծա վա
լով մե ծա ցած` փա փուկ խտաս տի ճա նով, ե րի
կամ նե րի կտրված քը` մուգ դեղ նա վուն գույ նի և  
այլն£ 

Ար յան մա կա բույ ծա յին հի վան դութ յուն նե
րն  ախ տո րոշ վում են  հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տվյալ նե րով (հաշ վի առ նե լով ա րո տա յին տզե րի, 
ար յու նա ծուծ մի ջատ նե րի առ կա յութ յու նը), կլի
նի կա կան նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա տո միա
կան փո փո խութ յուն նե րի և  ար յան քսու քի լա բո
րա տոր հե տա զո տութ յան հի ման վրա, ինչ պես 
նաև շճա բա նա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք
նե րով: Այս  հի վան դութ յուն ներն անհրա ժեշտ է 
տար բե րա կել նախ` միմ յան ցից, այ նու հետև` լեպ
տոս պի րո զից, ո րոշ թու նա վո րում նե րից և  այլն: 

Այս երեք հիվանդությունների բուժ ման նպա
տա կով, ա ռա ջարկ վում է դիպ րո կարբ, նո զո միլ 
և բա բեքս դե ղերը, իսկ թեյ լե րիո զի և  ա նապ
լազ մո զի բուժ ման հա մար, բա ցի վե րը նշված 
դե ղա մի ջոց նե րից, ա ռա ջարկ վում են նաև  տետ
րա ցիկ լի նի խմբին պատ կա նող հա կա բիո տիկ
նե ր (օք սի տետ րա ցիկ լին, օ քիս տետ, օք սի րա լա, 
նի տոքս և  այլն): Բարձր բու ժա կան արդ յու նա
վե տութ յուն են ցու ցա բե րում նաև սուլ ֆա նի լա
մի դա յին դե ղա մի ջոց նե րը: Բուժ ման հա կա մա
կա բու ծա յին դե ղա մի ջոց նե րի հետ զու գըն թաց, 
նշա նա կում են նաև ախ տած նա բու ժութ յուն, 
միա ժա մա նակ բա րե լա վե լով կե րակր ման և 
խ նամ քի պայ ման նե րը: 

  Հ. Նա ղաշ յան 
ՀԱԱՀ, անասնաբուժական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր                            

ԳԻՆՈՒ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՀՅՈՒՐ ԷԻՆ 
ԻՏԱԼԱՑԻ ԳԻՆԵԳՈՐԾՆԵՐԸ
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Ի տա լա ցի գի նե գործ նե րի, գի նու բիզ նե սով զբաղ վող մաս-
նա գետ նե րի և գի նե գոր ծութ յուն դա սա վան դող դա սա խոս նե րի 
մի խումբ, Ի- Վի-Էն գի նու ա կա դե միա յի հա մա հիմ ա դիր Սե մի նա 
Քոն սալ թինգ կազ մա կեր պութ յան հրա վե րով, Հա յաս տան կա-
տա րած այ ցե լութ յան շրջա նա կում, հյու րըն կալ վե ցին նաև ՀԱԱՀ 
Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նում և Գի նու ա կա դե միա յում:

Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա
յին կենտ րո նի (ICARE) հե տա զո տութ յուն նե րի գծով տնօ րեն Ան նա 
Ե րից յա նի օգ նութ յամբ, հյու րե րը նախ ծա նո թա ցան Ագ րո բիզ նե սի 
ու սուց ման կենտ րո նի կրթա կան ծրագ րե րին և գի տա կան ու հե
տա զո տա կան գոր ծու նեութ յա նը: Այ նու հետև ի տա լա ցի գոր ծըն կեր
նե րի հա մար Հա յաս տա նի գի նե գոր ծութ յան պատ մութ յան և զար
գաց ման հե ռան կար նե րի վե րա բեր յալ դա սա խո սութ յուն կար դաց 
Սե մի նա Քոն սալ թին գի ղե կա վար և Ի ՎիԷնի հա մա հիմ ա դիր, 
հայտ նի գի նե գործ Վա հե Քուշ գեր յա նը: Այցն ա վարտ վեց Գի նու 
ա կա դե միա յի գի նու քի միա յի լա բո րա տո րիա յի և համ տե սի սրահ 
կատարած շրջա գա յութ յամբ, որն ուղեկցվում էր Գի նու ա կա դե
միա յի ծրագ րե րի տնօ րեն Զա րու հի Մու րադ յա նի բա ցատ րութ յուն
նե րով:

www.anau.am

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ



8ÐáõÝÇë 15 - 25, 2016 Ã. 
ÃÇí 15 (2103)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

² ¶ ð àÈñ³ïáõ
AGRONEWS
Ð³ëó»Ýª ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³, Ñ»é.ª 23-21-02, ý³ùëª 23-03-80

E-mail: asrc@cln.am Ï³Ûù http://www.asrc.am

ÐÆØÜ²¸Æð Ðð²î²ð²ÎÆâ
ÐÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
§¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À

îÝûñ»Ý                                               ²© ì²Ð²ÜÚ²Ü

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¨
Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõª        È© Þ²ÊÜ²¼²ðÚ²Ü

îå³ù³Ý³Ïª 1100
2 ïå³·ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ
·ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíª  01 |Ø 000226
¹³ëÇãª  69105
å³ïí»ñ ÃÇíª 44
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 24.06©2016 Ã.
ïå³·ñíáõÙ ¿ ¶²ÐÎ ïå³ñ³ÝáõÙ,
ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի
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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:
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՂԻԿ

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՔԻՄԻՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

Լիլիթ Գասպարյան

 Քի միո նը Հին աշ խար հում գո յութ յուն 
ու նե ցող հա մե մունք նե րից մեկն է ե ղել: 
Հ նէա բան նե րը ե գիպ տա կան դամ բա րան-
նե րում հայտ նա բե րել են քի միո նի սեր մեր: 
Հին Հ ռո մում քի միոնն օգ տա գործ վում էր 
հաց թխե լու ժա մա նակ, իսկ Հին Հնդ կաս-
տա նում այն կար օ ճա ռի բա ղադ րութ յան 
մեջ: Այս հա մե մուն քը շատ հայտ նի էր միջ-
նա դար յան Եվ րո պա յի խո հա նո ցում:

 Հե տա զո տող նե րի հա վաստ մամբ՝ քի
միոնն ա ռա ջին ան գամ Անգ լիա է բե րել 
Վիկ տոր յա թա գու հու ա մու սի նը` 
ար քա յազն Ալ բեր տը: Նե խու րազ գի
նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող այս 
հա մե մուն քա յին դե ղա բույ սը հան դի
պում է ինչ պես բան ջա րա նոց նե րում, 
այն պես էլ` վայ րի վի ճա կում: Քի միո
նի ե րի տա սարդ տերև նե րը պա րու
նա կում են վի տա մին C և հան քա յին 
ա ղեր:

Սեր մե րը հա րուստ են ճար պե
րով, սպի տա կուց նե րով, ե թե րա յին 
յու ղե րով: Դ րանք պա րու նա կում են 
նաև դա բա ղա յին միա ցութ յուն ներ: 
Քի միո նը գրգռում է ա խոր ժա կը, ու
ժե ղաց նում է ստա մոք սի և  ա ղի նե րի շար
ժո ղա կան և  ար տա զա տո ղա կան գոր ծու
նեութ յու նը, ի ջեց նում է ստա մոք սի խմոր ման 
գործընթացները, ու ժե ղաց նում է կաթ նա
գեղ ձե րի ար տա զա տու մը, օժտ ված է խոր
խա բեր, թույլ լու ծո ղա կան, հա կաջ ղացն ցու

մա յին և ցա վազր կող ազ դե ցութ յամբ:
 Կա րե լի է քի միո նի սեր մե րը խմել ջրով` 

օ րը 3 ան գամ, ու տե լուց 30 րո պե ա ռաջ` 
որ պես ա խոր ժա կը բա ցող մի ջոց: Քի միոն 
պա րու նա կող պատրաստուկներն ու նեն հա
կա բոր բո քա յին և հա կա բակ տե րիալ նշա նա
կութ յուն: Դրանք կա րե լի է գոր ծա ծել ստա
մոք սի խան գա րում ե րի դեպ քում: Քի միո նի 
սեր մե րից ստա նում են քի միո նի յուղ, որն 
օգ տա գոր ծում են ա տա մի մա ծուկ նե րի ար
տադ րութ յունում: Քի միո նի բա ղադ րութ յամբ 

դե ղա հա բեր խոր հուրդ չի տրվում գոր ծա ծել 
ա լեր գիկ նե րին: 

Քի միո նի սեր մե րը լայն գոր ծա ծութ յուն 
ու նեն խո հա նո ցում: Դ րա նով հա մե մում են 
մսա յին կե րակ րա տե սակ ներ, աղ ցան ներ, 
ինչ պես նաև օգ տա գործ վում է հաց թխե լիս: 

Երբ ծնվել է Քրիստոսը, բոլորը նվերներ են 
բերել։ Մի աղքատ աղջիկ, ով ոչինչ չի ունենում, 
լաց է լինում, և արտասուքների թափված տեղում` 
ձյան տակից դուրս է գալիս սպիտակ մի ծաղիկ։ 
Աղջիկն այդ հրաշքով ծնված ծաղիկը նվիրում է 
Մարիամին։

Ծննդ յան կամ Ք րիս տո սի ծա ղի կը գորտ նու-
կազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող բույս է։ 
Բ նութ յան մեջ հան դի պում են բույ սի Helleborus 
niger տեսակը, ո րը տա րած ված է Ալ պե րում և 
Կար պատ նե րում:

Helleborus purpurascens տե սա կը հան դի պում է 
Կար պատ նե րում, իսկ H.caucasius տե սա կը` Վ րաս
տա նում ե Հա յաս տա նի հ յու սի սում։ Ք րիս տո սա ծա ղիկ 
կով կաս յա նը բազ մամ յա խո տա բույս է` մինչև 50 սմ 
բարձ րութ յամբ։ Կոճ ղար մա տը հաստ է և կարճ. նրա
նից դուրս են գա լիս բազ մա թիվ ար մատ ներ։ Ցո ղունն 
ա ռանց տերև նե րի է, տերև նե րը մեր ձար մա տա յին են, 
ձմե ռող, յու րա քանչ յուր տեր ևը հիմ քից բա ժան ված է 
մինչև 11ի հաս նող նշտա րաձև մա սե րի` սղո ցաձև եզ
րե րով։ Յու րա քանչ յուր ցո ղու նի վրա կա րող է լի նել 
մինչև 4 ծա ղիկ։ Ծա ղիկ նե րի գույ նը կա րող է լի նել կար
միր, սպի տակ պու տի կա վոր, դեղ նա կա նա չա վուն, գու
նատ կա նաչ։ Բա ժա կա թեր թե րը հինգն են, պսա կաձև 
ու գու նա վոր։ Պ տու ղը տեր ևան ման է, հա վա քա կան, 
պա րու նա կում է բազ մա թիվ սեր մեր, բաց վում է միայն 
մի կող մից։ Բույ սը ծաղ կում է վաղ գար նա նը, ա ճում է 
լեռ նե րի լան ջե րին և  ան տառ նե րում։ 

Ք րիս տո սա ծաղ կի քի միա կան բա ղադ րութ յունն ու
սում ա սի րութ յան կա րիք ու նի։ Հայտ նի է, որ այն պա
րու նա կում է սա պո նին ներ, ֆլա վո նա յին` սրտի վրա 
ազ դող և  այլ գլյու կո զիդ ներ, կու մա րին, ե թե րա յին յու
ղեր, վի տա մին ներ, ալ կա լոիդ ներ։  Ի տար բե րութ յուն 
քի միա կան բա ղադ րութ յան` բույ սի բու ժա կան հատ
կութ յուն նե րը հայտ նի են հնա գույն ժա մա նակ նե րից և 
ու սում ա սիր վում են դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րով։ 
Հու նա կան ա ռաս պե լում Մե լամ րու սը օգ տա գոր ծել է 
բույսը Ար գո սի դուստ րե րին հիս տե րիա յից բու ժե լու 

հա մար։ Կա կար ծիք, որ Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին 
մա հա ցել է բույ սի բու ժող չա փա բա ժի նը չա րա շա հե լու 
պատ ճա ռով։

 Հին ժա մա նակ նե րում հա մար վել է, որ բույ սի ճիշտ 
օգ տա գործ ման դեպ քում մար դը ե րի տա սար դա նում է։  
Բույ սի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը նկա րագ րել են Ա վի ցե
նան և Պա րա ցել սը։  

Խո սե լով Ք րիս տո սա ծաղ կի մա սին` ար ժե հի շել 
Պա րա ցել սի կար ծի քը` «Բ նութ յան մեջ ա մե նը թույն է և  
ա մեն ինչ դեղ, կար ևո րը չա փա քա նակն է»։ Բազ մա թիվ 
երկր նե րում բույ սը գրանց ված է Կար միր գրքում։  Բու
ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում են կոճ ղար մա
տը և  ար մա տը, ո րոնք, ինչ պես և բույ սը, ամ բող ջո վին 
պա րու նա կում են խիստ թու նա վոր հե լե բո րին.  Բու ժիչ 
հատ կութ յուն ու նի չոր սամ յա բույ սը։ Որ պես կա նոն` 
խոր հուրդ է տրվում, որ մեկ ան գամ վա հա մար օգ տա
գործ վող չա փա բա ժի նը չգե րա զան ցի 50 մգն, այ սինքն` 
1 գրա մը բա ժան վում է 20 մա սի։  Բույ սի պատ րաս տուկ
նե րով բուժ ման նշա նա կու մը և  ըն թաց քը պետք է վե
րահսկ վի բժշկի կող մից։

Ք րիս տո սա ծա ղի կը մաք րում է օր գա նիզ մի բջիջ նե
րը, հե ռաց նում է մաղ ձը և թու նա վոր նյու թե րը, լու ծում 
ա ղե րը, կար գա վո րում նյու թա փո խա նա կութ յու նը, կա
րող է ման րաց նել օր գա նիզ մում ե ղած քա րե րը, հե ռաց
նել ա վա զը։ 

Ք րիս տո սա ծա ղի կը խթա նում է սրտի աշ խա

տան քը, ի ջեց նում է ճնշու մը, արդ յու նա վետ մի ջոց է 
բրոնխ նե րի ասթ մա յի, ե րի կամ ե րի բոր բոք ման, ընկ
նա վո րութ յան, հի շո ղութ յան կորս տի, տե սո ղութ յան և 
լ սո ղութ յան անկ ման, հե պա տի տի, վա հա նաձև գեղ ձի 
գոր ծու նեութ յան խան գար ման դեպ քում։

Վեր ջին տա րի նե րին բույ սը մեծ կի րա ռում ու նի` 
որ պես օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը բարձ
րաց նող և քաշն ի ջեց նող մի ջոց, սա կայն կա կար ծիք, 
որ վա ճառ վող քա նա կութ յուն նե րը գե րա զան ցում են 
գո յութ յուն ու նե ցող բնա կան և մ շա կո վի պա շար նե րը։  

Բազ մա թիվ գի տա կան և ժո ղովր դա կան բժշկութ
յա նը վե րա բե րող հա ղոր դագ րութ յուն նե րում նշվում է 
բույ սի հա կաու ռուց քա յին հատ կութ յան մա սին։ Ք րիս
տո սա ծա ղի կը հա կա ցուց ված է  ին ֆարկ տի, ի շե միկ հի
վան դութ յան, ե րի կամ ե րում և լե ղա պար կում մեծ քա
րե րի դեպ քում։  

Հա կա ցուց ված է նաև կե րակ րող մայ րե րին, հղի նե
րին և մինչև 15 տա րե կան ե րե խա նե րին։ 


