
² ¶ ð à
      ÐàôÜÆê   25  - ÐàôÈÆê  5      2016 Â.         ÂÆì  16   (2104) î²êÜúðÚ² ÂºðÂ   Ðð²î²ð²ÎìàôØ ¾ 1951 Â.     ¶ÆÜÀª 120 ¸ð²Ø

Èñ³ïáõ

Îááå»ñ³óÇ³ ¾ç 4

àôëáõóáõÙ ¾ç 6

Ø³ëÝ³·»ïÇ ËáñÑáõñ¹Á ¾ç 7
Ä 2

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից խա ղո ղա գոր ծութ յան և 
գի նե գոր ծութ յան ո լորտ նե րում վար վող պե տա կան քա ղա
քա կա նութ յան և զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով, գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ ստեղծ վել է Հա յաս տա
նի խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րամ: 
Ո րոշ ման ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նի խա
ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ո լորտ նե րում ար ձա
նագր ված հա ջո ղութ յուն ներն ամ րապն դե լու և զար գաց ման 
հե տա գա ըն թացքն ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Ըստ 
հիմ նա վոր ման՝ կա ռա վա րութ յան կող մից որ դեգր վել և  ի րա
կա նաց վում է ար տա հան մանն ուղղ ված արդ յու նա բե րա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն, իսկ գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քը Հա
յաս տա նից ար տա հան վող սննդամ թեր քի հիմ նա կան տե սակ
նե րից է և  ու նի ծա վա լա յին ա ճի մեծ նե րուժ: Այդ պատ ճա ռով, 
այդ թվում նաև վե րը նշված քա ղա քա կա նութ յան շրջա նա
կում, անհ րա ժեշտ է շա րու նա կել ո լորտ նե րի զար գա ցումն 
ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Հիմ նադր
մա նը կգոր ծի պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված հա մա գոր
ծակ ցութ յան սկզբուն քով և հե տա մուտ կլի նի բարձ րո րակ և 
մի ջազ գայ նո րեն մրցու նակ ար տադ րան քի ար տադ րութ յան, 
ներ քին և  ար տա քին շու կա նե րում հայ կա կան գի նու վար կա
նի շի բարձ րաց ման ա ջակ ցութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե
րի ի րա կա նաց մա նը: Ակն կալ վում է, որ Հա յաս տա նի խա ղո ղա
գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մը կհան դի սա նա 
կա ռա վա րութ յան մո տե ցում ներն ու ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան սկզբունք նե րը կյան քի կո չող 
կա ռույց ու կհա մախմ բի այն բո լոր օ ղակ նե րի ջան քե րը, ո րոնք 
ուղղ ված կլի նեն ի րա կա նաց նե լու գի նե գոր ծութ յան ռազ մա
վա րութ յու նով ամ րագր ված զար գաց ման ծրագ րե րը: Վար չա
պետ Աբ րա համ յա նը կար ևո րե լով ո րոշ ման ըն դու նումը` ընդգ
ծել է, որ հիմ նադ րա մի գոր ծու նեութ յու նից լուրջ արդ յունք ներ 
է ակն կա լում:

***
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը վեր ջերս աշ խա տան

քա յին այց է կա տա րել ՀՀ Ա րա րա տի մարզ:  Կա ռա վա րութ
յան ղե կա վա րը ե ղել է Ար տա շա տի տա րա ծաշր ջա նի մի շարք 
հա մայնք նե րում: Մաս նա վո րա պես, Ներ քին Դ վին և Այ գե
զարդ հա մայնք նե րում Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հետ ևել է ծի րա
նի բեր քա հա վա քի ըն թաց քին, ա պա հան դի պել Ներ քին Դ վին, 
Հ նա բերդ, Այ գե զարդ և Վե րին Ար տա շատ հա մայնք նե րի բնա
կիչ նե րին, լսել նրանց հու զող հար ցե րը: Գ յու ղա ցի նե րը նախ 
գո հու նա կութ յամբ նշել են, որ ի րենց հա մայնք նե րում բա վա
կանին խնդիր ներ լու ծում են ստա ցել. վե րա ցել է ո ռոգ ման 
ջրի խնդի րը, վե րա նո րոգ վել են հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րը: Այ նու հետև հա մայնք նե րի բնա կիչ
նե րը ներ կա յաց րել են ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող մի 
շարք խնդիր ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում վե րա բե րում էին հա
կա կարկ տա յին կա յան նե րի ա վե լաց մա նը, հա մայն քա յին են
թա կա ռուց վածք նե րի բա րե կարգ մա նը, ինչ պես նաև նա խորդ 
տա րի խա ղո ղի մթեր ման գու մար նե րի վճար մա նը: Ո րոշ հար
ցե րի լուծ ման, մաս նա վո րա պես, հա կա կարկ տա յին լրա ցու
ցիչ կա յան նե րի տե ղադր ման առն չութ յամբ, վար չա պե տը տե
ղում հանձ նա րա րա կան ներ է տվել պա տաս խա նա տու նե րին, 
ինչ պես նաև նշել, որ կա ռա վա րութ յու նը կքննար կի և կ փոր ձի 
հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում լու ծում տալ բարձ րաց ված 
մյուս հար ցե րին ևս: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նաև տե ղե կաց րել 
է, որ նշված հա մայնք նե րի են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե կար
գումն ար դեն իսկ նա խա տես ված է ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա
ջորդ տար վա ծրագ րե րով: 

 Վար չա պե տը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ այ սօր ծի րա
նի բեր քի ի րաց ման խնդիր չկա, մար դիկ նաև գա լիս և դաշ
տից են գնում ծի րա նը՝ գյու ղա ցի նե րին ա զա տե լով լրա ցու ցիչ 
ծախ սե րից: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է այն փաս տը, 
որ նշված հա մայնք նե րում ո ռոգ ման ջրի խնդիր այլևս չկա, և  
այժմ ար դեն պետք է նա խա պատ րաստ վել խա ղո ղի բեր քի ըն
դուն մա նը, կազ մա կեր պել, որ պես զի բո լոր վե րամ շա կող գոր
ծա րան նե րը կա րո ղա նան ժա մա նա կին բերքն ըն դու նել:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն  այ ցե լել է Ար մա վի րի մար զի Ե ղեգ
նուտ հա մայնք` բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա քի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա
տա կով: Նա խա րա րին ու ղեկ ցում էր Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը:

§Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում պտուղբան ջա րե ղե նի բեր քա հա վա քի ե ռուն շրջա նը  մեկ նա կել 
է, ին չի արդ յուն քում ներ քին շու կա յում ար դեն զգա լի գնան կում է նկատ վում: Հու նի սի 30ին Ե ղեգ
նու տում հա վա քել են ձմե րու կի ա ռա ջին բեր քը, մի քա նի օր ա ռաջ սմբու կի բեր քա հա վաք է կա
տար վել: Մեր տվյալ նե րով, չնա յած գար նա նը գրանց ված կարկ տա հա րութ յան և ցր տա հա րութ յան 
դեպ քե րին, Ար մա վի րի մար զում, ընդ հա նուր առ մամբ, բա վա կա նին լավ բերք է սպաս վում¦,  ն շել 
է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Անդ րա դառ նա լով մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր ված 
հա ջո ղութ յուն նե րին` նա խա րա րը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ այս տեղ բա վա կա նին լուրջ աշ խա
տանք ներ են տար վել, և ներ կա յումս մշակ վող հո ղե րը կազ մում են ընդ հա նուր վա րե լա հո ղե րի 
շուրջ 86 %ը կամ 35770 հեկ տար:

 Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ պտուղբան ջա րե ղե նի մշա կութ յան ար մա վիր ցի  շատ ֆեր մեր նե րի 
փորձն ար ժա նի է ըն դօ րի նակ ման, այս տեղ հստա կո րեն պահ պան վում են ագ րո տեխ նի կա յի կա
նոն նե րը, ին չի շնոր հիվ տա րեց տա րի ա վե լա նում են բեր քատ վութ յունն ու ար տադ րութ յան ծա վալ
նե րը:

 Մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յանն իր հեր թին նշել է, որ Ար մա վի րում ար դեն մեկ նար կել է ծի
րա նի, պղպե ղի, ձմե րու կի և սմ բու կի բեր քա հա վա քը: Ն րա խոս քով` մար զում ըն թա ցիկ տա րում, 
նա խորդ տար վա հա մե մատ, մշակ վել է շուրջ 1700 հեկ տա րով ա վել հո ղա տա րածք, ին չը թույլ է 
տա լիս ակն կա լել բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի 4045 հա զար տոն նա յով ա վել բերք: 
Մարզ պե տը հա վե լել է, որ սմբու կի և ձ մե րու կի բեր քի գե րակ շիռ մասն ի րաց վում է տե ղա կան շու
կա յում  և  ար տա հան վում Վ րաս տան:  

Ե ղեգ նուտ հա մայն քի ղե կա վար Ռազ միկ Մար գար յա նը նշել է, որ ի րենց հա մայն քում գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք նե րը կազ մում են շուրջ 1300 հեկ տար, ո րի գրե թե 
կե սը հատ կաց վում է  բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րին: Ե ղեգ նու տը հատ կա պես հայտ նի  
է ձմե րու կի և սմ բու կի մշա կութ յամբ, այս տա րի նույն պես այդ մշա կա բույ սե րի մա սով բարձր բերք 
են ակն կա լում:

Գյուղատնտեսական  եռուզեռ Արմավիրի  մարզում
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Ջերմատնային և ջերմոցային տնտեսության վիճակն ու  
զարգացման ընթացքը

§168 Ժամ¦ պար բե րա կա նի ս.թ. հու նի սի 28ի հա մա րում տեղ գտած լո լի կի ար տադ րութ յա նը և  
ար տա հան մանն առնչ վող հրա պա րակ ման վե րա բեր յալ հայտ նում ենք հետև յա լը.

 Ջեր մատ նե րի և ջեր մոց նե րի (փակ գրուն տի) հիմ նա կան խնդիր ներն են` բան ջա րե ղե նի և ծա
ղիկ նե րի ար տադ րութ յան սե զո նայ նութ յան մեղ մե լը (երբ բաց գրուն տում դրանց ար տադ րութ յու նը 
հնա րա վոր չէ), հյու սի սա յին և լեռ նա յին շրջան նե րում ջեր մա սեր բան ջա րե ղե նի ա ճեց մա նը նպաս
տե լը և բաց գրուն տի մշա կութ յան հա մար սա ծիլ նե րի ա ճեց ման ա պա հո վու մը:

Oպե րա տիվ տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան տա րած քում շա հա
գործ վում էր ա վե լի քան 510 հա ջեր մա տուն և ջեր մոց, ո րից` նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով 1.9 հա՝ 
ՀՀ Կո տայ քի մար զում։ 2016 թվա կա նի հու նի սի 28ի դրութ յամբ, ջեր մատ նե րի և ջեր մոց նե րի ընդ
հա նուր տա րած քը կազ մում է շուրջ 1220©8 հա, ո րից ա պա կե պատ՝ 310 հա, թա ղան թա պատ՝ 910 
հա: Նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած ջեր մատ նե րի ընդ հա նուր տա րած քը կազ մում է ա վե
լի քան 101 հա, այդ թվում` 59.4 հա Կո տայ քի, 2.2 հա՝ Ար մա վի րի և 39©4 հա՝ Ա րա րա տի մար զե րում:
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Նոր հնարավորություններ` մթերողների, 
վերամշակողների և արտահանողների համար

ÎÈàð-êºÔ²Ü øÜÜ²ðÎàôØ

Ä 1

 Հա յաս տա նի § Ֆու լեր Տ նա շի նա կան Կենտ րո նը¦ և § Հեյ ֆեր Փ րո ջեքթ Ին
թեր նեյշնլ¦ հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղը ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յան ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող Գ յու ղի Զար գաց ման Ար դի 
Նա խա ձեռ նութ յուն (ԱՐԴԻ) ծրագ րիշր ջա նակ նե րում կկազ մա կեր պեն կլոր սե ղան
քննար կում՝ §Գ յու ղա կան բիզ նես նե րի կա պը մթե րող նե րի, վե րամ շա կող նե րի, ար
տա հա նող նե րի հետ¦ թե մա յով: 

Մի ջո ցառ մա նը հրա վիր ված էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
և ԳԲԱԾԻԳ ՊՀի, ԱՐԴԻ ծրագ րի շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, գյու
ղատն տե սա կան մթերք ար տադ րող ներ, կոո պե րա տիվ նե րի ան դամ ներ, բիզ նե
սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հա յաս տա նի տար բեր գյու ղա կան հա մայնք նե րից, ինչ պես 
նաև` ԱՄՆ ՄԶԳ աշ խա տա կից ներ:

 Ներ կա նե րին ող ջու նեց  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ա. Հա րութ
յուն յա նը և ներ կա յաց րեց զե կույց` §Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան գործ
նա կան քայ լե րը` գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րող նե րի հետ փոխ շա հա
վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան տե սանկ յու նից¦ թե մա յով: Փոխ նա խա րա րը ներ կա նե րի 
հետ քննար կեց նաև հար ցեր, ո րոնք վե րա բե րում էին  գյու ղատն տե սա կան մթերք
նե րի ի րաց ման հիմ նա կան շու կա նե րին` երկ րի ներ սում և  ար տերկ րում, կա թի և 
կաթ նամ թեր քի, մրգի և բան ջա րե ղե նի ար տադ րութ յան և  ի րաց ման ի րա վի ճակ
նե րին:  Ման րա մասն ներ կա յաց վեց նաև  Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
(ԵԱՏՄ)  հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, քա ղա քա կա նութ յու նը և 
միութ յան ան դա մակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը փոքր ար տադ րող նե րի հա
մար: Այ նու հետև գյու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի մա սին խո սեց ՀՀ ԳՆ §Գ յու ղատն
տե սա կան բա րե փո խում նե րի ա ջակ ցութ յան գրա սեն յակ¦  (§ԳԾԻԳ¦ ՊՀ)ի տնօ րեն  
Գ. Խա չատր յա նը և կար ծիք նե րի փո խա նակ ման ըն թաց քում նշեց, որ ար տադ րութ
յան ո լոր տում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել նոր մե թոդ ներ` ո րա կը բա րե լա վե լու ուղ ղութ
յամբ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում հիմ նա կան զե կույ ցի վե րա բեր յալ հնչե ցին բազ մաբ
նույթ կար ծիք ներ, հարց ու պա տաս խան նե րի մի ջո ցով քննար կու մն ամ փոփ վեց: 
Կ լոր սե ղանքննարկ ման արդ յուն քում ամ փոփ ված և փաս տաթղ թա վոր ված ա ռա
ջար կութ յուն ներ կներ կա յաց վեն ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը (ՏԻՄ և  ազ գա յին) և դո նոր 
կա ռույց նե րին: 

 Հի շեց նենք, որ ԱՐԴԻն ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող
մից ֆի նան սա վոր վող հնգամ յա ծրա գիր է, ո րը մեկ նար կել է 2013 թվա կա նին և 
միտ ված է Հա յաս տա նում գյու ղա կան հա մայնք նե րի զար գաց մա նը: Ծ րա գիրն ի րա
կա նաց նում են Հա յաս տա նի § Ֆու լեր Տ նա շի նա կան Կենտ րո նը¦ և § Հեյ ֆեր Փ րո
ջեքթ Ին թեր նեյշնլ¦ հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղը:  Ծ րագ րի նպա տակն է` Ս յու նի
քի, Վա յոց ձո րի և Լո ռու մար զե րի գյու ղա կան հա մայնք նե րում խթա նել գյու ղա կան 
զբաղ վա ծութ յու նը` տնտե սա կան զար գաց ման խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու ճա նա
պար հով: Ծ րա գիրն ա ջակ ցութ յուն է տրա մադ րում գյու ղատն տե սութ յան ե րեք հիմ
նա կան ար ժեշղ թա նե րում` կա թի վե րամ շա կում, մրգե րի վե րամ շա կում և գ յու ղա կան 
զբո սաշր ջութ յուն: Հա մայնք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման բա ղադ րի չը խթա նում 
է հա մայնք նե րի տնտե սութ յան և ձեռ նե րե ցութ յան զար գաց ման բնագավա ռում հա
ջող ված փոր ձի և մե թո դա բա նութ յուն նե րի կի րա ռութ յու նը` հետև յալ նպա տակ նե րի 
թի րա խա վոր ման մի ջո ցով` հա մայնք նե րի մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե րի բա ցա
հայ տում և  խթա նում, շու կա նե րի հա սա նե լիութ յան խթա նում, ձեռ նար կա տի րութ
յան և  արդ յու նա վետ կա ռա վար ման խթա նում: 

ԱՐԴԻն ներ կա յաց նում է յու րա քանչ յուր հա մայն քի հա մար ա ռա վել հե ռան կա
րա յին ար ժեշղ թա նե րը և  առ կա խնդիր նե րը: Իսկ գնա հատ ման արդ յունք նե րի հի
ման վրա հա մայնք նե րը  մշա կում են գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան ներ` խո չըն դոտ նե րի 
վե րաց ման նպա տա կով:

Լիա նա Շախ նա զար յան

 Անդ րա դառ նա լով նա խորդ տա րի խա ղո ղի մթեր ման գու մար նե րի վճար
ման գոր ծըն թա ցում առ կա դժվա րութ յուն նե րին՝ կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը 
նշել է, որ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի դժգո հութ յու նը հիմ նա վոր է, բայց վե րամ
շա կող գոր ծա րան նե րը նույն պես օբ յեկ տիվ խնդիր ներ ու նեն, քա նի որ ապ րան քի 
ի րաց ման դժվա րութ յուն ներ կան: Վար չա պետն ընդգ ծել է, որ կա ռա վա րութ յու նը 
շա րու նա կա բար զբաղ վում է այդ խնդրով, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ևս մեկ 
ան գամ կքննար կի և կ փոր ձի ա ջակ ցել գոր ծա րան նե րին, բայց կա կազմ ված ժա
մա նա կա ցույց, և վե րամ շա կող գոր ծա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը խոս տա ցել 
են մինչև օ գոս տոս վճա րել բո լոր պարտ քե րը: 

 Վար չա պետ Աբ րա համ յա նի այ ցը եզ րա փակ վել է Ա րա րա տի մարզ պե տա րա
նում Ար տա շա տի տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի հետ խորհր
դակ ցութ յամբ, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ
րե րը և հե տա գա ա նե լիք նե րը: 

***
Գոր ծա դի րի մեկ այլ ո րոշ մամբ գու մար կհատ կաց վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 

նա խա րա րութ յա նը՝ Ա րա րա տի մար զի Հ նա բերդ հա մայն քում հո ղե րի մշա կութ յան 
և գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի լիար ժեք կազ մա կեր պումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա ձեռք բե րե լու հա մար: Հիմ նա վոր ման 
հա մա ձայն՝ հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան ֆի զի կա պես մաշ ված է, 
հա ճա խա կի խա փան ման պատ ճա ռով, գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը ևս 
լիար ժեք չեն ի րա կա նաց վում և վա րե լա հո ղե րի զգա լի մա սը չի մշակ վում: Ըն դուն
ված ո րո շու մը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ցան քաշր ջա նա ռութ յան մեջ ընդգր կել 
հա մայն քի չօգ տա գործ վող վա րե լա հո ղե րը, մշա կա բույ սե րի վե գե տա ցիա յի ըն
թաց քում կի րառ վող ագ րո տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նել ո րա
կով, ինչն էլ իր հեր թին կնպաս տի բեր քատ վութ յան բարձ րաց մա նը:

ä²ÞîàÜ²Î²Ü
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 Ջեր մատ նե րում ա ճեց վում են լո լիկ, վա րունգ, պղպեղ, սմբուկ, ամ սա բողկ, 
լո բի, տար բեր կա նա չի ներ, կար տո ֆիլ, ե լակ, ծա ղիկ ներ և  այլն:

 Հու նի սի 28ի դրութ յամբ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում շա հա գործ
վող ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րում լո լի կի տա րածք ներն, ըստ օ պե րա տիվ 
տվյալ նե րի, կազ մում են շուրջ 475 հա, ո րից` ավանդական տեխ նո լո գիա նե րով՝ 
434 հա, մեկ քա ռա կու սի մետ րի բեր քատ վութ յու նը տա տան վում է 820 կի լոգ
րամ, իսկ շուրջ 41 հա ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ` 4050 
կի լոգ րա մի սահ ման նե րում։ Ջեր մատ նե րում տա րե կան ար տադր վում է 97000 
100000 տոն նա լո լիկ։   Նոր կա ռուց ված բո լոր ջեր մատ նե րը հիմ նա կա նում հա
գե ցած են եվ րո պա կան երկր նե րի ար տադ րութ յան նո րա գույն տեխ նո լո գիա կան 
սար քա վո րում նե րով ու ավ տո մա տաց ված կա ռա վար ման հա մա կար գե րով և 
բույ սի ա ճեց ման տեխ նո լո գիա կան բո լոր շրջա փու լե րը (ջե ռու ցում, պա րար տա
ցում, ած խաթ թու գա զով հարս տա ցում, հնա րա վոր հի վան դութ յուն նե րի կան
խար գե լում և  այլն) և  այլ գոր ծըն թաց նե րը կա ռա վար վում են ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով, ո րը գրե թե լիո վին բա ցա ռում է մարդ կա յին գոր ծո նի 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: Բա ցի այդ, ար տադ րութ յան կար ևոր փու լերն ի րա կա նաց
վում են ար տերկ րի բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո: 
Վե րը նշված բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում զգա լիո րեն ա վե լա նում է բեր
քատ վութ յու նը,  նվա զում ար տադ րան քի ինք նար ժե քը, ինչ պես նաև ա պա հով
վում է բարձ րա կարգ ապ րան քա յին տես քով և  ո րա կով ար տադ րանք:

Հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին տնտե սա վա րող նե րի մոտ լուրջ շա հագրգռ
վա ծութ յուն է նկատ վում ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րի կա ռուց ման և վե
րա կա ռուց ման ուղ ղութ յամբ: Ըստ նախ նա կան կան խա տե սում նե րի, այս տա րի 
շա հա գործ ման կհանձն վեն շուրջ 50 հա ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով 
ջեր մատ ներ։

Ջեր մատ նա յին տնտե սութ յան զար գաց ման արդ յուն քում, նա խորդ տար վա 
գար նա նից հան րա պե տութ յան շու կա նե րում ի րաց վել է հիմ նա կա նում բարձ րո
րակ տե ղա կան ար տադ րութ յան լո լիկ, վա րունգ, ամ սա բողկ, ե լակ և տար բեր 
տե սա կի ծա ղիկ ներ։ Կտ րուկ ա վե լա ցել են դրանց ար տա հան ման ծա վալ նե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ ըստ ԱՎԾ տվյալ նե րի, 2015 թվա կա նին 
լո լի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը (բաց գրունտ) կազ մել են 7401 հա, հա մա
խառն  բեր քի ծա վա լը՝ 320183 տոն նա, իսկ 2016 թվա կա նին՝ օ պե րա տիվ տվյալ
նե րով, լո լի կի ցան քե րը կազ մում են 79008000 հա։

ՀՀ  ԳՆ տե ղե կատ վութ յան և  հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բա ժին
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Ջերմատնային և ջերմոցային տնտեսության վիճակն ու 
զարգացման ընթացքը
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը տեղեկացնում է
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ՊԵՏՔ Է ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎԻ ԳՅՈՒՂԱՑԻՇՈՒԿԱ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Այ սօր ակն հայտ է, որ կա ռա վա րութ յու նը 
գյու ղա ցու կող քին է, ա ջակ ցում է սուբ սի դա
վոր ված վա ռե լի քի, սեր մա ցու ի և պա րար տան
յու թի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցում: Սա կայն 
գյուղմ թերք նե րի ի րա ցու մը դեռևս հիմ ախն
դիր է: Այս տեղ նույն պես գյու ղա ցին պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նի», ա սում է Գե ղար
քու նի քի մար զի Ձո րագ յուղ հա մայն քի ղե կա
վար Լ ևիկ Գ րի գոր յա նը:

Ն րա կար ծի քով, Հա յաս տա նում կա րե լի է 
այն քան ո րակ յալ գյուղմ թերք ներ ար տադ րել, որ 
ներ մու ծում ե րը հասց վեն նվա զա գույ նի: « Տա
րեց տա րի մեր երկ րում ար ձա նագր վում է ցան քա
տա րածք նե րի ա վե լա ցում, բնա կա նա բար ա վե
լա նում է նաև ար տադր ված բեր քը: Ի րաց ման 
գոր ծըն թա ցի և գ նե րի կա նո նա կարգ ման անհ
րա ժեշ տութ յուն կա»,  նշում է գյու ղա պե տը: Ն րա 
կար ծի քով, ցան քա տա րածք նե րի ա վե լա ցու մը 
նպաս տում է նաև ա նաս նա պա հութ յան ճյու ղե րի 
զար գաց մա նը, քա նի որ լուծ վում է կե րա յին մշա
կա բույ սե րի ար տադ րութ յան խնդի րը: Ի րաց ման 
շու կա յի կար գա վո րում ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե
րից է: «Ող ջու նե լի է Եր ևա նի տար բեր տա րածք
նե րում, կա ռա վա րութ յան օ ժան դա կութ յամբ, 
գյու ղատն տե սա կան շու կա նե րի կազ մա կեր պու
մը, որ տեղ գյու ղա ցին, ա ռանց միջ նորդ նե րի, կա
րո ղա նում է ի րաց նել իր ար տադ րան քը: Կու զե
նա յինք, որ պես զի մաս նա գի տաց ված այդ պի սի 
շու կա ներ ստեղծ վեին նաև ա նաս նա պա հա կան 

ծագ ման գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման հա մար: Այդ 
դեպ քում գյու ղա ցին ա վե լի շա հագրգռ ված կլի նի 
զբաղ վել ա նաս նա պա հութ յամբ», եզ րա հան գում 
է գյու ղա պե տը: Ն րա կար ծի քով, արդ յու նա վետ 
ա նաս նա պա հութ յան վար ման շնոր հիվ կա վե
լա նան նաև գյու ղա ցի նե րի ե կա մուտ նե րը, ին չը 
կա րող է նպաս տել տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն
մա նը: 

Ձո րագ յուղն ու նի 4300 բնա կիչ, ո րոնց 
հիմ ա կան զբաղ մուն քը հո ղա գոր ծութ յունն ու 
ա նաս նա պա հութ յունն է: Գ յու ղում ստեղծ ված 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի մի ջո ցով լուծ վել 
է տեխ նի կա յով ա պա հով վա ծութ յան խնդի րը, 
այդ պի սով` հեշ տաց վել են հո ղի մշա կութ յան և  

ա նաս նա պա հութ յանն ա ռընչ վող խնդիր նե րը: 
Արդ յուն քում`ա վե լա ցել է թե´ ա նաս նա պա հա կան 
և թե´ բու սա բու ծա կան ծագ ման մթերք նե րի ար
տադ րութ յու նը: Ար տադ րան քի ի րաց ման ճա նա
պարհ նե րից մեկն էլ ապ րան քա փո խա նա կութ
յունն է, սա կայն դրա դի մաց գյու ղա ցին կան խիկ 
գու մար չի ստա նում: 

« Վեր ջին եր կու տաս նամ յա կում Ձո րագ յու
ղում շատ ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել, լուծ վել են 
նաև մի շարք սո ցիա լա կան, կրթա կան և  ա ռող
ջա պա հա կան խնդիր ներ: Փո ղոց ներն  ա պա հով
ված են գի շե րա յին լու սա վոր վա ծութ յամբ: Սա
կայն դեռևս կան չլուծ ված խնդիր ներ, ո րոնք աշ
խա տում ենք աս տի ճա նա բար, հնա րա վո րութ յան 
սահ ման նե րում, լու ծում եր գտնել: Գ յու ղի 1200 

հա վա րե լա հո ղե րից շուրջ 700800 հա ցան վում 
է: Մ նա ցած հո ղա տա րածք նե րը դրվում են ցան
քաշր ջա նա ռութ յան տակ: Կա րե լի է ա սել, լիար
ժե քո րեն օգ տա գործ վում են թե´ վա րե լա հո ղե րը 
և թե´ խոտ հարք նե րը: Սա կայն պետք է կա նո նա
կարգ վի գյու ղա ցիշու կա փոխ հա րա բե րույ թու նը, 
ին չի արդ յուն քում մատ չե լի կլի նեն նաև ա ռա
ջարկ վող գյուղմ թերք նե րի գնե րը: Ի վեր ջո, եր կի
րը կե րակ րո ղը գյու ղա ցին է, ո րի հա մար գյուղմ
թերք նե րի ի րաց ման նպաս տա վոր պայ ման ներ 
պետք է ստեղծ վեն: Այ լա պես կու նե նանք այն`ինչ 
ար դեն ու նենք», հա վե լում է Լ ևիկ Գ րի գոր յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

 Տա վու շի մար զի  Գե տա հո վիտ հա մայն քը հայտ նի է իր աշ
խա տա սեր ու հյու րա սեր բնա կիչ նե րով, ով քեր հոգ են տա նում 
ի րենց   ծնող նե րի ու պա պե րի կող մից ա վանդ ված բնաշ խար հի 
հան դեպ:  Գե տա հո վիտ  հա մայն քի ե րի տա սարդ ղե կա վար Ար
թուր   Ղա զար յա նը ևս  ոչ մի ջանք չի խնա յում հա մայն քը շե նաց
նե լու հա մար:  Ն րա աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ա ռա
ջին օ րե րի սկիզ բը խոս տում նա լից էր: Ո ռոգ ման հետ կապ ված 
խնդիր են լու ծել: 

§ Զո րա վար Անդ րա նի կի¦ տուն  թան գա րա նի տնօ րեն Իլ յիչ 
 Բեգ լար յա նը հա մայն քին  ջրի խո ղո վարկ ներ է նվի րել: Ար դեն 
սկսել են աշ խա տանք նե րը.  նոր ջրըն դու նիչ և ջ րա գիծ են անց
կաց րել:  Հիմ նա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց րել են § Հա վի  
դոշ¦ կոչ վող ա կուն քից, 4րդ  նոր ջրա գիծ են  կա ռու ցում: Այս 
ա մե նը ներդր վում է հա մայն քի բյու ջեից: Գ յու ղի սո ղան քա յին 
թա ղա մա սում կա տար վել են ջրա հե ռաց ման աշ խա տանք ներ: 
 Սո ղան քը դա դա րեց վել է:  Սո ղան քի պատ ճա ռով  մար դիկ վա խից 
թո ղել էին ի րենց  տնե րը, տա րա հան վել էին և  ու րիշ տեղ  էին 
բ նակ վում, բայց հի մա հետ են վե րա դար ձել  և  հան գիստ ապ
րում են: Արդ յո՞ք գ յու ղում խմե լու ջու րը բա վա րա րում  է  բո լո րին, 
թե ոչ, հա մայն քի ղե կա վա րը նշեց, որ բնա կիչ նե րի մոտ 80 %ը 
24 ժամ յա  խմե լու ջուր ու նի:  Նոր ջրա գիծ անց կաց նե լուց  հե տո  
ա միս նե րով գյուղն  ա պա հով ված  կլի նի ջրով:

 Գե տա հո վիտ  հա մայն քը մար զա կան  նվա ճում ներ  ու նի: 
Այս ա ռու մով ևս  ներդ րում ներ ու նեն:  Գ յու ղի դպրո ցին կից մաս
նա շեն քում հա մայն քի բյու ջեի  մի ջոց նե րով  մար զա դահ լիճ են  
կա ռու ցել: Ս պոր տը  զար գա ցել է գյու ղում: Դպ րո ցի մար զա դահ
լի ճում գոր ծում է  կա րա տեի, ձեռ քի ու ժի, ա զատ ո ճի, ըմբ շա
մար տի խումբ: Ար դեն ու նեն չեմ պիոն ներ:    Ման կա պար տե զում 
վե րա նո րո գել  ենք ճա շա րա նը, բաղ նի քը:  Ջե ռուց ման խնդի րը 
լու ծել են թե ման կա պար տե զի, թե գյու ղա պե տա րա նի հա մար: 
Գ յու ղի փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան 60 տո կոսն  ար ված  է, մնա
ցել  է   որոշ  փո ղոց նե րի  լու սա վո րութ յան ցան ցի տե ղադ րու մը: 
 Շու տով  դա էլ կա վար տեն:  Ներ հա մայն քա յին ճա նա պար հներ են 
վե րա նո րոգ վել, բայց  դեռ ա նե լիք ներ  կան:  Հիմ նա կան խնդի րը 
կենտ րո նա կան փո ղո ցի աս ֆալ տա պա տումն  է:  Հույս ու նեն, որ 
ա ռա ջի կա յում կա ռա վա րութ յունն  էլ կա ջակ ցի, և  գործն  ա վար
տին կհասց նեն:

Ինչ վե րա բե րում է  հա մայն քի վա րե լա հո ղե րի    վի ճա կին, 
ա պա  գյու ղա պե տը նշեց, որ հա մայնքն  ու նի 350 հա վա րե լա հող, 
իսկ գյու ղա պե տա րա նի ու ժե րով օգ նել են ժո ղովր դին, որ պես զի 
կա րո ղա նան ցո րեն ձեռք բե րել: Ե րեք տար վա ըն թաց քում աշ նա
նա ցա նի ցանքատարածքները հասց րել են 100 հաի: Ա նե լիք նե
րը շատ են.  միա սին են  շե նաց նե լու  հա րա զատ  Գե տա հո վի տը:  

Գա յա նե  Չա պուխ յան
 Տա վու շի ԳԱՄԿ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նի հրա մա նով ան տառ նե րի 
խո տա ծածկ տա րածք նե րում 
հրդեհ նե րի կան խար գել ման, 
ինչ պես նաև ան տա ռա յին 
հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման հնա
րա վոր ռիս կե րը մեղ մե լու 
նպա տա կով, հանձ նա րար վել 
է §Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի բո լոր 
մաս նաճ յու ղե րին թույ լատ րել 
հան րա պե տութ յան բո լոր գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րին ան տառ նե րի խո տա ծածկ 
տա րածք նե րում, ա ռանց ար
գել քի, անվ ճար ի րա կա նաց նել 
խոտհն ձի աշ խա տանք ներ:

 Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յու նը կոչ է ա նում ազ
գաբ նակ չութ յա նը` խոտհն ձի 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց
նե լիս խստիվ պահ պա նել 
անվ տան գութ յան կա նոն նե րը` 
հի շեց նե լով, որ ար գել վում է 
ան տա ռա յին տա րածք նե րում

1/Կ րակ վա ռել
2/  Վառ վող լուց կի կամ 

ծխա խո տի մնա ցորդ գցել
3/ Յու ղե րով կամ բեն զի

նով ներծծ ված լա թեր թող նել
 Միա ժա մա նակ տե ղե

կաց նում ենք, որ գոր ծող 

օ րենսդ րութ յամբ քրեա կան 
և  ա ռանձ նա պես խո շոր չա
փե րի հաս նող նյու թա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն է 
սահ ման ված ինչ պես դի տա
վո րութ յամբ, այն պես էլ անզ
գու շութ յամբ ան տա ռա յին 
տա րածք նե րին վնաս պատ
ճա ռե լու հա մար:

***
 Թարմ պտուղբան ջա րե

ղե նի ար տա հան ման նպա
տա կով, 55 բեռ նա տար նե րով 
բարձ ված լաս տա նա վը Փո
թի նա վա հանգս տից ար դեն 

ուղևոր վել է դե պի Նո վո ռո
սիյսկ:

Բեռ նա փո խադ րում  նե
րը շա րու նակ վում են, դրանք 
ի րա կա նաց վում են եր կօր յա 
պար բե րա կա նութ յամբ, եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով:

 Հի շեց նենք, որ Վե րին 
Լար սի ան ցա կե տի փակ ման 
պատ ճա ռով §Ս պայ կա¦ ըն
կե րութ յու նը վար ձա կա լել է 
ե րեք լաս տա նավ` հայ կա կան 
պտուղբան ջա րե ղե նի ար
տա հա նումն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով:

Պ տուղբան ջա րե ղե նի ար
տա հա նում նե րի գոր ծըն թացն 
ան խա փան ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով, ՀՀ գյու ղատն տե

սութ յան նա խա րա րութ յունն 
ա ռա ջար կում է ար տա հա նող
նե րին այս ըն թաց քում օգտ վել 
վե րոնշ յալ այ լընտ րան քա յին 
ու ղուց, ո րը շուրջ 300 կմ ով 
կրճա տում է ընդ հա նուր ճա
նա պար հը:

 Լաս տա նա վով §Փո թիից¦ 
Նո վո ռո սիյսկ մեկ բեռ նա տար 
մե քե նա յի փո խադր ման ար ժե
քը կազ մում է 1000 ԱՄՆ դո լա
րին հա մար ժեք դրամ: 

Լ րա ցու ցիչ հար ցե րի դեպ
քում զան գա հա րել §Ս պայ կա¦ 
ըն կե րութ յուն` 010 444470, 060 
704444 կամ ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յուն` 
055 541 968 հե ռա խո սա հա
մար նե րով:

ՄԻԱՍԻՆ ՇԵՆԱՑՆԵՆՔ ԳԵՏԱՀՈՎԻՏԸ
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Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի

ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ ՆՊԱՍՏԵԼ Է ԿԵՐԻ 
ԿԱՅՈՒՆ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆԸ

« Կոո պե րա ցիան մեզ հա
մար դար ձավ պա հանջ ված 
ու անհ րա ժեշտ, քա նի որ այն 
գյու ղում դրա կան տե ղա շար
ժե րի ա ռիթ հան դի սա ցավ: 
Հու սով եմ, դրա կան նոր քայ
լեր կկա տար վեն: Նախ կի
նի հա մե մա տութ յամբ, մենք 
հի մա մեծ ա ռա ջըն թաց ու
նենք», ա սում է « Մա դի նա 
հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր
ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո
պե րա տիվ»ի ան դամ, ֆեր
մեր Ա րա մա յիս Սի մոն յա նը: 

Ն կա տե լի է ե կա մուտ նե րի 

աճ, ին չը, ֆեր մե րի կար ծի քով, 
կոո պե րա տի վի աշ խա տանք
նե րի ճիշտ կազ մա կերպ ման 
արդ յունք է: «Ան հատ ներն էլ ու
նեն գյու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա, կոո պե րա տիվն էլ: Բայց 
մենք աշ խա տում ենք օգտ վել 
կոո պե րա տի վի ծա ռա յութ յու
նից, քա նի որ վեր ջի նիս գնե րը 
մատ չե լի են, կա տա րած աշ խա
տանք նե րը` ո րա կով», եզ րա
հան գում է ֆեր մե րը: Այս պես` 1 
հա խո տի հնձման գի նը զեղչ
վել է ա վե լի քան 30 %ով: Մատ
չե լի գնե րով են ի րա կա նաց վում 
նաև հո ղի մշա կութ յան հետ 
կապ ված մյուս ծա ռա յութ յուն
նե րը: Բա ցի այդ, ստաց ված 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յի 
շնոր հիվ, բո լոր աշ խա տանք
նե րը կա տար վում են ժա մա
նա կին և  ան կո րուստ: «Ա ռա
վոտ յան դի մում ես կոո պե րա
տի վին` գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յով ծա ռա յութ յուն
նե րից օգտ վե լու խնդրան քով, 
մինչև կե սօր աշ խա տանք ներն 
ար դեն ա վարտ ված են: Կոո
պե րա տի վի ան դամ ե րը միմ
յանց նկատ մամբ ցու ցա բե րում 
են հար գա լից վե րա բեր մունք, 
պար տա ճա նաչ են` հա մա տեղ 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման 
գոր ծըն թա ցում: Դ րա նից շա
հում է  ընդ հա նու րի աշ խա
տան քը», նկա տում է ֆեր մե րը:

Ա րա մա յիս Սի մոն յա նը 
զբաղ վում է ա նաս նա պա հութ
յամբ, բու ծում է 10 գլուխ խո
շոր, 30 գլուխ մանր եղ ջե րա
վոր ա նա սուն: Ն րա տե ղե կաց
մամբ, գյու ղում ար տադր վում 
է մեծ քա նա կութ յամ ո րակ յալ 
միս, ա ճեց նում են շուրջ 400 
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ԵՐԲ ՍԿՍՈՒՄ ԵՍ ՀԱՎԱՏԱԼ, ԴԱԴԱՐՈՒՄ ԵՍ ԹԵՐԱՀԱՎԱՏ 
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և ժա մա նա կին կազ մա կեր պել 
կե րակ րու մը, որ պես զի դրանք 
ոչ թե պար զա պես գո յատ ևեն, 
այլ ա պա հո վեն բարձր մթե
րատ վութ յուն: Մա դի նա յի ա րո
տա վայ րե րը փոք րա ծա վալ 
են և չեն բա վա րա րում առ կա 
գլխա քա նա կի պա հան ջար կին: 
Գ յու ղա պետ Վ րեժ Սարգս յա նը, 
պայ մա նագ րա յին հի մունք նե
րով, լրա ցու ցիչ տա րածք ներ է 
վար ձա կա լում հար ևան գյու
ղե րից, որ պես զի կեն դա նի նե
րի ա րա ծեց ման հետ կապ ված 
խնդիր ներ չու նե նան, և գ յու ղա
ցին  շա հագրգռ ված լի նի զար
գաց նել ա նաս նա բու ծութ յու նը: 
« Շատ եմ կար ևո րում կոո պե րա
տի վի հիմ ու մը մեր գյու ղում` իր 
բո լոր հնա րա վո րույ թուն նե րով: 
Մեր գերխն դիրն աշ խա տանք
նե րի ճիշտ կազ մա կեր պում 
է: Ես կոո պե րա ցիա յի դրա կան 
ազ դե ցութ յու նը զգա ցել եմ ան
ձամբ` իմ ըն տա նի քի կող մից 
վա րած ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յան օ րի նա կով»,  նշում է 
գյու ղա պետ Վ րեժ  Սարգս յա նը:

« Մա դի նա յի ա րո տօգ տա
գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը» ստեղծ վել է 
2011 թ.ին, ան դա մակ ցող նե րի 
թի վը, որն ա ռայժմ 130 է, գնա
լով ա վե լա նում է: Պատ ճառն 
այն ա ռա վե լութ յուն ներն են, 
ո րոնք իր հետ բե րում է կոո
պե րա տի վը: Ն շենք, որ կոո պե
րա տի վի ձեռք բե րած տեխ նի
կա յով կա տար վող ծա ռա յութ
յուն նե րը մատ չե լի են նաև կոո
պե րա տի վին չան դա մակ ցող 
գյու ղա ցի նե րի հա մար, չկան 
տար բե րակ ված գներ: «Սկզ
բում թե րա հա վա տո րեն էինք 
նա յում կոո պե րա տիվ ստեղ ծե
լու ա ռա ջար կին, ներ կա յաց վող 
ծրագ րերն այն քան հա րուստ ու 
բազ մա զան էին, որ կար ծես թե 
դրանց ի րա կա նա ցում ան հա
վա նա կան էր թվում: Սա կայն 
տեխ նի կա յի ստա ցու մից հե տո 
ոգ ևոր վե ցինք: Գործ նա կա նում 
հա մոզ վե ցինք, որ կոո պե րա
ցիան անհ րա ժեշ տութ յուն է, 
իսկ ա ռա վե լութ յուն նե րի մա
սին հա մոզ վե լուց հե տո սկսե
ցինք հա վա տալ կոո պե րա տի
վի հա ջո ղութ յուն նե րին: Իսկ 
երբ սկսում ես հա վա տալ, դա
դա րում ես թե րա հա վատ լի նե
լուց», փաս տում է գյու ղա պե
տը: Կոո պե րա տի վի նա խա
գահ Սա թե նիկ Սարգս յա նը, ով 
նույն պես վա րում է ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն, ակ տի վո րեն 
հա մա գոր ծակ ցում է գյու ղա պե
տա րա նի հետ, և ներ կա յաց ված 
խնդիր ներն ան մի ջա պես լու
ծում եր են գտնում: Մա դի նա
յում, վեր ջին տվյալ նե րով, 200 
գլխով ա վե լա ցել է խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա
նա կը` հաս նե լով 1200ի: Կոո
պե րա տի վի ա ռա ջին պտուղ
ներն ար դեն եր ևում են: 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

 Տա րի ներ ա ռաջ Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դա ձոր հա
մայն քում կոո պե րա տի վի ստեղ ծում ա նի րա կան ու ան հա վա
նա կան կա րող էր թվալ, քա նի որ վար դա ձոր ցի նե րը միշտ չէ, որ 
հեշ տութ յամբ են ըն դու նում ար վող յու րա քանչ յուր ա ռա ջարկ: 
Դա տող, վեր լու ծող մար դիկ են վար դա ձոր ցի նե րը, ա ռաջ նորդ
վում են « Տա սը չա փիր` մեկ ան գամ կտրիր»  սկզբուն քով:

« Կոո պե րա ցիան մեր գյու ղում ճա նա պարհ հար թեց, կա րե
լի է ա սել, Վար դա ձոր հա մայն քը մար զի ա ռա ջին գյու ղե րից է, 
որ տեղ ան մի ջա պես ձևա վոր վեց սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ: 
Այն ստեղծ վել է 2011 թ.ին` 72 ան դա մով: Ներ կա յաց ված ծրագ
րե րը հե տաքր քիր են, գրա վիչ: Գ յու ղա պե տա րանն էլ ան մի ջա
պես ա ջակ ցեց կոո պե րա տի վի ստեղծ մա նը` ներդ րում եր կա
տա րե լով: Դ րան հա ջոր դեց հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մար 3 խմոց նե րի տե ղադ րու
մը», պատ մում է գյու ղա պետ Ռո բերտ Սի րա կան յա նը: Կոո պե
րա տիվն այժմ հա գե ցած է գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յով, 
ու նեն 3 միա վոր « Բե լա ռուս» մակ նի շի МТЗ տրակ տոր ներ, 
1 միա վոր խո տի մամ լիչ, 2 միա վոր խոտհն ձիչ, ա ռա ջի կա յում 
կոո պե րա տի վին կհատ կաց վի ևս մե կա կան տրակ տոր և շար
քա ցան: « Նախ կի նում հին տեխ նի կա յով չէինք կա րո ղա նում ժա
մա նա կին կազ մա կեր պել խո տի հա վաք ման աշ խա տանք նե րը: 
Իսկ նոր տեխ նի կա յի շնոր հիվ կա րո ղա նում ենք, բա վա կա նին 
սեղմ ժամ կետ նե րում, ան կո րուստ կա տա րել խո տի կու տա կու
մը: Գ յու ղատն տե սութ յան մեջ ժա մա նա կի գոր ծո նը մեծ նշա նա
կութ յուն ու նի, ոչ մի աշ խա տանք չես կա րող ու շաց նել կամ հե
տաձ գել: Ս տաց ված տեխ նի կա յի շնոր հիվ նույ նիսկ ա վե լա նում 
է կու տակ ված խո տի ծա վա լը: Մի խոս քով, ար դեն ու նենք կե րի 
կա յուն բա զա, որն ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի ար տադ
րութ յան հիմքն է: Արդ յուն քում, մեր գյու ղում տա րեց տա րի ա վե
լա նում է կա թի և մ սի ար տադ րույ թու նը», նշում է գյու ղա պե տը:

Վար դա ձո րում զգա լիո րեն ա վե լա ցել են ցան քա տա րածք
նե րը, նոր հո ղա տա րածք ներ են մտել մշա կութ յան տակ: Հո ղե րի 
հա մա տեղ մշա կութ յան շնոր հիվ, բարձ րա ցել է բեր քատ վութ յու
նը, քա նի որ ժա մա նա կին են կա տար վում բո լոր  մի ջո ցա ռում
նե րը: Կոո պե րա տի վը վար ձա կա լում է նախ կի նում անմ շակ 
մա ցած հո ղա տա րածք նե րը, վա րում են, ցա նում, իսկ ստաց
ված բեր քից էլ բա ժին են հա նում նաև հո ղա տի րո ջը: Ն շենք, 
որ զգա լիո րեն ա վե լա ցել է նաև կոո պե րա տի վին ան դա մակ
ցող նե րի մոտ առ կա ա նաս նագլ խա քա նա կը, քա նի որ ճյու ղի 
զար գաց ման հա մար ստեղծ վել են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման
նե րը: Կոո պե րա տի վի հա ջո ղութ յուն ներն ակն հայտ են, ին չի 
շնոր հիվ ան դա մակ ցող նե րի թիվն աս տի ճա նա բար ա վե լա նում 
է: Այժմ ար դեն « Վար դա ձոր հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն» ու նի 86 ան դամ: «Սկզբ նա կան 
շրջա նում գյու ղա ցի նե րը չէին պատ կե րաց նում, թե ի՞նչ է կոո պե
րա ցիան, ո՞րն է դրա էութ յու նը: Սա կայն ըն թաց քում տես նե լով 
լայ նա ծա վալ այն աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում էին 
վեր ջի նիս կող մից` ի րենք ևս միա ցան կոո պե րա տի վին: Ս տեղծ
վել են բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, որ պես զի ա նաս նա պա
հութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը լուծ վեն ա ռանց խո չըն դո
տի», ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ջո նիկ Սի րա կան յա
նը:  Նա նույն պես վա րում է ա նաս նա պա հա կան ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն, որ տեղ խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի գլխա քա նա կը 
հաս նում է 120ի, ո րից 50ը`  կթու կո վեր են: Գ յու ղում կազ մա
կերպ վում են ար հես տա կան սերմ ա վոր ման աշ խա տանք ներ, 
ին չի շնոր հիվ բա րե լավ վել են կեն դա նի նե րի տոհ մա յին հատ
կա նիշ նե րը, բարձ րա ցել մթե րատ վութ յու նը: Վար դա ձո րում 
կո վե րի տա րե կան մի ջին կաթ նատ վութ յու նը հաս նում է 4000 
լիտ րի: Ա րո տա վայ րե րի ճիշտ և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման 
նպա տա կով, կազ մա կերպ վել է կենդանիների  հեր թա փո խա յին 
ա րա ծե ցում: Ի դեպ, գյու ղում ստեղծ վել է կա թի վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մաս, որ տեղ վե րամ շակ վում է կոո պե րա տի վի ան
դամ ե րի կող մից ար տադր ված կա թը: «ԳԾԻԳ»  պ/հի Գե ղար
քու նի քի մար զա յին ա ջակ ցութ յան թի մի հա մա կար գող Խո րեն 
Բա դալ յա նի կար ծի քով` « Վար դա ձո րի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը» մար զի լա վա գուն նե րից է, որն 
ար դեն տնտե սա կան լուրջ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել: Կոո
պե րա տիվն իր գոր ծու նեութ յամբ օ րի նա կե լի նե րից մեկն է, և 
պատ րաստ է իր փոր ձը փո խան ցել նաև նոր կա յա ցող կոո պե
րա տիվն ե րին:

 

գլուխ բտման ցլիկ ներ: Սա կայն 
թե´ մսի, և թե´ կա թի ի րա ցու
մը հիմ ախն դիր է, քա նի որ 
դրանց վա ճառքն ի րա կա նաց
վում է միջ նորդվե րա վա ճա
ռող նե րի կող մից, իսկ  գյու ղա
ցուն մում է ե կամ տի փոքր մա
սը: « Մեզ մոտ թե´ կար տո ֆի լը, 
և թե´ կաթ նամ թերքն ու մի սը, 
աչ քի են ընկ նում հա մա յին լա
վա գույն հատ կա նիշ նե րով: Ու
նենք բու սա ծած կով հա րուստ 
ա րոտ ներ, հա մեղ և սառ նո րակ 
ջուր: Նու նիսկ ա րո տա վայ րե
րում կեն դա նի ներն օգտ վում 

են մա քուր, զու լալ աղբ յուր նե
րի ջրե րից: Արդ յուն քում` ալպ
յան գո տի նե րից ստաց վում է 
ո րակ յալ միս և կաթ: Ցան կա լի 
է,  որ պես զի մթե րում ե րը կազ
մա կերպ ված բնույթ կրեին, և 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի 
ար տադ րած բերքն ու բա րիքն 
ան մի ջա պես ի րաց վեր», նշում 
է  Ա րա մա յի սը: 

Ցա վոք, այ սօր ոչ մի մթե
րող կազ մա կեր պութ յուն չի 
մտնում Մա դի նա: Գ յու ղա ցի
նե րը կա թը վե րամ շա կում են 
տնե րում, ստա նում են պա նիր, 
կա րագ և  այլ կաթ նամ թերք ներ, 
ո րոնք, չնա յած բարձր ո րա կին, 
դժվա րութ յամբ են ի րաց վում: 
Տա րա ծաշր ջա նում և հատ կա
պես Մա դի նա յում, զար գա ցած 
է նաև ոչ խա րա բու ծութ յու նը: 
Ցան կա լի էր ոչ խա րի միս կամ 
կեն դա նի ոչ խար ներ ար տա
հա նել, սա կայն դրա հա մար 
ար տա քին կա պեր և  ա ջակ
ցութ յուն է անհ րա ժեշտ: « Մեր 
կոո պե րա տի վի հա ջո ղութ յունն 
այ սօր պայ մա նա վոր ված է նաև 
հա մայն քա պե տի աշ խա տան քի 
ճիշտ և գ րա գետ կազ մա կեր
պու մով: Չ նա յած ե րի տա սարդ 
տա րի քին` նա ար դեն աշ խա
տան քա յին մեծ փոր ձա ռութ յուն 
ու նի և կոո պե րա տի վի կա յաց
մա նը նպաս տող ակ տիվ գոր
ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց
նում», տե ղե կաց նում է ֆեր մե
րը:

 Կոո պե րա տի վի ան դամ ե
րի կար ծի քով` խնդի րը միայն 
ա նաս նագլ խա քա նակ ու նե նա
լը չէ: Պետք է ա պա հո վել կեն
դա նի նե րի պահ ված քի անհ
րա ժեշտ պայ ման նե րը, ճիշտ 
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« Լո կա տոր» ըն կե րութ յու նը, ու սում ա սի րե լով 
աշ խար հում տա րած ված բո լոր հա կա կարկ տա յին 
հա մա կար գե րի ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն նե
րը, ստեղ ծել է նոր սերն դի հա կա կարկ տա յին հա մա
կարգ, ո րը թույլ կտա այլևս չմտա հոգ վել հա կա կարկ
տա յին հա մա կար գե րի ան սար քութ յան, չկրա կե լու և  
ա նարդ յու նա վետ աշ խա տե լու մա սին:

Հա մա կար գը բաղ կա ցած է ՀԱԳ120 հա կա կարկ
տա յին կա յան նե րից և կա ռա վար վող ծրագ րա յին ա պա
հո վու մից: Հա մա կար գի նո րա րա րութ յու նը կա յա նում է 
նրա նում, որ հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել կա յան նե րի 
կոմպ լեք սա յին կա ռա վա րում: Ն մա նա տիպ կա ռա վար
ման շնոր հիվ կա րե լի է ի րա կա նաց նել ցան կա ցած քա
նա կով, ուժգ նութ յամբ, ժա մա նա կա յին ին տեր վալ նե րով 
կրա կոց ներ: Ծ րագ րա յին ա պա հո վու մը թույլ է տա լիս 
քար տե զի վրա նշել կա յան նե րի խում բը, կրա կոց նե րի 
քա նա կը, ուժգ նութ յու նը, միջկ րա կա յին ժա մա նակն ու  
ակն թար թո րեն գոր ծա ծել դրանք: Հենց այս հատ կութ
յունն էլ էա պես բարձ րաց նում է ամ բողջ հա մա կար գի 
արդ յու նա վե տութ յու նը, քա նի որ բո լոր կա յան ներն աշ
խա տում են միա սին և  ի րենց ազ դե ցութ յունն ի րա կա
նաց վում է ամ պա մա ծութ յան ողջ տա րած քով: Բա ցի կի

րա ռա կան ֆունկ ցիա նե րից, ծրագ րա յին ա պա հո վում 
ու նի հա մա ռոտ մո նի թո րին գա յին և  անվ տան գութ յան 
հա մա կար գեր, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է առ ցանց ռե
ժի մում տես նել տա րաբ նույթ օգ տա կար տե ղե կատ վութ
յուն` գա զի պա շար նե րը, բա լոն նե րում ճնշու մը, է լեկտ
րա կան մարտ կոց նե րի լից քա վոր վա ծութ յան չա փը, 
արևա յին մարտ կո ցի վի ճա կը և  այլն:

«Ծ րագ րա յին հա մա կար գը լիո վին մշակ վել է « Լո
կա տոր» ըն կե րութ յան կող մից և  իր բնույ թով չու նի 
ա նա լոգ ներ: Վեր ջին տա րի նե րին, կարկ տի դեմ պայ
քա րի աշ խա տանք նե րը ցույց են տվել, որ թեև առ կա 
կա յան նե րի գոր ծու նեութ յու նը ո րոշ չա փով նվա զեց նում 
է կարկ տա հա րութ յու նից հնա րա վոր վնաս նե րը, սա
կայն բա վա րար արդ յունք չի ա պա հո վում, ին չի պատ
ճա ռով գյու ղա ցի նե րը կրում են զգա լի վնաս ներ: Այս 
հա մա կար գը ստեղ ծե լիս, հաշ վի ենք ա ռել շու կա յում 
առ կա կա յան նե րի բո լոր թե րի, բա ցա սա կան կող մե րը` 
լա վա գույն ո րակ ստա նա լու հա մար», նշում է « Լո կա
տոր» ըն կե րութ յան տնօ րեն Ար ման Խա չատր յա նը:

 Ներ կա յում հան րա պե տութ յան տա րած քում տե
ղադր ված են հա կա կարկ տա յին կա յան ներ, ո րոնք կա
ռա վար վում են մեկ տե սա կի կա պի մի ջո ցով, չու նեն առ
ցանց մո նի թո րին գի և կա ռա վար ման հա մա կարգ, ին չի 
արդ յուն քում կարկ տի դեմ պայ քարն ի րա կա նաց նում է 
ա նարդ յու նա վետ: Կա յա նը կա ռա վա րում է GSM/GPRS 
ին տեր նե տա յին կա պու ղու և  որ պես պա հուս տա յին 

կա պու ղի SMS կարճ հա ղոր դագ րոթ յուն նե րի մի ջո ցով՝ 
միա ժա մա նակ 2 տար բեր օ պե րա տոր նե րի SIM քար տե
րով:

 Նոր հա կա կարկ տա յին կա յան նե րը` ՀԱԳը, աշ
խա տում են լիո վին ավ տո նոմ ռե ժի մում և ցան կա ցած 
ան սար քութ յուն ա ռա ջա նա լու դեպ քում, ա հա զանգ են 
ու ղար կում կենտ րո նա կան կա ռա վար ման կենտ րոն: 
Պաշտ պան վող տա րած քը 1 կա յա նի հաշ վար կով կազ
մում է 120 հեկ տար: Կա յա նը 5 վայրկ յա նը մեկ կա րող 
է ա նընդ մեջ կրա կել ա վե լի քան 500 ան գամ, հար վա
ծա յին ա լի քի ա րա գութ յու նը առն վազն 500մ/վ է: Կա յա
նի կա ռա վար ման և ս նուց ման մա սն ա ռանձ նաց ված է 
կրա կող մա սից, ին չը բա ցա ռում է ցնցում ե րի և տա
տա նում ե րի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը դրանց վրա:

 Հի շեց նենք, որ « Լո կա տոր» ՓԲ ըն կե րութ յու նը 
հիմ ադր վել է 2007թ.: Իր իսկ կող մից նա խագծ ված 
ծրագ րա յին և քար տե զագ րա կան հեն քի շնոր հիվ, ըն
կե րութ յու նը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում զբա ղեց
նում է ա ռա ջա տար դիր քեր` շար ժա կան օբ յեկտ նե րի 
ար բան յա կա յին վե րահս կո ղութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո լոր տում: Օգ տա գոր ծե լով կու տակ ված փորձն ու նո րա
րա րա կան գա ղա փար նե րը` ներ կա յումս ըն կե րութ յու նը 
ներ կա յաց նում է մի շարք լու ծում եր` երկ րա տե ղե կատ
վա կան /GIS/, առ ցանց վե րահս կո ղութ յան և հե ռա հար 
կա ռա վար ման ո լորտ նե րում:
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 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի գի տա կան և հե տա
զո տա կան գոր ծու նեութ յան ձեռք բե րում երն ու նվա ճում ե րը թվար կե լիս ան
պայ ման շեշտ վոմ է նաև բույ սե րի գե նո ֆոն դի և սե լեկ ցիա յի պրոբ լե մա յին լա
բո րա տո րիա յի մա սին՝ որ պես հան րա պե տութ յան մշա կո վի բույ սե րի և դ րանց 
վայ րի ազ գա կից տե ղա ծին (ա բո րի գեն) ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պահ պան ման, 
նո րե րի ստեղծ ման և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման ուղ ղութ յամբ մե ծա ծա վալ 
նե րուժ:

Լա բո րա տո րիա յի աշ խա տա կից նե րը գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Մե լիք յա նի ղե կա վա րութ յամբ, աշ խա տում են « Բույ սե րի 
գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նում, գնա հա տում, օգ տա գոր ծում և մո նի
թո րինգ GIS հա մա կար գով» թե մա յի վրա:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վել է մո նի թո րինգ ա ռա վել հե տաքրք
րութ յուն ներ կա յաց նող մշա կա բույ սե րի վայ րի ցե ղա կից նե րի (ՄՎՑ) տա րած ման 
կար ևո րա գույն ա րեալ նե րում, խո ցե լիութ յան և հար մար վո ղա կա նութ յան գնա
հա տում՝ կախ ված մար դա ծին ազ դե ցութ յու նից և կապ ված շրջա կա մի ջա վայ րի 
վատ թա րաց ման և կ լի մա յի փո փո խութ յան հետ: Դե պի Հա յաս տա նի մար զեր 
բազ մա թիվ ար շա վախմ բա յին այ ցե լութ յուն նե րի ըն թաց քում, ու սում ա սի րութ
յուն նե րի արդ յուն քում ե ղած սեր մա յին հա վա քա ծուն հարս տա ցել է 71 նոր նմու
շով, ո րից 30ը դրվել է ex situ պահ պա նութ յան: Իսկ ընդ հան րա պես լա բո րա տո
րիա յում պահ պան վում է 5453 սեր մա յին նմուշ և շուրջ 1400 թերթ հեր բա րիում: 
 Հա ցա հա տի կա յին և բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րը և ն րանց վայ րի ցե ղա կից նե րը, 
սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րում օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, ստաց վել են աշ նա նա ցան 
գա րու 3, ցո րե նա շո րա յի 1, սո խի 1 և սխ տո րի 1 սոր տան մուշ ներ, ո րոնք հետև յալ 

ՀՀ  ԳՆ  «Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին
գի կենտ րոն» ՊՈԱԿը հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, հեր թա կան ան գամ 
այ ցե լել էին  ՀՀ ԳՆ « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի «Սև քա
րի ան տառտն տե սութ յան» մաս նաճ յուղ: Այ ցե լութ
յան նպա տակն էր վեր ջին տա րի նե րին, մո նի տո րին
գի կենտ րո նում ներդր ված ծրագ րով, ար բան յա կա
յին պատ կեր նե րի հա մադր ման արդ յուն քում տեղ 
գտած ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի փո փո խութ յան 
պատ ճառ նե րի ու սում ա սի րութ յու նը: 

Կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ան
տառտն տե սութ յան աշ խա տա կից նե րի, ինչ պես նաև 
« Հա յան տառ» ՊՈԱԿի գլխա վոր ան տա ռա պետ Ռու
բեն Պետ րոս յա նի հետ հա մա տեղ, ընտ րո ղա կան կար
գով ու սում ա սիութ յուն ի րա կա նաց րե ցին փո փոխ ված 
տա րածք նե րից մե կում, ո րը գտնվում էր Գե տա շե նի 
ան տառ պե տութ յան 12րդ քա ռա կու սում:

Ի րա կա նաց ված դի տար կում ե րից պարզ վեց, որ 
այդ տա րած քում տեղ գտած փո փո խութ յան պատ ճա
ռը` նա խորդ տար վա աշնանը տե ղի ու նե ցած ու ժեղ 
քա մի նե րի արդ յուն քում տա պալ ված ծա ռերն են: Տե
ղում ի րա կա նաց ված քննար կում ե րից հե տո պարզ 
դար ձավ, որ նշված տա րած քից փայ տան յու թի դուրս 

բեր մա նը խո չըն դո տում են ան տա ռա յին ճա նա պարհ
նե րի դժվար հա սա նե լիութ յու նը, տե ղան քի ռե լիե ֆը, 
ին չի ա ռի թով ցան կա լի կլի ներ հրա վի րել շա հագր գիռ 
կող մե րի ու շադ րութ յու նը` նշված հատ ված նե րից փայ
տան յու թի դուրս բեր ման հա մար արդ յու նա վետ  տար

բե րակ նե րի մշակ մա նը:
Նշ ված հատ ված նե րից փայ տան յու թի դուրս բե

րու մը մա սամբ կբա վա րա րի տե ղի բնակ չութ յան վա
ռե լա փայ տի սպառ ման ծա վալ նե րը, ինչն իր հեր թին 
կնպաս տի ան տա ռի  վրա ճնշման նվա զեց մա նը: Դի
տար կում ե րին մաս նակ ցում էին նաև Կենտ րո նում 
փոր ձաշր ջան անց նող ու սա նող նե րը:

«Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ

ա նուն նե րով հանձն վել են պե տա կան 
սոր տա փոր ձարկ ման՝ աշնանացան 
գարի` §Մարինա¦, աշնանացան 
գարի` §Հայկ 1¦, §Հայկ 2¦, 
աշ նա նացան ցորենաշորա`     §Սիս 
2¦, սոխ` §Արմավիրի¦, սխտոր` 
§Ձյունիկ¦:

Նոր հա վաք ված նմուշ նե րի 
տվյալ նե րը մուտ քագր վել են մի ջազ
գա յին է լեկտ րո նա յին տվյալ նե րի 
բա զա (EURISCO): Շա րու նակ վում է 
լա բո րա տո րիա յի սերտ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը  Ս վալ բար դի մի ջազ
գա յին սեր մե րի բան կի (Syalbard 
Global Seed Vault, Նի դեր լանդ ներ) հետ: Եր կա րատև և հու սա լի պահ պա նութ յան հա մար 
գեն բանկ են ու ղարկ վել վայ րի պտուղ նե րի (10), հա ցազ գի նե րի (7), դե ղա տու և  ա րո մա
տիկ բույ սե րի (4), իսկ ընդ հա նուր թվով՝ 28 նմուշ: 

 Կա տար վող ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 2015 թվա կա նին լա բո րա տո րիա յի գի տաշ խա
տող նե րի կող մից, ՀԱԱՀի Տե ղե կագ րում հրա տա րակ վել է 6 գի տա կան հոդ ված: «Բույ
սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի վի ճա կը պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան հա մար» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, լա բո րա տո րիա յի աշ խա տա կից նե րը շա րու նա կում են հա մա
գոր ծակ ցել ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) հետ: Ըն
թա ցիկ տա րում լա բո րա տո րիան կա վար տի « Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ
պա նում, գնա հա տում, օգ տա գոր ծում և մո նի թո րինգ GIS հա մա կար գով» ծրագ րի կա տա
րու մը և կսկ սի բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ու սում ա սիր մանն ու սե լեկ ցիա յին 
ուղղ ված այլ ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը:

www.anau.am
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«Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան»  ծրագ
րի շրջա նակ նե րում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ԳԱՀԿի փոխտ նօ րեն Ա. Հայ րա
պետ յա նը, ու սու ցա նող ներ գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ա. Տեր–Գ րի գոր յա նի,   
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու ներ Ա. Գ րի գոր յա նի և Լ. Ա ճեմ յա նի հետ այ ցե լե ցին  
Տա վու շի մար զի Գ յու ղատնտեսության ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո ն գյու ղա կան խորհր
դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով:

Ն րանց կազ մա կեր պած ու սու ցո ղա կան դա սըն թա ցը վե րա բե րում էր ագ րա րա յին խորհր դատ
վութ յա նը, տե ղե կատ վութ յան և գի տե լի քա հենք տնտե սութ յան կա ռա վար մա նը: Ն յու թե րի կար ևո
րութ յու նը բա վա կա նին պա հանջ ված էր մար զի տնտե սութ յուն նե րում, ուս տի խորհր դա տու նե րի կող
մից ըն դուն վե ցին մեծ հե տաքրք րութ յամբ` ծրա գի րը շա րու նա կա կան դարձ նե լու պատ րաս տա կա
մութ յամբ: Թե մա նե րը բազ մաբ նույթ էին` « Մեր ձար ևա դար ձա յին մշա կա բույ սե րի` թզե նու,նռնե նու, 
ար քա յա նարն ջե նու հիմ ա կան վնա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում եր», «Մ շա կա բույ սե րի վնա սա տու նե րը, հի վան դութ յուն նե րի կան խա տե սու մ ու  ա հա
զան գու մը», «Պատ վաս տա կալ նե րի և սա ծիլ նե րի ա ճե ցում, բազ մա ցում, ար տադ րութ յան կազ մա կեր
պում` ժա մա նա կա կից ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րում» և « Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի 
սա ծիլ նե րի ա ճե ցու մը»:

 Մի ջո ցառ ման աշ խա տանք նե րը հա մա կար գում էր ԳԱՀԿի փոխտ նօ րեն Ար շա լույս Հայ րա պետ
յա նը: 

ԳԱՄԿի տնօ րեն Վա հան Կա րա պետ յանն ու սուց ման ըն թաց քում խորհր դա տու նե րի ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րի կարևո րութ յու նը բարձր գնա հա տեց և հոր դո րեց դրանք ա վե լաց նել ու նե ցած գի տե լիք
նե րին և տա րա ծել ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում:

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՄԲ

Օ րերս Գ յու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան հան րա պե
տա կան կենտ րո նի և Տա վու շի 
ԳԱՄԿի հա մա տեղ սե մի նարը 
Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի Դի
տա վան և Գան ձա քար հա
մայնք նե րում էր: Սե մի նա րին 
մաս նակ ցում էին նաև ԳԱՀԿի 
փոխտ նօ րեն Ար շա լույս Հայ
րա պետ յա նը և Տա վու շի 
ԳԱՄԿի տնօ րեն Վա հան Կա
րա պետ յա նը: Եր կու հա մայնք
նե րում էլ ա նաս նա պահ ներ, 
այ գե գործ ներ և բան ջա րա
բույծ ներ էին հա վաք վել` սե մի
նար – քն նար կու մից ակն կա լե
լով ի րենց մտա հո գող խնդիր
նե րի պա տաս խան նե րը:

 Դի տա վա նը, որ տեղ ա ռա
վել գե րակշ ռող էին ջեր մատ նա
յին տնտե սութ յուն նե րը` շուրջ 
20 ֆեր մեր նե րին գո հաց րեց 
«Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա
բույ սե րի սա ծիլ նե րի ա ճե ցու մը» 
թե մա յով սեմինարդա սըն թա ցը, ո րը վա րում էր 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը:

 Ներկայացվեց ո րակ յալ սա ծիլ նե րի ա ճեց
ման և  ապ րան քա յին բեր քի ստաց ման կար
ևո րութ յան, ինչ պես նաև հի վան դութ յուն նե րից 
պաշտ պան վե լու նա խա պայ ման նե րի մա սին: 

Մաս նա գետն այ ցե լեց ե րի տա սարդ ֆեր մեր
նե րից մե կի տնտե սութ յուն և տե ղում հե տաքր քիր 
և ու սա նե լի ցու ցում եր տվեց: Վեր ջում մաս նա
կից նե րն իրենց հետաքրքրող հար ցերն ուղ ղե
ցին ու սու ցա նո ղին` ստա նա լով սպառիչ պա տաս
խան նե րը:

Հաջորդ սեմինարը, որը Գանձա քար հա

մայն քում էր,  վե րա բե րում էր ա նաս նա պա հութ
յա նը: Թե ման Գյուղատնտեսական կենդանիների 
մատ ղա շի հիվանդություններին էր վերաբերում:  

  Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև 
պահ ված քի, ա րա ծեց ման, պատ վաս տում ե րի, 
հի գիե նա յի պահ պան ման վերաբերյալ թեմաներ: 
Դա սըն թա ցա վար Գա յա նե Պե տո յա նը մեծ սի
րով պա տաս խանեց ֆերմերների հարցերին: 
Դի տա վա ն և Գան ձա քա ր համայնքներում մաս
նա գետ նե րը սե մի նա րի ավարտին այ ցե լե ցին 
ֆեր մեր նե րի տնտե սութ յուն և համապատասխան 
ցուցումեր տվեցին ֆերմերներին: Սե մի նա րը 
օգ տա կար էր և   արդ յու նա վետ:

Տաթ ևիկ Նա զին յան

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Օ րերս ՀԱԱՀ Ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գի է կո նո մի կա յի 

ամ բիո նի դա սա խո սա կան կազ մը՝ ամ բիո նի վա րիչ, տնտե սա
գի տութ յանթեկ նա ծու, դո ցենտ Վար դան Ա լեք սան յա նի ղե կա
վա րութ յամբ, այ ցե լե ցին Կո տայ քի մարզ: 

Այ ցե լութ յան նպա տակն էր` խո րաց նել ամ բիո նի դա սա խոս նե
րի գործ նա կան և կի րա ռա կան գի տե լիք նե րը, ինչ պես նաև տես
նել, թե մար զում գոր ծող գյու ղատն տե սա կան և սնն դարդ յու նա բե
րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ինչ պի սին են նյու թա տեխ նի
կա կան ա պա հով վա ծութ յան վի ճա կը և  ար դիա կան ու նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման մա կար դա կը: Խումբն այցելեց «Եղ
վար դի գի նուկոն յա կի գոր ծա րան» ՓԲԸ, որ տեղ դա սա խոս նե րի 
հար ցե րին հան գա մա նա լից պա տաս խա նե ցին կազ մա կեր պութ
յան ղե կա վարն ու մաս նա գետ նե րը: Գոր ծա րա նի հա մար խիստ 
հատ կան շա կան է, որ նրանց ամ բողջ ար տադ րանքն ի րաց վում 
է ար տա քին շու կա նե րում, մաս նա վո րա պես ՌԴում: Այ նու հետև  
նրանք այցելեցին Նոր Գե ղի հա մայն քի վար չա կան տա րած քում 
գտնվող, հան րա պե տութ յու նում ե լա կի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 
ա մե նա խո շոր ջեր մատ նա յին տնտե սութ յու ն՝ «Կ լուբ նիչ նա յա պոլ
յա նա» ՍՊԸ: ԱՀԷ ամ բիո նի ան դամ ե րը գործ նա կան հան դի պում 
ու նե ցան Կո տայ քի մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի Գ յու ղատն
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Մ հեր Ե ղիա
զար յա նի, Նոր Գե ղիի գյու ղա պետ Ֆ. Թ ևո սյա նի և «Կ լուբ նիչ նա յա 
պոլ յա նա» ՍՊԸի ղե կա վա րութ յան հետ: Այն այ սօր ոչ միայն հան
րա պե տութ յան, այլև տա րա ծաշր ջա նի բարձ րա կարգ ջեր մատ նա
յին տնտե սութ յուն նե րից է, որ տեղ բարձր մա կար դա կի վրա են 
գտնվում ար տադ րա կան, տեխ նո լո գիա կան և կազ մա կերպ չա կան 
ու շու կա յա վար ման հար ցե րը: 

Հա ջորդ կան գա ռը` նույն վար չա կան տա րած քում գտնվող, լո
լիկ և վա րունգ ար տադ րող ջեր մատ նա յին տնտե սութ յունն էր, ո րի 
տնօ րեն պրն Ղա զար յա նը ջեր մո րեն դի մա վո րեց այ ցե լու նե րին, 
նրանց ծա նո թաց րեց ջեր մատ նա յին տնտե սութ յան ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րին: Ա վար տե լով այ ցե լութ յուն նե րը` Վ. Ա լեք սան յա
նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետին՝ 
ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ յան և  արդ յու նա վետ ու բո վան դա կա յին 
այ ցե լութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու հա մար: 

www.anau.am

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ 
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՄ

 Գո րի սի ա նաս նա շու կա յում մեկ նար կել է դպրո ցա կան նե րի 
հա մար ա մա ռա յին դա սըն թաց՝ գյու ղատն տե սութ յան կա ռա
վար ման և  ա նաս նա պա հութ յան վար ման ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րի վե րա բեր յալ: 

 Դա սըն թա ցը կազ մա կերպ վել է « Ռազ մա վա րա կան զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յուն» (ՌԶԳ) հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յան «Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Հա յաս տա նի հա րա վում» 
ծրագ րի շրջա նա կում: Դա սըն թա ցի նպա տակն է` Ս յու նի քի մար
զի գյու ղա կան հա մայնք նե րի ե րի տա սարդ սերն դի մոտ ցան կութ
յուն արթ նաց նել զբաղ վե լու գյու ղատն տե սութ յամբ, վաղ հա սա կից 
զար գաց նել ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րը և ծա նո թաց նել ա նաս նա
պա հութ յան վար ման ար դի մե թոդ նե րին և մի ջոց նե րին: 

Ա մա ռա յին դա սըն թա ցը մեկ նար կել է հու նի սի 9ին և կ շա
րու նակ վի շուրջ մեկ ա միս: Այդ ըն թաց քում Գո րի սի և Սի սիա նի 
շրջան նե րի շուրջ 50 հա մայնք նե րի 1315 տա րե կան դպրո ցա կան
նե րը, տե սա կան և  ին տե րակ տիվ գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
արդ յուն քում, կծա նո թա նան ա նաս նա պա հութ յան վար ման ար դի 
մե թոդ նե րին, ա նաս նա շու կա յի աշ խա տանք նե րին և  ագ րո վա ճա
ռա կե տում ներ կա յաց ված ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յին: 

«Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Հա յաս տա նի հա րա վում» 
ծրա գի րը մեկ նար կել է 2014թ. սեպ տեմ բե րին՝ Շ վեյ ցա րիա յի զար
գաց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան գրա սեն յա կի (ՇԶՀԳ) ֆիա նան
սա վոր մամբ: Ծ րա գի րը նպա տակ ու նի նպաս տել Ս յու նի քի և Վա
յոց ձո րի մար զե րում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում ներգ րավ ված 
ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա ճին և տն տե սա կան հնա րա վո րութ
յուն նե րի ընդ լայն մա նը: 

« Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն» ՀԿ
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ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՍԻՆԴՐԻԿ ԿԱՄ
  ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԿՆԻՔ

նե րը` ծաղկ ման ըն թաց քում, իսկ կոճ ղար մատն` աշ
նան ա միս նե րին: Հում քը պա հում են չո րաց րած կամ 
կոն սեր վաց րած վի ճա կում: Սինդ րի կը ժո ղովր դա
կան բժշկութ յան մեջ կի րառ ման բա վա կա նա չափ 
հին պատ մութ յուն ու նի: Հնդ կաս տա նում բույ սի կոճ
ղար մա տը ճա նա չել են որ պես մա ծող, փափ կաց նող 
և տո նու սա վո րող մի ջոց: Տի բե թում կոճ ղար մա տից 
պատ րա սում են դե ղա մի ջոց` ծե րու նա կան զա ռա

մութ յան դեմ:
 Ռու սա կան ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ դե ղա

բույ սի բո լոր մա սերն օգ տա գօր ծում են ռևմա տիզ մի, 
ճող վածք նե րի, թութ քի և գոտ կա ցա վե րի, իսկ Ի տա
լիա յում` պո լիարթ րիտ նե րի ժա մա նակ: Սի բի րում 
կոճ ղար մա տի ե փու կը պատ րաս տում են կա թով և  
օգ տա գոր ծում բարձր ջեր մութ յան, ռևմա տիզ մի և 
կա տա ղած շնե րի կծե լու դեպ քե րում:

 Հայ կա կան ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ տրոր

Հնդ կա ցո րե նը (լատ.՝Fagopyrum) հնդկա ցո րե նազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ
կա նող բույ սե րի ցեղ է:  Միամ յա և  բազ մամ յա խո տա բույ սեր են` նման մա տի տեղ 
ցե ղին, բայց ծաղ կա պա տը չի մե ծա նում:  Տե սակ նե րից են հնդկա ցո րեն մշա կո
վի (F.esculentum):  Ծաղ կա բույ լե րը ծո ցա յին են, ծա ղիկ նե րը երկ սեռ են, տար բե
րասռ նակ, հո տա վետ: Ա ռէջ նե րը 8ն  են, վար սանդն ու նի 3 սռնակ: Պ տու ղը թուխ 
է, սեր մը՝ օս լա յին:

Հնդ կա ցո րե նի հայ րե նի քը  Հի մա լա յան լեռ նե րի արևմտ յան հար թա վայ րերն են, 
որ տեղ մշա կում են ա վե լի քան չորս հա զա րամ յակ, իսկ պատ մա կան  Հա յաս տա նում  
այս մշա կա բույ սը մշա կել են կես հա զա րամ յակ ա վե լի ուշ:

 Հա յաս տա նի հա մար հնդկա ցո րե նը հա մար վում է 
բարձ րար ժեք ձա վա րա յին, ոչ ա վան դա կան մշա կա բույս: 
 Հաշ վի առ նե լով այս մշա կա բույ սի նկատ մամբ մեծ պա
հան ջար կը շու կա յում և սնն դի արդ յու նա բե րութ յան մեջ, 
ինչ պես նաև տնտե սա կան և  կեն սա բա նա կան ար ժե քա
վոր հատ կա նիշ նե րը` վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն
թաց քում գնա լով ա ճել է ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
հետքրք րութ յու նը հնդկա ցո րե նի նկատ մամբ:

Հնդ կա ցո րե նը կար ևոր դիե տիկ մշա կա բույս է:  Պա
րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ սպի տա կուց ներ, օս լա, 
ճարպ, հան քա յին տար րե րից՝ եր կաթ, ֆոս ֆոր, B1, B2 վի
տա մին ներ և  այդ պատ ճա ռով դաս վում է ար ժե քա վոր 
սննդամ թերք նե րի շար քին:  Բու ժիչ նպա տակ նե րով մթե
րում են բույ սի ցո ղու նի գա գաթ նա յին մա սը՝ ծաղկ ման 
շրջա նում:  Պա րու նակ վող միկ րո տար րե րի բազ մա զա
նութ յան շնոր հիվ հնդկա ցո րենն օգ տա կար է շա քա րա յին 
դիա բե տի, պանկ րեա տի տի, խպի պի դեպ քում: Ն պաս
տում է խո լես տե րի նի մա կար դա կի կար գա վոր մա նը:

Հնդ կա ցո րե նի հա տի կի վե րամ շակ ման ժա մա նակ 
ա ռա ջա ցած թե փը և մ ա ցորդ նե րը պա րու նա կում են 
բա վա կա նին շատ սպի տա կուց ներ, ճար պեր և  լավ կեր են խո զե րի ու թռչուն նե րի 
հա մար: Հնդ կա ցո րե նի 1 կգ ծ ղո տը պա րու նա կում է 0.30 կե րա միա վոր և 23 գ  մար
սե լի պրո տեին, խո տը հա մա պա տաս խա նա բար 0.46 կե րա միա վոր և 47 գ  մար սե լի 
պրո տեին: Հնդ կա ցո րե նի ծա ղիկ նե րը հա րուստ են նեկ տա րով և  լավ մեղ րա տու են: 
Հնդ կա ցո րե նի դաշ տի յու րաքնչ յուր հեկ տա րից ստաց վում է 200400 կգ  մեղր:

Հնդ կա ցո րե նի վե գե տա ցիա յի տևո ղութ յու նը 7085 օր է, ո րի հետ ևան քով մշա
կա բույ սը հա ջո ղութ յամբ մշակ վում է նա խա լեռ նա յին և  լեռ նա յին շրջան նե րում:

Հնդ կա ցո րե նի մշա կութ յան գոր ծում կար ևոր դեր են խա ղում ագ րոկ լի մա յա կան 
գոր ծոն նե րը: Հնդ կա ցո րե նի ա ճի ու զար գաց ման հա մար ակ տիվ ջեր մաս տի ճան նե
րի գու մա րը պետք է լի նի 13001600 OC: Հնդ կա ցո րե նը ցրտա հար վում է 2  (2.5) 
OCի պայ ման նե րում:

 Բույ սը պա հանջ կոտ է նա խորդ նե րի նկատ մամբ:  Լա վա գույն նա խորդ ներ են 
բազ մամ յա բակ լազ գի խո տա բույ սե րը, հա տի կաըն դե ղեն նե րը, շա րա հերկ մշա կա
բույ սե րը, ցե լից հե տո մշակ վող հա ցա հա տիկ նե րը:  Ցան քի լա վա գույն ժամ կե տը հու

լի սի եր րորդ տաս նօր յակն է:
 Նա խորդ մշա կա բույ սի բեր քա հա վա քից հե տո անհ րա ժեշտ է կա տա րել խո զա

նի ե րես վար և  հե տո նա խա գու թա նի կա վոր գու թա նով՝ խո րը վար:  Վաղ գար նա նը, 
խո նա վությու նը պահ պա նե լու նպա տա կով, պետք է կա տա րել փխրե ցում:

Հնդ կա ցո րե նը շատ զգա յուն է պա րար տան յու թե րի նկատ մամբ, հատ կա պես 
լավ է օգ տա գոր ծում ֆոս ֆո րա կան ալ յու րը. ո րը 90135 կգ/ հա նոր մա յով հո ղի տակ 
պետք է տալ խո րը վա րի ժա մա նակ: Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րով նպա տա կա
հար մար է պա րարտաց նել կամ ցան քի կամ սնուց ման ժա մա նակ:

 Ցան վող սեր մա ցուն պետք է լի նի խո շոր, ծանր: 
Որ պես զի սեր մե րը հա մե րաշխ ծլեն, անհ րա ժեշտ 
է ցան քից ա ռաջ դրանք են թար կել օ դա ջեր մա յին 
տա քաց ման:  Սեր ման յու թը պետք է ախ տա հա նել 
 Դի վի դեն տ կամ  Ռաք սի լ պատրաստուկներով՝ 2լ/տ 
կամ 0.4 լ/տ չա փա բաժ նով:  Ցան քի նոր ման լայ նա
շար ցան քի դեպ քում տա տան վում է 4060 կգ/ հաի 
սահ ման նե րում, իսկ սո վո րա կան շար քե րով ցա նե լու 
դեպ քում՝ 80100 կգ/ հա:  Ցան քը պետք է կա տա րել 
այն ժա մա նակ, երբ հո ղի ջեր մութ յու նը 810 սմ  խո
րութ յան վրա կազ մում է 1215OC:  Հնդ կա ցո րե նի ու
շա հաս սոր տե րը ցա նում են լայ նա շարք՝ 4560 սմ, 
իսկ վա ղա հասնե րը՝ սո վո րա կան շար քե րով՝ 15 սմ 
 միջ շար քա յին տա րա ծութ յամբ, 46 սմ  խո րութ յամբ: 
 Թեթև ու չոր հո ղե րում ցան քը տա փա նում են:  Ծի լը 
եր ևա լուց ան մի ջա պես հե տո միջ շա րա յին տա րա
ծութ յուն նե րը պետք է փխրեց նել 810 սմ  խո րութ
յամբ:

 Ցան քից ան մի ջա պես հե տո դաշ տը պետք է 
սրսկել ա մի նա յին ա ղով՝ 1.21.5 լ/ հա նոր մա յով: Սրս
կում պետք է կա տա րել մինչև հնդկա ցո րե նի ծի լե րի 

եր ևա լը և  ան մի ջա պես փոց խել:
Ո ռո գու մը նպա տա կա հար մար է կա տա րել ա կոս նե րով: Ա կո սի խո րութ յու նը 

պետք է լի նի 1215 սմ:  Շատ ա վե լի լավ է, երբ ո ռո գու մը կա տա րում են գի շերրը:  Վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում պետք է ջրել 56 ան գամ: Ա ռա ջին ջրու մը կա տա րել կո կո
նա կալ ման, երկ րոր դը՝ ծաղկ ման փու լում ա ռա ջին ջրու մից 1517 օր հե տո, եր րորդ 
ջրու մը՝ երկ րոր դից 1719 օր հե տո, հա ջորդ ջրում ե րը կա տա րել` ըստ պա հան ջի:

Հնդ կա ցո րե նի բեր քա հա վա քը կա տա րում են, երբ հա տի կի 75 %ը գորշ գույն է 
ստա նում:  Մի ջին բեր քատ վութ յու նը կազ մում է 1719 ց/ հա:

Հնդ կա ցո րե նի ներդ րում ու ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ըն դար ձա կու մը կնպաս
տի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե
լաց մա նը և  հան րա պե տութ յան պա րե նա յին անվ տան գութ յան խնդրի լուծ մա նը:

 Ռո լանդ  Ղա զար յան
գյու ղատն տե սա կան գի ռութ յուն նե րի թեկ նա ծու,

 Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րոն

Ծ նե բե կազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող, 
1545 սմ բարձ րութ յան, բազ մամ յա խո տա բույս 
է` հաստ կոճ ղար մա տով: Ու նի հեր թա դիր, ձվանշ
տա րաձև տերև ներ, երկ սեռ ծա ղիկ ներ: Պ տու ղը սև 
կամ կապ տա վուն հա տապ տուղ է: Ծաղ կում է մա
յիսհու նիս, պտղա կա լում` հու նիսօ գոս տոս ա միս
նե րին: Մեր հան րա պե տութ յու նում ա ճում են` օ ղա
կա տերև, հարթ, բազ մա ծաղ կա վոր և կով կաս յան 
սինդ րիկ նե րը: Այս տե սակ նե րը լայ նո րեն տա րած
ված են խառն ան տառ նե րում, ալպ յան և  են թալպ
յան գո տի նե րում, 15002200 մ բարձ րութ յան վրա, 
գլխա վո րա պես Իջ ևա նի, Դի լի ջա նի, Ս տե փա նա
վա նի, Կի րո վա կա նի, Հ րազ դա նի, Գո րի սի, Մեղ րու 
և  այլ շրջան նե րում: Բո լոր տե սակ ներն էլ ու նեն թե՛ 
բու ժա կան, և թե՛ սննդա յին նշա նա կութ յուն: Սինդ
րի կը բազ մա նում է սեր մե րով և կոճ ղար մա տով` 
հա ճախ տա լով լայ նա տա րած բու սուտ ներ: Ձ մե
ռում է լավ, պտղա կա լում` ոչ ա մեն տա րի:

ՔԻ ՄԻԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
 Բույ սի գրե թե բո լոր մա սե րում հայտ նա բեր

ված են ալ կա լոիդ ներ, սա պո նին ներ, հով տա շու շա
նի գլի կո զիդ նե րից` կոն վալ յա րին, մինչև 330 մգ % 
C վի տա մին, տա նին, բու սա կան լորձ և  օս լա: 

 ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
Բուժ ման նպա տա կով հիմ նա կա նում օգ տա

գոր ծում են բույ սի կոճ ղար մա տը, տերև նե րը և դա
լար ցո ղու նը: 

Վեր ջինս հիմ նա կա նում ու տե լու նպա տա կով 
հա վա քում են ապ րիլմա յիս ա միս նե րին, տերև

ված կոճ ղար մատն ու տերև նե րը դնում են թա րա
խա պա լար նե րի վրա:

Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով  դե ղա բույսն օգ
տա գործ վում է Հա յաս տա նում որ պես կե րա կուր, 
միա ժա մա նակ այն շատ օգ տա կար է ստա մոք սին 
և ներ քին օր գան նե րին, իսկ նրա թուրմն ու նի դեմքն 
ար ևա հա րութ յու նից պաշտ պա նե լու հատ կութ յուն: 
Սա կայն բույ սի սեր մե րը, մա սամբ նաև մյուս մա սե
րը, թու նա վոր են: Ա րա ծե լու ըն թաց քում պա տահ
մամբ ու տե լով` կեն դա նի նե րը թու նա վոր վում են, 
ո րի հետ ևան քով ա ռաջ է գա լիս սրտի աշ խա տան
քի թու լա ցում, շնչա ռութ յան դան դա ղում, հա ճա
խա մի զութ յուն, փոր լու ծութ յուն և  այլն: 

Դե ղա բույսն օժտ ված է հա կա միկ րո բա յին ակ
տի վութ յամբ:

 ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ  
 Կոճ ղար մա տից ջրա թուրմ պատ րաս տե լու հա

մար 1 թե յի գդալ հում քը 30 րո պե թրմում են 1 բա
ժակ եռ ման ջրում, ա պա ըմ պում օր վա մեջ 3 ան
գամ:

 Կոճ ղար մա տից ե փուկ պատ րաս տե լու հա մար 
4050 գ ման րաց րած հում քը 30 րո պե ե փում են 0,5 
լ ջ րում, ա պա օգ տա գոր ծում թրջոց նե րի ձևով: 

ԱՅԼ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ 
 Սինդ րի կը բնակ չութ յա նը ծա նոթ կե րա բույս է: 

Մատ ղաշ ընձ յուղ նե րը խա շում են ու օգ տա գոր ծում 
քա ցա խով, տա պա կում կամ պա հա ծոաց նում են 
ձմեռ վա հա մար: Այն ու նի հա ճե լի ա խոր ժա կա բեր 
համ ու հոտ: Կոճ ղար մա տի փո շին` շնոր հիվ լոր ձա
ռա տութ յան, ա ռա ջարկ վում է օգ տա գոր ծել որ պես 
սո սինձ: 

Բույ սը նեկ տա րա տու է, շնոր հիվ գե ղե ցիկ տես
քի, ու նի նաև դե կո րա տիվ նշա նա կութ յուն:
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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 52 48 34  հե ռա խո սա հա մա րով: 

Հ ա ն  ր ա  գ ի  տ ա 
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:

Ամեն  ինչ  մեղրի  մասին

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ 

Մր ցույ թի ծած կա գիր՝ CARD/HO/16/01 
06 հու լի սի, 2016թ.

1. §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մը (CARD)  հայ տա րա րում է մրցույթ`   
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Եր ևան քա ղա քի Ա զա տութ յան պո ղո տա 1/21 հաս ցեում գտնվող 
շեն քի դի մա ցի հե նա պա տի վե րա կանգ ման և տա րած քի բա րե կարգ ման հա մար  (շի նա րա րա կան 
մրցույթ (CARD/HO/16/01)): 

2. §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մը (CARD) հրա վի րում է բո լոր ի րա
վա սու շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին` մաս նակ ցե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Եր ևան քա ղա քի Ա զա տութ յան պո ղո տա 1/21 հաս ցեում գտնվող շեն քի դի մա ցի հե նա պա տի վե րա
կանգ ման և տա րած քի բա րե կարգ ման շի նա րա րա կան (CARD/HO/16/01) մրցույ թին: 

3. Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել միայն այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնց վեր ջին 2 տար վա շի
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր գու մա րը ոչ պա կաս է, քան` 500,000 ԱՄՆ դո լա րին հա
մար ժեք ՀՀ դրամ, ո րոնք ու նեն վեր ջին 3 տա րի նե րի ըն թաց քում, տա րե կան կտրված քով, առն վազն 
3000 մ2 բե տո նա յին աշ խա տանք ներ, ու նե նա 4րդ կար գի ռիս կայ նութ յան կա ռույց նե րի շի նա րա
րութ յան փորձ:

4. Մր ցու թա յին փա թեթ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել CARDի ներ կա յիս գրա սեն յա կից՝ մինչև 2016 թ. հու
լի սի  13ը, ժա մը 16:00,  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140, Հեռ.՝ 374 60 440 
550:

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

6. Հայ տե րը պետք է ու ժի մեջ մնան բաց ման օր վա նից` 60 օր վա ըն թաց քում և ներ կա յաց վեն կնքված 
փակ ծրար նե րի մեջ մինչև 2016թ. հու լի սի 19ը, ժա մը 12:00,  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա
տութ յան 1/2140, Հեռ.՝ 374 60 440 550:

7. Նշ ված ժամ կե տից հե տո ստաց ված հայ տե րը չեն մաս նակ ցե լու հայ տե րի բաց մա նը, ո րը տե ղի կու
նե նա 2016թ. հու լի սի 19ին, ժա մը 16:00ին §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD)  
հիմ նադ րա մի  գրա սեն յա կում՝ մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն հայտ նած հայ տա տու նե րի ներ կա յութ յամբ: 

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

 Մեղ րի բույրն ու հա մը պայ մա նա
վոր ված են բույ սե րի նեկ տա րով: Նեկ տա
րա տու բույ սե րի սա կա վութ յան դեպ քում 
մե ղու նե րը մշա կում են ցո ղա մեղր (մա
նա նա յի մեղր), ո րը հա վա քում են ո րոշ 
ծա ռե րի՝ կաղ նու, կե չու, բար դու, լո րե նու 
տերև նե րից։ Այս դեպ քում մեղրն ու նի 
պա կաս դու րե կան համ և ցածր սննդա
յին ար ժեք։ Նեկ տա րը քաղցր, բու րում
նա վետ հե ղուկ է։ Նեկ տա րը պա րու նա
կում է 5075 % ջուր, 2024 % միա շա քար 
(մո նո սա խա րիդ), 1324 % շա քա րե ղեգ, 
հան քա յին նյու թեր, սպի տա կուց ներ, 
ե թե րա յին յու ղեր, վի տա մին ներ։ Մե ղու
նե րը այ ցե լում են այն պի սի ծաղ կա բույ
սե րի, ո րոնց նեկ տա րը ա ռանձ նա նում է 
շա քա րի բարձր պա րու նա կութ յամբ։

Մեղ րի հիմ ա կան բա ղադ րի չը յու
րաց վող ած խաջ րերն  են խա ղո ղա շա
քարն  ու պտղա շա քա րը, ո րոնց պա րու նա
կութ յու նը հաս նում է 70 %ի, ին չի շնոր հիվ 
մեղ րը հեշտ է մարս վում։ Մեղ րի կար ևոր 
բա ղադ րա մա սե րից են օր գա նա կան թթու
նե րը (կաթ նաթ թու, խնձո րաթ թու, կիտ րո
նաթ թու, թրթնջկաթ թու),  ֆեր մենտ նե րը, 
վի տա մին նե րը, կա րո տի նը (Aնա խա վի
տա մին)։ Մեղրն ու նի նաև բու ժիչ հատ
կութ յուն և լայ նո րեն կի րառ վում է ժո ղովր
դա կան բժշկութ յան մեջ՝ մրսա ծութ յան, 
ստա մոք սա ղի քա յին, սիր տա նո թա յին և  
այլ հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ։ Մեղ րը 
լավ պահ պան վող մթերք է, հազ վա դեպ է 
փչա նում։ Շա քա րի բարձր պա րու նա կութ
յան շնոր հիվ մեղ րում ման րէ նե րը չեն բազ
մա նում, բայց կա րող են ա ռա ջա նալ ո րոշ 
սնկեր:

Մար դիկ մեղրն օգ տա գոր ծել են վաղ 
անց յա լից։ Հույն մեծ մա թե մա տի կոս  Պ յու
թա գո րասն իր եր կա րա կե ցութ յու նը բա

ցատ րում էր նրա նով, որ ին քը պար բե րա
բար օգ տա գոր ծել է մեղր, իսկ փի լի սո փա  
Դե մոկ րի տը պնդում էր, որ ա ռող ջութ յու նը 
պահ պա նե լու և ներ քին օր գան նե րի հի
վան դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար 
պետք է մեղր գոր ծա ծել: 

Մ.թ .ա. 3000 թ. գրա վոր հու շար ձան
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ Ե գիպ տո
սում  լավ զար գա ցած է ե ղել մեղ վա բու
ծութ յու նը։ Ո րոշ ե գիպ տա ցի ներ բարձր 
էին գնա հա տում մեղրն ու մե ղու նե րին, 
դրա մա սին վկա յում է հռո մեա կան դա
րաշր ջան նե րի խորհրդանիշները: Ա րա
բա կան բժշկութ յան մեջ հայտ նի ներ կա
յա ցու ցիչ Ա վի ցե նան խոր հուրդ էր տա լիս 
մեղ րը օգ տա գոր ծել որ պես դեղ սննդի մեջ։ 
Մեղ վա բու ծութ յունն ա ռա վել զար գաց ման 
է հաս նում քրիս տո նեութ յան տա րած ման 
ժա մա նա կաշր ջա նում։ Այդ ժա մա նակ նե
րում սկսվեց մեղ րա մո մի օգ տա գոր ծու մը 
կրո նա կան ա րա րո ղութ յուն նե րի ըն թաց
քում։ 

Մեղ րը օգ տա գոր ծում էին սննդի մեջ 
և խ միչք նե րի պատ րաստ ման հա մար, 
իսկ մեղ րա մո մը` լու սա վոր ման և կ րո նա
կան կա րիք նե րի հա մար։ Ժա մա նա կա
կից մեղ վա բու ծութ յան մեջ մեծ ներդ րում 

է ա րել ռուս մեղ վա բույծ Պ.Ի. Պ րո կո պո
վի չը (17751850 թթ.), ո րը 1814 թ. ստեղ
ծեց քանդ վող շրջա նակ նե րով փե թակ։ 
Ա մե րի կա ցի մեղ վա բույծ Լա րեն ցո Լո րեն 
Լանգստ րո տը 1851 թ. ստեղ ծեց ա ռա ջին 
փե թա կը շար ժա կան շրջա նակ նե րով։ 
Ներ կա յումս մեղ վա բու ծութ յու նը աշ խար
հում հա սել է գե րա զանց արդ յունք նե րի` 
շնոր հիվ գի տութ յան ա րագ զար գաց ման։ 
Ա պա ցուց ված է, որ մեղ վա բու ծութ յու նը 
մեզ տնտե սա կան նշա նա կութ յուն ու նի 
այ գե գոր ծութ յան զար գաց ման գոր ծում։ 
Փո շոտ ման շնոր հիվ, ո րը ի րա կա նա նում 
է մե ղու նե րի օգ նութ յամբ, ա պա հով վում է 
տասն յակ ան գամ ա վե լի շատ և  ո րակ յալ 
բեր քի ստա ցում։

ՄԵՂ ՐԻ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ 
ՀԱՏ ԿՈՒԹՅ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 1. Կան խար գե լում է քաղց կե ղը և սր
տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը՝ շնոր հիվ 
իր բա ղադ րութ յան մեջ մտնող ֆլա վո նոիդ
նե րի ու հա կաօք սի դանտ նե րի:

2. Վեր ջին հե տա զո տութ յուն նե րը բա
ցա հայ տել են, որ մեղ րը բա րե րար ազ դե
ցութ յուն է ու նե նում խո ցե րի ու ա ղես տա
մոք սա յին այլ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
դեպ քում:

3. Ու նի հա կա բակ տե րիալ, հա կասն
կա յին ազ դե ցութ յուն, քա նի որ մե ղու նե րը 
մեղր պատ րաս տե լիս ա վե լաց նում են էն
զիմ եր, ո րոնք ար տադ րում են հիդ րո գե նի 
պե րոք սիդ:

4. Խ թա նում է մար զա կան պատ
րաստ վա ծութ յու նը: Ժա մա նա կին օ լիմ
պիա կան մար զիկ նե րը մեղր ու չո րաց րած 
թուզ էին ու տում` ի րենց ֆի զի կա կան վի ճա
կը բա րե լա վե լու հա մար: Սա հաս տատ վել 
է ժա մա նա կա կից բժշկութ յան կող մից, քա
նի որ մեղ րը հիա նա լի հա վա սա րակշ ռում է 
գլի կո գե նի մա կար դա կը:

5. Օգ նում է հա զի ու կո կոր դի մրսա
ծութ յան դեպ քում. 100ից ա վե լի ե րե խա նե
րի հետ անց կաց րած ու սում ա սի րութ յու
նից պարզ վել է, որ մեկ գդալ մեղ րը գրե թե 
նույն քան արդ յու նա վետ է հա զի անց կաց
ման ու խա ղաղ քնի ա պա հով ման հար
ցում, որ քան հա զը բու ժող օ շա րա կի մեկ 
չա փա բա ժի նը:

6. Մեղրն օգ նում է տե սո ղութ յան բա
րե լավ մա նը, քա շի նվա զեց մա նը, բրոն
խիալ ասթ մա յի, փոր լու ծութ յան և սրտ
խառ նո ցի դեպ քում: Այն ան վա նում են  
նաև Յո գա հա վի, քա նի որ կա րո ղա նում է 
թա փան ցել մարմ ի հյուս վածք նե րի ա մե
նա խո րին շեր տե րը:

7. Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
մեղ րը պա րու նա կում է պարզ շա քար ներ, 
դա նույն շա քա րը չէ, ինչ շա քա րա վա զի 
կամ դրա փո խա րի նիչ նե րի մեջ պա րու
նակ վո ղը: Գլ յու կո զա յի ու ֆրուկ տո զա
յի հրա շա լի հա մադ րութ յան արդ յուն քում 
մեղ րը, փաս տո րեն, օգ նում է օր գա նիզ մին 
կար գա վո րել շա քա րի մա կար դա կը ար յան 
մեջ:

8. Մեղ րում պա րու նակ վող պարզ շա
քար ներն ու նեն չո րաց նող ազ դե ցութ յուն, 
իսկ հա կա բակ տե րիալ բնույ թի շնոր հիվ 
մեղ րը նաև նպաս տում է վեր քե րի մեջ տա
րա տե սակ վնա սա կար օր գա նիզմ ե րի թա
փանց ման կան խար գել մա նը:

9. Մեղ րի ո րոշ տե սակ ներ պա րու նա
կում են վեց տե սա կի լակ տո բակ տե րիա
ներ և չորս տե սա կի բի ֆի դո բակ տե րիա
ներ, ո րոնք անգ նա հա տե լի աշ խա տանք են 
տա նում ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար գի 
հա մար:

10. Տ նա յին պայ ման նե րում կա րե լի է 
պատ րաս տել բազ մա թիվ դի մակ ներ՝ պար
տա դիր նե րա ռե լով մեղ րը, ո րը խո նա վաց
նում, սնու ցում և, հա կա բակ տե րիալ ազ դե
ցութ յան շնոր հիվ, մաք րում է մաշ կը:

Լի լիթ  ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ


