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 Գոր ծա դի րը սահ մա նել է հայ կա կան կոն յա կի ու բրեն
դիի գի նեն յու թի, սպիր տա հում քի, սպիր տաջ րի, բու րա
վետ ջրի և խա ղո ղի օ ղու գի նեն յու թի ու թոր ված քա հում քի 
թոր ման հա մար նա խա տես ված սար քե րին ներ կա յաց վող 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը: Հիմ նա վոր ման հա մա ձայն՝ 
գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քը, մաս նա վո րա պես, կոն յակն 
ու կոն յա կի սպիր տը, Հա յաս տա նից ար տա հան վող հիմ նա
կան ար տադ րա տե սակ նե րից են և  ու նեն ծա վա լա յին ա ճի 
մեծ նե րուժ: Բա ցի այդ, Հա յաս տա նի ար տա հան մանն ուղղ
ված արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա
րութ յամբ կոն յա կա գոր ծութ յունն ընդգրկ վել է ա ռաջ նա յին 
ո լորտ նե րի շար քում: Այդ պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է ո լոր
տը կա նո նա կար գող ՀՀ օ րենսդ րութ յունն ու թո ղարկ վող 
ար տադ րան քի ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 
մի ջազ գա յին ըն դուն ված պա հանջ նե րին: Ո րոշ ման ըն դուն
մամբ ակն կալ վում է բարձ րաց նել թո ղարկ վող հայ կա կան 
կոն յա կի, բրեն դիի և խա ղո ղի օ ղու ար տադ րան քի ո րա կա
կան ցու ցա նիշ նե րը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ա վե լաց
նե լու դրանց ար տա հան ման ծա վալ նե րը: 

* * *
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ներ կա է գտնվել 

§Եվ րո պա կան բիզ նես հե ռան կար նե րը, խո չըն դոտ նե րը և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րը Հա յաս տա նում¦ խո րագ րով հա մա
ժո ղո վին, ո րը կազ մա կեր պել է Եվ րո պա կան բիզ նես ա սո
ցիա ցիան: 

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝ վար չա պե տը կար ևո րել է 
նման մի ջո ցա ռում նե րի անց կա ցու մը և ն շել. § Գոր ծա րար 
հա մայն քի, ինչ պես նաև տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ
յուն մշա կող պա տաս խա նա տու նե րի լայն ներ կա յաց վա
ծութ յունն այս մի ջո ցառ մա նը, թույլ է տա լիս կան խա տե
սել ակ տիվ ու կա ռու ցո ղա կան քննար կում բո լո րիս հու զող 
հար ցե րի շուրջ: ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա րար մի ջա
վայ րի տե սանկ յու նից Հա յաս տանն ա ռա վել գրա վիչ եր կիր 
դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ: Մենք հռչա կել և հետ ևո ղա կա նո
րեն ի րա կա նաց նում ենք §բաց դռնե րի¦ քա ղա քա կա նութ
յուն` չկի րա ռե լով գրե թե ոչ մի սահ մա նա փա կում ներդ րու
մա յին գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ: Գոր ծա րար մի ջա վայ րի 
բա րե լավ մանն ուղղ ված մեր քայ լե րը բարձր են գնա հատ
վում մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից: Մենք ի րա կա նաց նում ենք քա ղա քա կա նութ յուն, 
ո րի նպա տակն է` ա պա հո վել հա վա սար պայ ման ներ բո լո
րի հա մար: Օ տա րերկր յա ըն կե րութ յուն նե րը պետք է ի րենց 
հար մա րա վետ և  ա պա հով զգան Հա յաս տա նում:

 Ար տոն յալ GSP առևտ րա յին ռե ժիմ ու նենք նաև Կա նա
դա յի, Շ վեյ ցա րիա յի, Ճա պո նիա յի և Նոր վե գիա յի հետ: Մեկ 
այլ հնա րա վո րութ յուն է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի 
միջև վեր ջերս ստո րագր ված առևտ րի և ներդ րում նե րի մա
սին շրջա նա կա յին հա մա ձայ նա գի րը, ո րով ստեղծ վում են 
բա րեն պաստ պայ ման ներ ներդ րում նե րի և  եր կու երկր նե
րի միջև ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան, առևտ րի խրա խուս
ման հա մար։ Մենք ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն ենք 
դարձ նում ներդ րու մա յին ծրագ րե րին` նպա տակ ու նե նա լով 
ա ջակ ցել նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, ներդ րում նե
րի ներգ րավ մա նը` ա ռա ջար կե լով գոր ծա րար նե րին ար տո
նութ յուն նե րի լայն շրջա նակ: Այս հա մա տեքս տում, վստահ 
եմ, որ Եվ րո պա կան բիզ նես ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ
յու նը Հա յաս տա նում ևս  իր նպաս տը կբե րի ներդ րում նե րի 
ներգ րավ ման, գոր ծա րար հա մայն քի շա հե րի ներ կա յաց
ման և պե տութ յունմաս նա վոր երկ խո սութ յան զար գաց
ման տե սանկ յու նից¦:

 Վեր ջերս ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յանն ըն դու նել է ԱՄՆ 
պաշտ պա նութ յան դե պար տա
մեն տի վտանգ նե րի հա մա տեղ  
նվա զեց ման ծրագ րի (DTRA) 
տնօ րեն, դոկ տոր Է լի զա բեթ 
Ջոր ջի գլխա վո րած պատ վի րա
կութ յա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում 
կող մե րը քննար կել են կեն սա
բա նա կան անվ տան գութ յան 
ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ
յանն առնչ վող ծրագ րե րը:

Գործակալության այցը մեր հանրապետություն

Բացվել է կենտրոնացված համատեղ ազգային կառույցը
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Սերգո Կարապետյանն այցելել է Արմավիրի և 
Արագածոտնի կարկտահարված համայնքներ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար  Սեր գո  Կա րա պետ յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րար  Ար մեն  Մու րադ յա նը և  Հա յաս տա նում ԱՄՆ դես պան  Ռի չարդ Մ.Միլսն օ րերս Եր ևա նում մաս
նակ ցել են կենտ րո նաց ված հա մա տեղ ազ գա յին կա ռույ ցի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Ար մա վի րի մարզ` 
նախորդ օրը տե ղա ցած կարկ տա հա րութ յան վնաս նե րին տե ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով: 

Նա խա րա րին ու ղեկ ցել է 
Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նը: 

Նա խա րա րը մաս նա վո րա
պես ե ղել է Էջ միած նի տա րա
ծաշր ջա նի հա մայնք նե րում,  
զրու ցել է գյու ղա ցի նե րի հետ 
և ն շել, որ վնաս նե րի չա փե
րը ճշգրտվե լուց հե տո  հար ցը 
կներ կա յաց վի կա ռա վա րութ
յան քննարկ մա նը: 

Այ նու հետև նա խա րարն 
ուղ ևոր վել է Ա րա գա ծոտ նի 
մարզ:
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Ոլորտում ապահովագրությունն  անհրաժեշտություն է
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 Կարկ տա հա րութ յան, քա մու և  ու
ժեղ անձր ևի հետ ևան քով Ար մա վի րի 
ու Ա րա գա ծոտ նի գյու ղատն տես նե
րին պատ ճա ռած վնաս նե րը կրկին 
վեր հա նե ցին  գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում օր ա ռաջ ա պա հո վագ րութ
յուն ի րա կա նաց նե լու հրա մա յա կա նը: 
Ցր տա հա րութ յուն նե րի, կարկ տա հա
րութ յուն նե րի, սե լավ նե րի հետ ևան քով 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յու նը 
տա րե կան մի քա նի տասն յակ մի լիարդ 
դրա մի վնաս է կրում: 

Ա մեն գյու ղատն տե սա կան տար վա 
մեկ նար կին վարկ վերց նող գյու ղա ցին 
հույ սը ե ղա նա կի հետ է կա պում: Տար վա 
կե սին նրան ցից շա տե րը փաս տի ա ռաջ 
են կանգ նում:  Պե տա կան բյու ջեից բո
լո րին կրած վնա սի չա փով ա ջակ ցութ
յուն տրա մադ րել հնա րա վոր չէ: §2013 
թվա կա նին միայն կարկ տա հա րութ յան 
վնա սը հաշվ վում էր 25.3 մլրդ դ րամ, 
2014ի ցրտա հա րութ յան հետ ևան քով 
վնա սը կազ մում էր ա վե լի քան 11 մլրդ 
դ րամ¦,Panorama.amի  հետ զրույ ցում 
թվա յին տվյալ ներ է ներ կա յաց րել Գ յու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման ծրագ
րե րի վար չութ յան պետ Հ րաչ յա Ծպ նեց
յա նը:  Ա գ  ր ա  ր ա գ  յ ո ւ  ղ ա  ց ի ա  կ ա ն 
միա վոր ման նա խա գահ Հ րաչ Բեր
բեր յա նը  Panorama.amի  հետ զրույ
ցում նշեց, որ ո լոր տում այս ի րա վի
ճա կում որ ևէ մե կը չի հա մար ձակ վի 
ա պա հո վագ րութ յուն ի րա կա նաց նել: 
§Ա պա հո վագ րութ յու նը կի րա կա նաց վի 
այն ժա մա նակ, երբ մենք կու նե նանք 
գյուղմ թեր քի ե րաշ խա վոր ված անվ
տանգ մշա կութ յուն: Իսկ դա կապ ված 
է հա կա կարկ տա յին ծա ռա յութ յան աշ
խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան հե
տ¦, ա սել է միա վոր ման նա խա գա հը: 
Ըստ Հ. Բեր բեր յա նի` հա կա կարկ տա յին 
կա յան ներն այդ քան էլ արդ յու նա վետ 
չեն, աշ խար հի զար գա ցած պե տութ
յուն նե րը վա ղուց ան ցել են մշա կա բույ
սե րի ու այ գի նե րի ցան ցա պատ ման 
մե թո դին, ինչն ա պա հո վում է մոտ 100 
տո կոս պաշտ պա նութ յուն: §Աշ խար
հում եր ևի միայն Ար գեն տի նա յում էին 
հա կա կարկ տա յին կա յան ներն օգ տա
գոր ծում: Մենք գործ ու նենք ցածր արդ
յու նա վե տութ յուն ա պա հո վող սար քե րի 
հետ: Պետք է աս տի ճա նա բար անց նենք 
ցան ցա պատ ման մե թո դին¦: Ն րա խոս
քով, ցան ցա պատ ման ծախ սե րի մա
սին ներ կա յաց ված աստ ղա բաշ խա կան 
թվերն ի րա կա նութ յա նը չեն հա մա պա
տաս խա նում: 

Հ. Բեր բեր յա նը հաշ վար կել է` 1 հա 
տա րած քը ցան ցա պե տե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է 2 հա զար դո լա րին հա
մար ժեք դրամ, ցան ցը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել  15 տա րի:

Տն տե սա գետ Մես րոպ Ա ռա քել
յա նը Panorama.amի  հետ զրույ ցում 
ընդգ ծեց, որ տնտե սութ յան ա մե նա
ռիս կա յին ո լոր տի ա պա հո վագ րութ յան 
ի րա կա նա ցու մը շատ կար ևոր է, հա
մա կար գի ներդր ման գոր ծում պետք է 
պե տութ յու նը սուբ սի դա վո րում ի րա կա
նաց նի: §Պար տա դիր ավ տոա պա հո
վագ րութ յան ներդր ման ժա մա նակ ընդ
դի մա ցող նե րը շատ էին, բայց կար ծում 
եմ, այս տա րի նե րի ըն թաց քում հա
մա կարգն ի րեն ար դա րաց րեց: Ն ման 
հա մա կարգ պետք է ներդր վի գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում և պայ մա
նա վոր ված լի նի մարդ կանց պար տա
վոր վա ծութ յուն նե րի կա տար ման հետ: 
Օ րի նակ, ե թե լի նի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին տրվող վար կե րի 
ա պա հո վագ րութ յուն, ա պա հա մոզ
ված եմ, որ գյու ղա ցի նե րը պատ րաստ 
կլի նեն ա վե լի բարձր տոկ սադ րույ քով 
վար կեր վերց նել, որ պես զի դրա մի 
մասն ուղղ վի որ պես ա պա հո վագ րա

կան վճար¦, նշել է տնտե սա գե տը:
Մ. Ա ռա քել յա նը նկա տեց նաև, որ 

այս մո դե լը հա յաս տան յան ֆի նան սա
կան հա մա կար գում կա, երբ հի պո թե
քա յին վար կի տրա մադր ման պա րա
գա յում ա պա հո վագ րում են տու նը: Ե թե 
մո դե լը ներդր վի նաև գյու ղո լոր տում, 
բան կե րը, հաշ վի առ նե լով ցածր ռիս
կայ նութ յու նը, կի ջեց նեն տո կո սադ
րույք նե րը:

Ինչ վե րա բե րում է պե տութ յան 
մաս նակ ցութ յա նը, Մ. Ա ռա քել յանն 
ա ռա ջար կում է վար կե րը սուբ սի դա
վո րե լու փո խա րեն մի ջոց ներն ուղ ղել 
ա պա հո վագ րութ յան հա մա կար գի կա
յաց մա նը: § Վար կե րի սուբ սի դա վոր
ման ազ դե ցութ յու նը փոքր է, ամ սա կան 
մի քա նի հա զար դրամ էլ չի կազ մում: 
Կար ծում եմ, որ գյու ղա ցի ներն էլ, ֆի
նան սա կան հա մա կարգն էլ ա վե լի կողմ 
կլի նեն, որ 4 տո կոս սուբ սի դա վոր ման 
հաշ վին պե տութ յունն ա պա հո վագ րա
կան վճար ներ կա տա րի կամ էլ պե տա
կան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն 
ստեղծ վի¦:

Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ծրագ րե րի վար չութ յուն պետ Հ րաչ
յա Ծպ նեց յա նը նշել է, որ ո լոր տում 
ա պա հո վագ րութ յան ներդր ման նպա
տա կով ար դեն մի քա նի տա րի քննար
կում ներ, հե տա զո տութ յուն ներ են 
ի րա կա նաց վում, մի ջազ գա յին փորձն 
են ու սում նա սի րում: Նախ ո րո շել են 
ա պա հո վագ րութ յուն ի րա կա նաց նել 
ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում՝ ա պա
հո վագ րե լով խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն նե րին: Սա կայն նա խա րա րութ
յան ու ԿԲ հա մա տեղ նոր ու ա վե լի 
խոր ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում 
պարզ վել է, որ ա պա հո վագ րութ յան 
ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յուն  ա ռա
ջին հեր թին կա բու սա բու ծութ յան ո լոր
տում: §Ո լոր տը մաս նա վոր ըն կե րութ
յուն նե րի հա մար գրա վիչ չի ե ղել, ոչ 
մեկ չի ցան կա ցել մտնել ա պա հո վագ
րա կան դաշտ: Ա ռա ջի կա ա միս նե րին 
նա խա տես վում է մեկ նար կել ա պա հո
վագ րութ յան պի լո տա յին ծրա գիր՝ 10 
մշա կա բույ սե րի ու 5 ռիս կե րի պա րա
գա յում: Մ շա կա բույ սերն են՝ ցո րեն, գա
րի, կար տո ֆիլ, լո լիկ, ծի րան, խնձոր, 
խա ղող, դեղձ կա ղամբ, պղպեղ: Ռիս
կերն են՝ կարկ տա հա րութ յուն, ցրտա
հա րութ յուն, ջրա ծած կում, ե րաշտ, 
հողմ¦,  ա սել է Հ րաչ յա Ծպ նեց յա նը:

 Դեռևս քննար կում ներն ըն թա նում 
են, ըստ նախ նա կան տվյալ նե րի, պի
լո տա յին ծրա գի րը կի րա կա նաց վի 
Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում: Նա խա
տես վում է, որ այն ո րո շա կի չա փով 
կսուբ սի դա վոր վի պե տութ յան կող մից: 
§ Կենտ րո նա կան բանկն ա ռա ջար կել է, 
որ ա պա հո վագ րութ յունն ի րա կա նաց
վի Ավ տոա պագ հո վագ րութ յան բյու
րո յի մի ջո ցով, դրա կազ մում ստեղծ վի 
մի կա ռույց, ո րը զբաղ վի գյու ղան տե
սութ յան ա պա հո վագ րութ յամբ: Փորձ
նա կան ծրագ րի ա վար տից հե տո, 
կախ ված արդ յունք նե րից, նոր այդ կա
ռույ ցը կա ռանձ նա նա¦, ա սաց վար
չութ յան պե տը: Ն րա խոս քով, պի լո տա
յին ծրագ րի շրջա նա կում պար տա դիր 
ա պա հո վագ րութ յուն է են թադր վում 
գյու ղա ցիա կան վար կեր վերց րած գյու
ղա ցի նե րի հա մար, մյուս դեպ քում այն 
կլի նի կա մա վոր սկզբուն քով:

 Մինչ այդ անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել 
տվյալ նե րի բա զա, կա յաց նել վնաս
նե րը գնա հա տող մաս նա գետ նե րի 
ինս տի տու տը, կազ մել մրցույ թի տեխ
նի կա կան ա ռա ջադ րանք ներ, ի րա կա
նաց նել ռիս կե րի մեղ մե լուն ուղղ ված 
ծրագ րեր, այդ թվում` ցան ցա պատ ման 
աշ խա տանք ներ:

www.panorama.am

Գործընթացը չի դադարեցվել
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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 և Ա րա գա ծոտ նի մար զեր: Կա ռա
վա րութ յան ղե կա վա րը ե ղել է Ար թի կում, 
որ տեղ վար չա պե տին են ներ կա յաց
րել նրա նա խորդ այ ցից հե տո հե ղե ղի 
պատ ճա ռած վնաս նե րի հետ ևանք նե րի 
վե րաց ման ուղ ղութ յամբ կա տար ված 
աշ խա տանք նե րը: 

Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է հե
ղե ղից տու ժած բնա կիչ նե րի բնա կա
րան ներ, զրու ցել ար թիկ ցի նե րի հետ, 
լսել նրանց մտա հո գութ յուն ներն ու պա
տաս խա նել քա ղա քա ցի նե րի հար ցե րին: 
Ար թիկ ցի նե րը շնոր հա կա լութ յուն են 
հայտ նել վար չա պետ Աբ րա համ յա նին՝ 
ի րենց քա ղա քում հե ղե ղի հետ ևանք նե րի 
վե րաց մա նը հե տա մուտ լի նե լու, ցու ցա
բեր ված օ ժան դա կութ յան հա մար և ն շել, 
որ հե ղե ղի պատ ճա ռած վնաս նե րի վե
րաց ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց
վել են հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե տում: 

Ն շենք, որ ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո
վի ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն
քում անհ րա ժեշտ գու մար ներ են հատ
կաց վել հրա տապ լու ծում պա հան ջող 
խնդիր նե րի վե րաց ման հա մար, այդ 
թվում՝ քա ղա քա ցի նե րի կրած վնաս նե րի 
փոխ հա տուց ման, ինչ պես նաև բնա կե լի 
տնե րին հա րա կից հե ղե ղա տա րի վնաս
ված հատ ված նե րի վե րա նո րոգ ման հա
մար:

Լ րագ րող նե րի հետ զրույ ցում վար

չա պետ Աբ րա համ յա նը նշել է, որ հե ղե
ղի վնաս նե րի վե րա կանգն ման գոր ծըն
թացն ըն թա նում է հա ջո ղութ յամբ, և 
զ գա լի աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց
վել: 

Հո վիկ Աբ րա համ յա նի խոս քով՝ 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած գնա
հա տա կան նե րի հի ման վրա տու ժած 
ար թիկ ցի նե րին ցու ցա բեր ված օգ նութ

յունն, ըստ հիմ նա վո րում
նե րի, կա ռա վա րութ յու նը 
ևս մեկ ան գամ կվե րա նա յի: 
Նա նշել է, որ կա ռա վա րութ
յունն ար դեն իսկ հատ կաց
րել է 41 մլն դ րամ, մի ջոց ներ 
են տրա մադր վել նաև քա
ղա քա պե տա րա նի և  ո րոշ 
գե րա տես չութ յուն նե րի կող
մից՝ տեխ նի կա յի ներգ րավ
ման և վե րա կանգ նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց ման նպա տա կով: Անդ
րա դառ նա լով հե ղե ղա տա րի 
վրա կա ռուց ված ա պօ րի նի 
շի նութ յան մա սին հար ցին՝ 

կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նշել է, որ 
այն խո չըն դո տել է ջրի հոս քին. շի նութ
յան հար ցը կքննարկ վի և կ կա յա ցա վի 
հա մա պա տաս խան ո րո շում: 

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է 
կարկ տա հա րութ յու նից տու ժած Ա րա
գա ծոտ նի մար զի Օ հա նա վան և Կար բի 
հա մայնք նե րի այ գի ներ, ծա նո թա ցել տե
ղա ցած կար կու տի պատ ճա ռած վնաս
նե րին, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի հետ, լսել 
նրանց մտա հո գութ յուն ներն ու խնդիր
նե րը: 

Վար չա պե տը հանձ նա րա րել է հա
մա պա տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րին՝ սեղմ ժամ կետ նե րում 
ա վար տել կարկ տա հա րութ յան վնաս
նե րի ու սում նա սի րութ յու նը, ո րից հե տո 
կա ռա վա րութ յու նը կքննար կի տու ժած 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րե լու հնա րա
վո րութ յուն ներն ու տար բե րակ նե րը:

www.gov.am

Հեղեղի պատճառած վնասների վերականգնման 
գործընթացը շարունակվում է

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը Tert.
amի հետ զրույ ցում հայտ նել է, որ այս տա րի ար տա հան վել է 11 500 տոն նա 
ծի րան, իսկ նա խորդ տա րի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում փոքրինչ ա վե լի  է 
ար տա հան վել, սա կայն կոչ է ա րել դա չկա պել Վե րին Լար սի ավ տո ճա նա պար
հի փակ  լի նե լու հետ, այլ պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ բերքն ան ցած տա րի 
ա վե լի շատ է ե ղել: 

§Այս տա րի մենք կան խա տե սում ենք 60 հա զար տոն նա յից ա վե լի միրգ, բայց 
ան ցած տա րի այդ թիվն ա վե լին էր¦, նշել է փոխ նա խա րա րը:

Ըստ Ռ. Մա կար յա նի` ան գամ ճա նա պար հի փակ ե ղած ժա մա նա կա հատ
վա ծում օ րա կան 200 350 տոն նա ծի րան էր ար տա հան վում: Ինչ վե րա բե րում է 
հար ցին, թե Լար սի ճա նա պար հի փակ լի նե լու պատ ճա ռով ար տա հա նող ըն կե
րութ յուն նե րը որ քա նո՞վ են տու ժել, նա ա սաց, որ ժա մա նա կա յին, պայ մա նագ րե
րի կա տար ման ա ռու մով, բո լո րի մոտ էլ խախ տում ներ ե ղել են, սա կայն, ընդ հա
նուր առ մամբ, ար տա հա նու մը չի դա դա րեց վել:

Չ նա յած դրան` փոխ նա խա րա րը նշել է, որ ա հա զան գեր չու նեն մթեր քի 
փչաց ման հետ կապ ված, քա նի որ ճա նա պար հի փակ վե լուց հե տո լաս տա նա
վեր են վար ձա կալ վել §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան կող մից, ո րոնք ի րա կա նաց րել են 
ծո վա յին փո խադ րում նե րը:

 Ըստ Ռ. Մակարյանի` ի րենք մաս նա վոր ըն կե րութ յան հետ բա նակ ցել են, և  
այդ մաս նա վոր ըն կե րութ յու նը պա տաս խա նատ վութ յուն է վերց րել: §Խն դիր կա 
դրված, որ պես զի նվա զա գույն լի նի լաս տա նա վի գի նը, որ պես զի ծի րա նի գնի 
վրա էա կան ազ դե ցութ յուն չու նե նա: Մինչև 1000 դո լա րի սահ ման նե րում է կազմ
վում այդ փո խադր ման գի նը՝ 20 հա զար կի լոգ րա մի  հա մար, այ սինքն, գնի վրա 
էա կան ազ դե ցութ յուն չի ու նե նում¦:

Անդ րա դառ նա լով գյուղմ թեր քի գնե րին՝ Ռո բերտ Մա կար յա նը նշեց, որ գնա
գո յա ցու մը տար բեր գոր ծոն նե րից է կախ ված, բայց գնի նվազ ման հիմ նա կան 
գոր ծո նը բեր քի ծա վալ նե րի աճն է։

www.tert.am
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ՄԱՐԶԻ 41 ՀԱՄԱՅՆՔ ԼՈՒՐՋ ՎՆԱՍ Է 
ԿՐԵԼ ԿԱՐԿՈՒՏԻՑ

Ակ նա լիճ հա մայն քում տե
ղա տա րափ անձր ևի ու կար
կու տի հետ ևան քով Մե ծա մո րի 
սե լա վա տա րի պաշտ պա նիչ 
պատ նե շի 50 մետ րի հաս
նող հատ վա ծը, չդի մա նա լով 
ջրի ու ժեղ հոս քին, փլուզ վել 
է, և ջու րը լցվել է հա մայն քի 
մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րը` 
կրկնա պատ կե լով գյու ղա ցու 
վնա սը: Ըստ հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Մի սակ յա նի` Ակ նալ
ճում մշա կո վի հո ղա տա րածք
նե րի հիմ նա կան մա սը զբա
ղեց նում են ծի րա նի և խա ղո ղի 
այ գի նե րը, լո լի կի հո ղա տա
րածք նե րը: Գար նա նա յին 
ցրտա հա րութ յան հետ ևան
քով ակ նա լիճ ցի նե րը կորց րել 
են ծի րա նի բեր քը, իսկ այժմ 
ար դեն` լո լի կի և խա ղո ղի բեր
քը` զրկվե լով ի րենց ապ րու սի 
մի ջո ցից: Գ ևորգ Մի սակ յա նի 
խոս քով` հա մայն քում առ կա է 
թվով 8 հա կա կարկ տա յին կա
յան, և 8ն  էլ գոր ծել են, սա
կայն կարկ տի ուժգ նութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված` արդ յունք 
չեն տվել:

Ինչ պես տե ղե կաց րեց Ար
մա վի րի 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 պետ 
Ար թուր Այ վազ յա նը` մար զում 
առ կա է 178 հա կա կարկ տա յին 
կա յան, ո րոնք ե րեկ գոր ծել են 
ողջ ուժգ նութ յամբ, ա ղե տա լի 
ամ պե րով պայ մա նա վոր ված` 
դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը 
0 % է ե ղել: Ըստ նրա` թույլ ար
տա հայտ ված ամ պե րի դեպ
քում միայն արդ յու նա վե տութ
յու նը կհաս նի 80 %ի, իսկ 
մի ջի նի դեպ քում` 5060 %ի:

ՀՀ Ա րա մա վի րի մարզ պետ 

Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի փո
խանց մամբ` կարկ տա հա րութ
յան հետ ևան քով ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի մա սին զե կուց վել 
է նաև Հան րա պե տութ յան Նա
խա գա հին, ում ան մի ջա կան 
հանձ նա րա րութ յամբ հա մայն
քա յին հանձ նա ժո ղով նե րը 
շատ կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում կգույ քագ րեն վնա սի 
ամ բող ջա կան չա փե րը, հա
մայն քում առ կա հիմ նա կան 
խնդիր նե րը, կներ կա յաց նեն 
մար զա յին հանձ նա ժո ղո վին, 
որն էլ ամ փո փե լով այդ տվյալ
նե րը` հա մա պա տաս խան տե
ղե կանք կներ կա յաց նի ՀՀ կա
ռա վա րութ յա նը` ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի հա մար լու ծում 
գտնե լու նպա տա կով: 

Հա վե լենք, որ կար կու
տի հա ջորդ  օ րը մար զում են 
ե ղել և մարզ պետ Ա շոտ Ղահ
րա ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ 
կարկ տա հա րութ յու նից տու
ժած հա մայնք ներ են այ ցե լել 
ՀՀ վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա
համ յա նը, տա րած քա յին կա
ռա վար ման և զար գաց ման 
նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը: 
Մարզ պե տի ու ղեկ ցութ յամբ 
հա մա պա տաս խան հա մայնք
ներ է այ ցե լել գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րը, հա
մայնք նե րում են ե ղել նաև 
նա խա րա րութ յան և մարզ պե
տա րա նի ո լոր տը ներ կա յաց
նող պա տաս խա նա տու ներ, 
տե ղե րում ծա նո թա ցել ստեղծ
ված ի րա վի ճա կին, զրու ցել 
գյու ղա ցի նե րի հետ` վստա
հեց նե լով, որ վնաս նե րը ճշտե
լուց հե տո կներ կա յաց վի կա
ռա վա րութ յան քննարկ մա նը:

www.armavir.mtaes.am
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ԴԻՏԱՎԱՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ 26Ն ԷՐ

 Հու լի սի 2-ին Շի րա կի մար զում տե ղի 
ու նե ցած կարկ տա հա րութ յու նը բա վա կա-
նին լուրջ վնաս ներ էր պատ ճա ռել մար զի 
Մար մա շեն, Վահ րա մա բերդ, Կապս, Հո-
վու նի, Մա յիս յան հա մայնք նե րի ցան քա-
տա րա ծութ յուն նե րին: 

Շի րա կի 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 աշ խա տան քա յին խում բը չէր 
հասց րել ճշգրտել կարկ տա հա րութ յան պատ
ճա ռած վնաս նե րի չա փը, երբ հու լի սի 4ին 
կրկին նույն հա մայնք նե րի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րը կարկ տա հար վե ցին: Հու լի սի 5ին 
հու սա հատ ված բնա կիչ նե րը դի մե ցին ծայ րա
հեղ մի ջո ցի` փա կե լով Գ յում րիԱ մա սիա հան
րա պե տա կան նշա նա կութ յան ճա նա պար հը` 
պա հան ջե լով մար զա յին իշ խա նութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հան դի պում: Բ նա կիչ նե
րի հետ հան դի պե ցին մարզ պե տի տե ղա կալ 
Հա րութ յուն Ար շակ յա նը և   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 պետ Մով սես 
Մա նուկ յա նը: Այ նու հետև մի քա նի քա ղա քա ցի
ներ` Մար մա շեն և Վահ րա մա բերդ հա մայնք նե
րի ղե կա վար նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, հան դի պում 
ու նե ցան Շի րա կի մարզ պետ Հով սեփ Սի մոն
յա նի հետ, ով լսեց բնա կիչ նե րին, նրանց բարձ
րաց րած խնդիր ներն ու ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք 
վե րա բե րում էին ոչ թե վնաս նե րի փոխ հա տուց
ման հար ցե րին, այլ հստակ ա ռա ջարկ ներ էին` 
հա կա կարկ տա յին կա յան ներ տե ղադ րե լու վե
րա բեր յալ: Շի րա կի մարզ պե տը հանձ նա րա րեց 

հրա վի րել աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ
յուն` կարկ տա հա րութ յու նից տու ժած մնա ցած 
ե րեք հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի մաս նակ
ցութ յամբ` քա ղա քա ցի նե րի կող մից բարձ րաց
ված հար ցի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե
րի քննարկ ման հա մար: 

 Հու լի սի 6ին ՀՀ Շի րա կի մարզ պե տա րա
նում տե ղի ու նե ցավ խորհր դակ ցութ յուն`  ՀՀ 
Շի րա կի փոխ մարզ պետ նե րի, մարզ պե տա
րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե սութ յա և  
բնա պահ պա նութ յան վար չութ յան պե տի, ինչ
պես նաև վե րը թվարկ ված հա մայնք նե րի ղե
կա վար ներ  մաս նակ ցութ յամբ: Քն նարկ վե ցին 
տար բեր հար ցեր ու տար բե րակ ներ` բնակ չութ
յան կրած վնաս նե րը մեղ մե լու ուղ ղութ յամբ: 
Բայց ա մե նա կար ևո րը` հա կա կարկ տա յին կա
յան նե րի տե ղադր ման հարցն էր, քա նի որ ա մե
նա լավ փոխ հա տու ցու մը դեռևս ե րաշ խիք չէ 
նոր կարկ տա հա րութ յու նից խու սա փե լու հա
մար: Կա յան նե րի տե ղադր ման գոր ծըն թա ցին 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու 
հար ցում պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե ցին 
Մար մա շեն,  Վահ րա մա բերդ և Բ յու րակն հա
մայնք նե րի ղե կա վար նե րը: 

Աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ յու նից 
ան մի ջա պես հե տո 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 հանձ նա ժո ղո վի ան
դամ նե րը` հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի հետ, 
մեկ նե ցին տա րածք ներ` տե ղե րում գնա հա տե
լու վնա սի չա փը:
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 Հու լի սի 10-ին տե ղա ցած հոր դա ռատ անձրևն ու 
դրան հա ջոր դած ուժ գին կար կու տը մեծ չա փե րի վնաս 
են հասց րել Ար մա վի րի մար զի ե րեք տա րա ծաշր ջան-
նե րի 41 հա մայնք նե րի: Կան հա մայնք ներ, ո րոնց կրած 
վնա սի չա փե րը նախ նա կան տվյալ նե րով հաս նում են 
100 %-ի: Հի մա նա կա նում վնաս վել են խա ղո ղի այ գի նե-
րը, բան ջար-բոս տա նա յին մշակաբույսերն ու ջեր մո ցա-
յին  տնտե սութ յուն նե րը:

 Դի տա վա նը Տա վու շի մար զի այն հա մայնք նե րից է, որ տեղ վեր ջին տա րի նե րին 
հա ջո ղութ յուն ներն ակն հայտ են` շնոր հիվ ե րի տա սարդ և սր տա ցավ հա մայն քի ղե կա-
վար Հա կոբ Սա րի բեկ յա նի: 

§ 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 այս հա մայն քում ստեղծ վեց 26րդ կոո պե րա տի վը,ո րի նա խա գահ ընտր վեց 
ե րի տա սարդ և գոր ծուն յա Թա թուլ Գաբ րիել յա նը: Հա մայն քի 37 ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ
յուն նե րից կոո պե րա տի վում կա մա վոր սկզբունք նե րով ան դա մագր վե ցին 30ը: Բո լո րին հե տաքրք
րում էին գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի կար գա վոր ման 
խնդիր նե րի լու ծում նե րը:

Ն րանց հա մոզ մամբ, այդ ա մե նի առ կա յութ յան պա րա գա յում կա վե լա նա և  ա նաս նագլ խա
քա նա կը, և  ար տադ րան քը: Մար զում ծրագ րե րի հա մա կար գող Պա վել Ցու ցուլ յա նը և Տա վու շի 
ԳԱՄԿի տնօ րեն Վա հան Կա րա պետ յա նը ջանք չխնա յե ցին ներ կա նե րին բա ցատ րել կոո պե րա տի
վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, խնդիր նե րը հա մա տեղ և  արդ յու նա վետ լու ծե լու կար ևո րութ յու նը: 
Ներ կա յաց նե լով կա նո նադ րութ յու նը` նրանք մաս նա կից նե րին հոր դո րե ցին ա ռա վել հա մախմբ վե
լով ե րի տա սարդ ղե կա վա րութ յան շուրջ` նպա տա կա յին օգ տա գոր ծել ստեղծ ված հնա րա վո րութ
յու նը: 

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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Օ րերս տե ղի ու նե ցած 
Տա վու շի մարզ խորհր դի 
հեր թա կան նիս տին մաս-
նակ ցում էր ՀՀ տա րած-
քա յին կա ռա վար ման և 
զար գաց ման նա խա րա րի 
ա ռա ջին տե ղա կալ Վա չե 
Տեր տեր յա նը: 

Մինչ օ րա կար գա յին հար
ցե րին անդ րա դառ նա լը, 
մարզ պետ Հո վիկ Ա բով յա նը 
ո րո շա կի տե ղե կատ վութ յուն 
ներ կա յաց րեց մար զում կարկ
տա հա րութ յան հասց րած 
վնաս նե րի վե րա բեր յալ՝ նշե
լով, որ հանձ նա ժո ղով նե րի 
կող մից կազմ վել են անհ րա
ժեշտ բո լոր փաս տաթղ թե րը 
և դ րանք պատ շաճ կեր պով 
ներ կա յաց վել են ՀՀ տա րած
քա յին կա ռա վար ման և զար
գաց ման նա խա րա րութ յուն: 
Մարզ պետն անդ րա դար ձավ 

նաև ա ռա ջի կա յում մար զում 
սպաս վող ՏԻՄ ընտ րութ յուն
նե րին և հա մայնք նե րի խո շո
րաց ման հար ցե րին: 

 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 գլխա վոր մաս նա
գետ Գ րի գոր Փայտ յա նը հան
դես ե կավ մար զում գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քի վե րա բեր յալ տե ղե
կատ վութ յամբ:  Հա մայնք նե
րում սկսվել են բեր քա հա
վա քի աշ խա տանք նե րը, և 
11.07.2016 թվա կա նի օ պե
րա տիվ տվյալ նե րով, ար դեն 
ար տադր վել է 140 տ բան ջա
րե ղեն, 120 տ կար տո ֆիլ, 650 
տ պ տուղ, 10000 տ խոտ: Կա
տար վել է 800 հա արտ հունձ, 
ո րից 463ը՝ աշ նա նա ցան գա
րի, 337ը՝ աշ նա նա ցան ցո րեն:  
Նշ վեց նաև, որ ար դեն ամ
փոփ ներ կա յաց վել են վեր ջին 

շրջա նում կարկ տա հա րութ յու
նից տու ժած հա մայնք նե րում 
վնա սի չա փե րի վե րա բեր յալ 
կազմ ված ակ տե րը և տե ղե
կութ յուն տրվեց, որ ըն թաց
քի մեջ են նաև ՀՀ կա ռա վա
րութ յան ծրագ րի շրջա նա կում 
տրա մադր վող սեր մա ցո ւի 
հատ կաց ման աշ խա տանք նե
րը: Անդ րա դառ նա լով կարկ
տա հա րութ յան և  անձրև նե րի 
հասց րած վնաս նե րին, մարզ
պե տը հանձ նա րա րեց քա ղա
քա շի նութ յան վար չութ յան 
պետ Գ րի շա Բա դալ յա նին 
մաս նա գի տա կան օգ նութ
յուն ցու ցա բե րել Վա րա գա
վան և Տա վուշ հա մայնք նե րին, 
վթար ված կա մուրջ նե րի վե
րա կանգն ման հա մար անհ
րա ժեշտ ծախ սե րի հաշ վարկ
ման նպա տա կով, ինչ պես նաև 
այդ մա սին տե ղե կատ վութ յուն 
ներ կա յաց նել մարզ պե տա
րան:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ
 Հու լի սի 1213ը ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ

մա կեր պութ յու նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ, § Տեխ նի կա կան և  
ինս տի տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժա
կան ծա ռա յութ յուն նե րին¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, կազ մա կեր
պել էր աշ խա տա ժո ղով §Բ րու ցել յո զի կա ռա վար ման ար դիա կան 
խնդիր նե րը  Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում, միջ սահ մա նա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն¦ թե մա յով: 

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան, ՀՀ ԳՆ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յան, Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան Սնն դի ազ գա յին գոր ծա կա լութ յան, ՊԳԿի 
Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա նա յին գրա
սեն յա կի, § Զար գաց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան շվեյ ցա րա
կան գոր ծա կա լութ յան¦ (SDC/Շ վեյ ցա րիա) և § Ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ (ՌԶԳ) հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յան շուրջ 45 ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև ՊԳԿ 
մի ջազ գա յին և  ազ գա յին փոր ձա գետ ներ: ՊԳԿ մի ջազ գա յին և  
ազ գա յին փոր ձա գետ նե րը ներ կա յաց րե ցին Եվ րո պա կան Միութ
յան և Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա
կեր պութ յան բրու ցել յո զի կան խար գել ման և կա ռա վար ման 
չա փո րո շիչ նե րը, բրու ցել յո զի կա ռա վար ման տար բեր ռազ մա
վա րութ յուն նե րը, Եվ րո պա կան Միութ յան երկր նե րի բրու ցել յո
զի դեմ պայ քա րի միջ սահ մա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան փոր
ձը: Ծ րա գի րը ներ կա յաց րեց Ս յու նի քի մար զում բրու ցել յո զի դեմ 
պայ քա րի և պատ վաստ ման փոր ձը և նախ նա կան արդ յունք նե
րը:

§2013 թ .ին մեկ նար կել է § Տեխ նի կա կան և  ինս տի տու ցիո նալ 
ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն
նե րին¦ ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում որ պես պի լո տա յին մարզ 
ընտր վել է Ս յու նի քը, քա նի որ նախ նա կան հե տա զո տութ յու նը 
ցույց էր տվել, որ այդ մար զում է հի վան դութ յան ա մե նա մեծ տա
րած վա ծութ յու նը: Ծ րագ րի շրջա նա կում պատ վաստ վել են մոտ 
80,000 խո շոր և 160,000 մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ: Ծ րա
գիրն ա ջակ ցել է նաև ա ռող ջա պա հա կան  ա նաս նա բու ժա կան 
բլոկ նե րի տեխ նի կա կան և  ինս տիս տու ցիո նալ հա մա կար գե րի 
հզո րաց մա նը, ի րա կանց րել է տեխ նի կա կան վե րա պատ րաս
տում և նա խագ ծել բրու ցե լո զի դեմ պայ քա րի եր կա րատև ծրա
գիր¦, նշում է ծրագ րի հա մա կար գող Զա րու հի Բեգ լար յա նը: 

Ծ րա գի րը հա մա գոր ծակ ցել է մի շարք ա ռա ջա տար երկր նե
րի՝ Իս պա նիա յի և Հու նաս տա նի մաս նա գետ նե րի հետ՝ փոր ձե
լով զար գա ցած երկր նե րի լա վա գույն փոր ձը կի րա ռել Հա յաս
տա նում: Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում մի ջազ գա յին փոր ձա գետ 
Ալ բեր տո Պա չիո սը ներ կա յաց րեց բրու ցել յո զի դեմ պայ քա րը` 
Իս պա նիա յում և մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան օ րի նա կը 
Իս պա նիա յի և հար ևան երկր նե րի միջև:

§ Տեխ նի կա կան և  ինս տի տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յուն Հա յաս
տա նի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րին¦ ծրագ րի ընդ
հա նուր նպա տակն է` հզո րաց նել ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի հան րա յին ո լոր տը՝ նպաս տե լով Հա յաս տա նում սննդի 
անվ տան գութ յան հա մա կար գի և գ յու ղատն տե սութ յան կա յուն 
զար գաց ման բա րե լավ մա նը: 

Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Զար գաց ման և հա մա գոր
ծակ ցութ յան շվեյ ցա րա կան գոր ծա կա լութ յան կող մից և  ի րա կա
նաց վում ՊԳԿի և ՌԶԳի կող մից:  Ծ րագ րի ընդ հա նուր բյու ջեն 
կազ մում է 724 324 ԱՄՆ դո լար: Ծ րագ րի ան մի ջա կան շա հա ռու
ներն են ֆեր մեր ներն ու Ս յու նի քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք
նե րի բնակ չութ յու նը: Ծ րագ րի ազ դե ցութ յու նը սո ցիա լա կան մա
կար դա կում կլի նի գյու ղի բնակ չութ յան հան րա յին ա ռող ջութ յան 
բա րե լավ ված չա փո րո շիչ ներն ու  ե կա մուտ նե րի ա ճը:

Լու սի նե  Ղու կաս յան
ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յուն
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 Վեր ջերս Ա րա րա տի մար զում էր ՀՀում Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, դես պան 
Պ յոտր Ս վի տալս կու գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը, ո րի կազ մում էր նաև ՀՀում Լիտ վա յի Հան
րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Է րի կաս Պետ րի կա սը: 

Մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա
համ յա նի և հ յու րե րի փո խա
դարձ ծա նո թութ յու նից հե տո, 
դես պա նը ներ կա յաց րեց ա ռա քե
լութ յան նպա տա կը: Հա մա ձայն 
տա րա ծաշր ջան նե րի հա մա չափ 
զար գաց ման ծրագ րի` խում բը 
նպա տակ ու նի ներդ րում կա տա
րել Ա րա րա տի մար զի գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում: Սեպ տեմ
բե րին Ա րա րա տի և Ար մա վի րի 
մար զե րում, հա մա պա տաս խան 
ծրագ րի հաս տա տու մից հե տո, 
հնա րա վոր է պատ կա ռե լի ներդ
րում ներ` ո ռոգ ման հա մա կար գի 
զար գաց ման գոր ծում: Դես պա
նը հե տաքրքր վեց ա նաս նա պա
հութ յամբ, ձկնա բու ծութ յամբ և 
ձկն կի թի ար տադ րութ յամբ: Նա նշեց, որ կան 
ո լորտ ներ, որ տեղ Ա րա րա տի մար զը և Լիտ վան 
կա րող են հա մա գոր ծակ ցել:

 Մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը ներ կա
յաց րեց մար զի կա ռուց ված քը, խո սեց կրթա կան 
հա մա կար գի, ա ռող ջա պա հութ յան, սո ցիա լա
կան, քա ղա քա շի նութ յան ո լորտ նե րում ձեռք բե
րում նե րի մա սին: Մար զի ղե կա վա րը նշեց, որ 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, կա ռա վա րութ
յան օգ նութ յան, մարզ պե տա րա նի և հա մայն
քա պե տե րի հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ, ա վե
լա ցել են մշակ վող հո ղա տա րածք նե րի քա նա կը, 
ին չի հետ ևան քով մար զում ա ճել է ո ռոգ ման ջրի 
պա հան ջար կը: Ո ռոգ ման ներ քին ցան ցը նո
րաց նե լու հա մար ներդ րում ներ են անհ րա ժեշտ: 

 Շա րու նա կե լով զրույ ցը` դես պա նը հե
տաքրքր վեց Ա րա րա տի մար զում ար տերկ րից 
ե կած ներդ րող նե րով, ինչ պես նաև ծաղ կա

բու ծա կան ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րով:  
 Մար զի ղե կա վա րի խոս քով հիմ նա կա նում տե
ղա ցի գոր ծա րար ներն են ներդ րում կա տա
րող նե րը, միա ժա մա նակ ընդգ ծեց, որ կան 
հա մայնք ներ, որ տեղ ծաղ կա բու ծա կան ջեր
մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը մեծ թիվ են կազ
մում, իսկ ծա ղիկ նե րը ի րաց վում են ար տերկ րի 
շու կա նե րում: Մար զում գոր ծում է նաև ձմե ռա
յին և  ա մա ռա յին չրա նոց նե րը. գյու ղա ցի նե րից 
մթեր ված, ա պա վե րամ շակ ված ու պա հա ծո
յաց ված ար տադ րանքն ար տեր կիր են ար տա
հա նում բազ մա թիվ մթե րող կազ մա կեր պութ
յուն ներ: Զ րույց ծա վալ վեց նաև հյու սիսհա րավ 
ճա նա պար հի շա րու նա կութ յան, Հա յաս տա նի և  
աշ խար հի տար բեր երկր ներ ի րար կա պող նրա` 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան մա սին: Վեր
ջում հան դի պումն ա վարտ վեց հու շան վեր նե րի 
փո խա նա կու մով:

www.ararat.mtaes.am
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ից հու լի սի 1ը  ENPARD/
ԵՀԳԳԶԾ § Տեխ նի կա կան 
օ ժան դակութ յուն Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան 
գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յա նը¦ ծրա գի րը 
Ար մա վի րի և Ա րա գա ծոտ նի 
մար զե րում կազ մա կեր պել 
էր հեր թա կան դա սըն թա ց` 
§Պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի 
է տի և ձ ևա վոր ման աշ խա
տանք նե րը¦ թե մա յով, որն 
այս ան գամ նվիր ված էր 
վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 
կա տար վող է տի աշ խա տանք
նե րին։

 Դա սըն թա ցը վա րում էր 
ծրագ րի մի ջազ գա յին փոր ձա
գետ, Հ ռո մի պտղա բու ծութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս
տի տու տի տնօ րեն, պրո ֆե սոր 
Դա վի դե Նե րին, ով ՀՀ կա տա
րած իր նա խորդ այ ցի ժա մա
նակ ներ կա յաց րել էր պտղա
տու մշա կա բույ սե րի հանգս տի 
շրջա նում ի րա կա նաց վող է տի 
և ձ ևա վոր ման  ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը: 

Գործ նա կան դա սըն թաց
ներն անց կաց վե ցին Ար մա վի րի 
մար զի Շե նիկ և Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Փար պի և Օ հա նա վան 
հա մայնք նե րում, ո րին  մաս
նակ ցե ցին ներ կա յա ցու ցիչ ներ` 
Ա րա րա տի, Ար մա վի րի, Ա րա
գա ծոտ նի, Կո տայ քի և Վա
յոց ձո րի գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ
րոն նե րից, Հա յաս տա նի ազ գա
յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա

նից, գի տա կան կենտ րոն նե րից, 
ինչ պես նաև այ գե գործ ներ 
Հա յաս տա նի տար բեր մար զե
րից: Դա սըն թա ցի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վեց վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում կա տար վող է տի 
ա ռա ջա վոր փոր ձը խնձո րե նու, 
սա լո րե նու  և ծի րա նե նու օ րի
նա կով: Ներ կա յաց վող մո տե
ցու մը գրե թե չի կի րառ վում Հա
յաս տա նում, սա կայն կա րող է 
մե ծա պես նպաս տել պտղա տու 
մշա կա բույ սե րի ա ճի բա րե լավ
մա նը և բեր քատ վութ յան բարձ
րաց մա նը։ Դա սըն թաց ներն 
անց կաց վե ցին նաև այն այ
գի նե րում, որ տեղ հրա վիր ված 
փոր ձա գե տը էտ էր կա տա րել 
դեռևս ապ րիլ ամ սին՝ ցու ցադ
րե լով նա խորդ ան գամ կա տա
րած է տի ա ռա վե լութ յուն նե րը՝ 
որպես հա մե մա տութ յուն` Հա
յաս տա նում ըն դուն ված պտղա
տու նե րի է տի և ձ ևա վոր ման 
ա վան դա կան տեխ նի կա յի։ 

§Ծ րա գի րը շա րու նա կում է 
կազ մա կեր պել դա սըն թաց նե
րի շարք՝ նվիր ված պտղա տու 

մշա կա բույ սե րի մշա
կութ յան, է տի և ձ ևա
վոր ման գյու ղատն
տե սա կան լա վա գույն 
և  ա ռա ջա վոր փոր ձի 
տա րած մա նը: Ծ րագ
րի շրջա նակ նե րում 
այս թե մա յով կնա խա
պատ րաստ վի նաև 
ձեռ նարկ՝ նվիր ված 
ՀՀում ա ռա վել տա
րած ված չորս մշա
կա բույ սե րի՝ խնձո րի, 
դեղ ձի, ծի րա նի և կե
ռա սի այ գի նե րի է տին 

և ձ ևա վոր մա նը, ո րի պատ
րաստ մա նը նույն պես  կօ ժան
դա կեն ի տա լա ցի գոր ծըն կեր
նե րը¦, նշում է ՊԳԿ ENPARD/
ԵՀԳԳԶԾ § Տեխ նի կա կան 
օ ժան դա կութ յուն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յա
նը¦ ծրագ րի ղե կա վար Վա հան 
Ա միր խան յա նը:

E N P A R D / Ե Հ Գ Գ Զ Ծ 
§ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ
յուն Հա յաս տա նի Հանրա պե
տութ յան գյու ղատն տեսութ յան 
նա խա րա րութ յա նը¦ ծրա գի րը 
տե սան կա րա հա նել է ապ րիլ 
ամ սին կազ մա կեր պած §Պտ
ղա տու ծա ռե րի է տի ա ռա ջա վոր 
փոր ձը¦ թե մա յով գործ նա կան 
դա սըն թա ցը և հա մա պա տաս
խան ու սու ցո ղա կան տե սան
յու թե րը հա սա նե լի կլի նեն  առ
ցանց։

Լուսինե  Ղուկասյան
ՄԱԿի Պարենի և գյուղատնտե

սության կազմակերպություն     
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ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ
հո վիտ հա մայն քի «Ա րո տօգ տա գոր
ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը, ո րը ձևա վոր վել է 2013 
թ.ին, ու նի 465 ան դամ: Հա մայն քի 
ղե կա վար Վար դան Պո ղոս յա նի կար
ծի քով, «Ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ
ման ծրա գի րը» գյու ղա ցու հա մար եր
բեմ ի ի րա կա նաց ված ծրագ րե րից 
լա վա գույնն է, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռեց լիո վին նո րաց նել գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կան:

«Ե թե առ կա է տեխ նի կան, գյու ղա
ցին այլևս խնդիր չու նի, մնա ցածն իր 
ձեռ քի գործն է», եզ րա հան գում է Գեղ
հո վիտ հա մայն քի ղե կա վար Վար դան 

Պո ղոս յա նը: Ի տար բե րութ յուն նախ
կի նի` գեղ հո վիտ ցի ներն այժմ ա ռանց 
դժվա րութ յուն նե րի են ի րա կա նաց նում 
վա րի, ցան քի, խոտհն ձի և խո տի հա կա
վոր ման աշ խա տանք նե րը: « Տեխ նի կան 
կազմ պատ րաստ սպա սում է աշ խա
տան քի: Նախ կինում, խոտհն ձից հե տո, 
տեխ նի կա յի բա ցա կա յութ
յան պատ ճա ռով, բեր քը 20 
օր, եր բեմն նաև` 1 ա միս, 
մնում էր դաշ տում և  աս
տի ճա նա բար ո րա կազրկ
վում: Հի մա բեր քա հա վա
քի գոր ծըն թա ցը տևում է 
ըն դա մե նը 3 օր, մեկ օր 
հնձվում է խո տը, հա ջորդ 
օ րը` չո րա նում, 3րդ  օ րը, 
ստաց ված տեխ նի կա յով 
հա վաք վում է և տե ղա
փոխ վում տնտե սութ յուն: 
Ի պա տիվ կոո պե րա ցիա յի 
և  ի րա կա նաց վող ծրագ րի, 
մենք խնդիր ներ չու նենք», նշում է գյու
ղա պե տը: Կոո պե րա տի վին հատ կաց վել 
է 3 միա վոր « Բե լա ռուս» МТЗ մակ նի շի 
տրակ տոր, նույն քան գու թան ներ և մամ
լիչ ներ, ինչ պես նաև` խոտհն ձիչ ներ, մի 
խոս քով, այն ա մե նը, ինչ հար կա վոր է 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
լիար ժեք կա տար ման հա մար:

 Դեռևս 2015 թ.ին Գեղ հո վի տի 
ա րո տա վայ րե րում տե ղադր վել են 3 
խմոց ներ, ո րոնց ջրա մա տա կա րար ման 
հա մար կա ռուց վել է նաև ջրամ բար: 
Նախ կի նում, երբ գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րը գնում էին դաշտ, ջուր 
չկար: Ջ րի պա կա սի պատ ճա ռով, ցածր 
էր կաթ նատ վութ յու նը: Խնդ րի լիար ժեք 
լուծ ման նպա տա կով այս տա րի կտե
ղադր վի ևս 3 խմոց: «Այդ պի սով, «Ա րո
տա վայ րե րի բա րե լավ ման ծրա գի րը» 
մեր գյու ղում ի րա կա նութ յուն դար ձավ: 
Նախ կի նում ոչ ոք չէր պատ կե րաց նում, 

որ ծրա գիրն այդ պի սի հա ջող ըն թացք 
կու նե նա: Գ յու ղա ցի նե րը գործ նա կա նում 
տե սան ար ված գոր ծերն ու հի մա նրանք 
ար դեն հա վա տում են կոո պե րա ցիա յի 
հա ջո ղութ յա նը»,  հա վե լում է գյու ղա
պե տը:

 Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում 1200 
գլուխ կեն դա նի նե րի հա մար կա ռուց
վել է ա մա ռա յին կա ցա րան (փա րախ), 
իսկ ա նաս նա պահ նե րի հա մար` հար
մա րա վետ հով վա տուն: Կոո պե րա տի վի 
ան դամն ե րին պատ կա նող կեն դա նի նե
րին  կե րով ա պա հով վե լու նպա տա կով, 
ըն թա ցիկ տա րում ցան վել է 7 տե սակ 
կե րա յին մշա կա բույս: Դ րանք հիմն ա
կա նում բազ մամ յա խո տա բույ սեր են, 
ո րոնց շնոր հիվ կեն դա նի նե րը կստա
նան լիար ժեք կեր: Այս տա րի ստաց վել 
է խո տի ա ռատ բերք, որն ամ բող ջութ
յամբ հա վաք վել և պա հես տա վոր վել է: 
Այդ պի սով` ստեղծ վել են բո լոր պայ ման
նե րը, որ պես զի Գեղ հո վի տում ա նաս
նա պա հութ յունն ա րա գո րեն զար գա նա, 
քա նի որ ճյուղն էլ ար դեն դառ նում է 

շա հու թա բեր: Գ յու ղում առ
կա է 3300 գլուխ խո շոր, 
1900 գլուխ մանր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի: Գ յու ղա պե
տի տե ղե կաց մամբ, խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րի գլխա քա նա կը, կոո պե
րա տի վի գոր ծու նեութ յան 
արդ յուն քում, ա վե լա ցել է 
220 գլխով: Ա րո տա վայ րե
րը գտնվում են գյու ղից 2ից 
13 կմ հե ռա վո րութ յան վրա, 
որ տեղ կա րե լի է ա րա ծեց
նել ա վե լի քան 10001200 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա

նի: «Ու շագ րավն այն է, որ կոո պե րա տի
վին ան դա մակ ցում էին նաև այն պի սի 
ան ձինք, ով քեր ընդ հան րա պես ա նաս
նա պա հութ յամբ չեն զբաղ վել: Սա կայն 
կոո պե րա տի վին միա նա լուց հե տո սկսել 
են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ 
պա հել, նույ նիսկ ա վե լաց նում են գլխա
քա նա կը: Տեխ նի կա յի հա սա նե լի լի նե

լուց բա ցի, գրա վիչ պայ ման նե րից մեկն 
էլ կա տար վող ծա ռա յութ յուն նե րի մատ
չե լիութ յունն է: Ի դեպ, այդ ար տոն յալ 
պայ ման նե րից օգտ վում են նաև կոո պե
րա տի վին չան դա մակ ցող գյու ղա ցի նե
րը», պատ մում է գյու ղա պե տը:

Ա րո տա վայ րե րի բա րե լա վու մով 
միա ժա մա նակ նաև բնա պահ պա նա կան 
խնդիր է լուծ վում, քա նի որ կանխ վում է 
հո ղի շեր տի դեգ րա դա ցու մը: Գեղ հո վիտ 
հա մայն քի «Ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Ար մեն Մ նա ցա կան
յա նի տվյալ նե րով, օ րե ցօր ա վե լա նում 
է կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցող նե րի 
թվա քա նա կը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, 
կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցե լու նպա
տա կով օ րերս ստաց վել է ևս 4 դի մում: 

Նել լի Սա հակ յան 

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ձո րագ
յուղ հա մայն քում, մինչ «Ա րո տա վայ րե
րի բա րե լավ ման ծրագ րի» ի րա գոր ծու
մը, մաս նա կիո րեն էին օգ տա գործ վում 
թե ա րո տա վայ րե րը, և թե’ վա րե լա
հո ղե րը: Սա կայն պատ կե րը փոխ վեց` 
սկսած 2013 թ.ից, երբ ձևա վոր վեց 
Ձո րագ յուղ հա մայն քի «Ա րո տօգ տա
գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տի վը` 230 ան դա մով: 

Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հա մայն
քի շուրջ 1000 հա վա րե լա հո ղե րը գրե
թե չէին մշակ վում: Այժմ ար դեն ձեռք են 
բե րել 3 միա վոր տրակ տոր: Հա մայն քի 
ղե կա վար Լ ևիկ Գ րի գոր յա նի տե ղե կաց
մամբ, այ սօր ար դեն մշակ վում է վա րե
լա հո ղե րի 5060 %ը: Ձո րագ յու ղը հա
րուստ է ա րո տա վայ րե րով, առ կա 3000 
հա ա րոտ նե րից 500 հա գյու ղի մեր ձա
կայ քում է, 2500 հաը` հե ռագ նա: Գ յու
ղա պե տի կար ծի քով, հե ռագ նա ա րոտ
նե րի սա կավ օգ տա գոր ծու մը պայ մա
նա վոր ված է խմե լու ջրի բա ցա կա յութ
յամբ: Ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
տե ղադր վել են 4 խմոց ներ: Կա տար ված 
նախ նա կան հաշ վարկ նե րով պարզ վել 
է, որ ա վե լի քան 15%ով բարձ րա ցել է 
կեն դա նի նե րի կաթ նատ վութ յու նը, 20 
%ով` մսատ վութ յու նը: Ար ձա նագր վել է 
նաև ա նաս նագլ խա քա նա կի աճ: Լ ևիկ 
Գ րի գոր յա նի տվյալ նե րով, մինչ ծրագ
րի ի րա կա նա ցու մը, գյու ղում հաշվ

վում էր ըն դա մե նը 1200 գլուխ խո շոր և 
1500 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի: 
Այժմ ար դեն խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րի թի վը հա սել է 2700, ման րի
նը` 3000 գլխի: « Կու զե նա յի, օգտ վե լով 
ինձ ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յու նից, 
շնոր հա կա լա կան խոսք ա սել ՀՀ կա
ռա վա րութ յա նը, գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յա նը, «ԳԾԻԳ» ՊՀին, 
« Հեյ ֆեր Հա յաս տան» կազ մա կեր պութ
յա նը և բո լոր այն ան ձանց, ով քեր նման 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մով, ի րո՛ք, կանգ
նե ցին գյու ղա ցու կող քին: Այ սօր գյու ղա
ցին ու նի գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա 
և գոր ծիք ներ, կա ռա վա րութ յան սուբ սի
դա վոր մամբ էլ ստա նում է պա րար տան
յու թեր, սեր մա ցու, դի զե լա յին վա ռե լիք: 
Ս տեղծ ված կոո պե րա տիվն էլ նպաս տում 
է գյու ղա ցու ե կամ տի ա վե լաց մա նը: Առ
կա է պե տութ յան օ ժան դա կութ յու նը` 
խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա
ցում», փաս տում է հա մայն քի ղե կա
վա րը: Գ յու ղատն տե սա կան մթերք նե րի 
ար տադ րութ յան ծա վա լի ա վե լաց ման 
ա ռու մով` Ձո րագ յու ղում ա ռա ջըն թաց է 
ար ձա նագր վել: Զար գա ցած ա նաս նա
բու ծութ յուն և բու սա բու ծութ յուն ու նե ցող 
Ձո րագ յու ղում խնդիր նե րը հա մա տեղ 
լու ծե լու հնա րա վո րութ յու նը գյու ղա ցի
նե րին հա մախմ բում է կոո պե րա տի
վի շուր ջը: Ն կա տե լի է նաև ար տագ նա 
աշ խա տան քի մեկ նող նե րի թվի նվա
զում: « Հի մա գյու ղա ցին ար դեն լծվել է 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե
րին: Նախ կի նում, տեխ նի կա յի բա ցա
կա յութ յան պատ ճա ռով, չէր հնձվում 
Ձո րագ յու ղի խոտ հարք նե րի 5060%
ը: Կոո պե րա տի վի ձեռք բե րած ձեռ քի 
խոտհն ձիչ նե րը հատ կաց վում են գյու
ղա ցի նե րին, ժա մա նա կին և  ան կո րուստ 
է կա տար վում խոտ հուն ձը, հա վաք ման 
և տե ղա փոխ ման աշ խա տանք նե րը: 
Կոո պե րա տի վի տեխ նի կա յից օգտ վում 
են թե ան դա մակ ցող նե րը, և թե` ոչ ան
դամն ե րը»,  նշել է Լ ևիկ Գ րի գոր յա նը:

Նելլի Սահակյան

ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Մասնագիտական կարողությունների 
բարձրացում

Օ րերս « 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 Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան հան րա պե տա կան կենտ րո նի կող մից Շի րա կի ԳԱՄԿի խորհր դա տու նե րի 
և մաս նա գետ նե րի հա մար անց կաց վե ցին ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ:

Դա սըն թաց նե րի մեկ նար կից ա ռաջ Շի րա կի ԳԱՄԿում հյու րըն կալ ված գիտ
նա կան նե րին ող ջու նեց տնօ րեն Ջի վան Աս լան յա նը: Պա րոն Աս լան յա նը կարևո
րեց խորհր դա տու նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի բարձ րաց մա նը 
նպաս տող ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի անց կա ցու մը: Այ նու հետև ող ջույ նի 
խոս քով հան դես ե կավ ԳԱՀԿի տնօ րե նի տե ղա կալ Ա. Հայ րա պետ յա նը, իսկ հե տո 
ու սու ցա նող ներ՝ գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ռազ միկ Սա հակ
յա նը (Սնն դի անվ տան գութ յան ռիս կե րի գնա հատ ման և վեր լու ծութ յան գի տա կան 
կենտ րոն), ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ար թուր Մկրտչ յա նը 
( Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան) և կեն սա բա նա կան գի տութ
յուն նե րի թեկ նա ծու Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը հան գա մա նա լից ներ կա յաց րե ցին ու սու
ցան վող թե մա նե րը, պա տաս խա նե ցին ու սուց ման մաս նա կից նե րի կող մից տրված 
հար ցե րին:

 Դա սըն թաց նե րի թե մա ներն էին՝  «Ոչ ա վան դա կան և հա տի կաըն դե ղեն մշա
կա բույ սե րի (հնդկա ցո րեն, չա ման, ոսպ, ո լոռ, սի սեռ) նոր սոր տե րի մշա կութ յան 
տեխ նո լո գիան, հի վան դութ յուն նե րի և վն ա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա
ռումն ե րը», « Տա վա րի ար յան մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման 
ե ղա նակ նե րը» և « Հա ցազ գի մշա կա բույ սե րի, կար տո ֆի լի հի վան դութ յուն նե րի և 
վն ա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռումն ե րի կի րա ռու մը»:

 Դա սըն թա ցի ըն թաց քում ներ կա յաց ված ու սու ցան վող թե մա նե րը ու ղեկց վում 
էին ցու ցադ րա կան նյու թե րով: Ու սուց ման վեր ջում, բո լոր մաս նա կից նե րին բա
ժան վե ցին ու սու ցո ղա կան նյու թե րի փա թեթ ներ, իսկ դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի 
կող մից լրաց վե ցին «Ու սուց ման գնա հատ ման հար ցա թեր թիկ ներ»:

Շի րա կի ԳԱՄԿ
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« Լա զե րա յին տեխ նո լո գիա ներ» ըն կե րութ
յու նը  (LaseRTecH) սննդի ար տադ րութ յան հա
մար մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ է ի րա կա
նաց նում`ար տադ րե լով սար քա վո րում եր և տա
րա ներ, ո րոնք պատ րաստ վում են է կո լո գիա
պես մա քուր և  անվ տանգ նյու թե րից: Պատ րաս
տի ար տադ րանքն օգ տա գործ վում է ջրի, գի
նու, կա թի, մեղ րի և  այլ սննդամ թերք նե րի ար
տադր ման  գոր ծըն թա ցում:

Ըն կե րութ յան հիմն ա դիր նա խա գահ, տնօ
րեն Մա նուկ Մա նուկ յանն ա վար տել է Եր ևա նի 
Պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տը, աշ խա տան
քի ան ցել « Հայգ յուղ մե խա նի զա ցիա» գի տաար
տադ րա կան միա վո րու մում, մաս նակ ցել է ա ղա
կա լած   հո ղե րի դաշ տե րը հար թեց նե լու աշ խա տանք
նե րին՝ լա զե րա յին հա մա կար գե րի մի ջո ցով: Այդ 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ նրան 
խնդրել են  զբաղ վել խա ղո ղա գոր ծութ յան մեջ օգ
տա գործ վող գոր ծիք նե րի ստեղծ մամբ: Նախ կի
նում ստեղծ ված գոր ծիք նե րը ո րոշ թե րութ յուն նե
րի պատ ճա ռով չօգ տա գործ վե ցին: Տա րի ներ անց  
Մ. Մա նուկ յա նը ձեռ նա մուխ ե ղավ հիմն ե լու գյու
ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րի, սար քա վո րումն ե
րի սե փա կան ար տադ րութ յու նը, այդ գոր ծիք ներն 
այ սօր ար տա հան վում են ԱՄՆ, Ի տա լիա, ՌԴ և 
Վ րաս տան: Ար տադ րա մա սի գոր ծու նեութ յան մա
սին զրույ ցը ներ կա յաց նում եմ ստորև:

- Պա րոն Մա նուկ յան, Ձեր հիմ ադ րած ըն-
կե րութ յու նում ար տադր ված ար տադ րա տե սա-
կա նի նե րը որ տե՞ղ են օգ տա գործ վում:

Եր կար տա րի ներ կա տա րե լա գոր ծել եմ 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րի աշ խա տան քի 
սկզբուն քը: Ս տեղ ծե ցի գոր ծիք, տար բեր տե սա
կի կա ղա պար ներ, պրես ներ, շտամպ ներ, ո րոնց 
մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի աշ խա տանքն ա ռա վել 
հա ճե լի դարձ նել: Այժմ այդ գոր ծիք նե րը ար տադ
րութ յան ճա նա պար հին են, ար տա հա նում ենք 
տար բեր երկր ներ, շու տով պատ րաստ վում ենք 
ար տա հա նել նաև Գեր մա նիա: Մենք ար տադ րում 
ենք <<Manfix>> գյու ղատն տե սա կան սար քը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս խա ղո ղի, ան փուշ մո շի 
ճյու ղերն ամ րաց նել լա րե րին, այն շատ հու սա լի է, 
և  ոչ մի քա մի, նույ նիսկ փո թո րիկ չի կա րող վնա
սել: Պան րա գործ նե րի հա մար  ար տադ րում ենք 
սե ղան ներ, վան նա ներ, գի նե գործ նե րի հա մար՝ 
500լ ից մինչև 10 տ  տա րո ղութ յամբ տա րա ներ:

- Ար տադր ված գյու ղատն տե սա կան տա րա-
նե րը և գոր ծիք նե րը. ի՞նչ նյու թե րից են պատ-
րաստ ված:

Ն յու թը, ո րից մենք պատ րաս տում ենք, պո
լիպ րո պի լեն է, ո րը հա մար վում է ֆի զիո լո գիա պես 
սննդա յին ան վա տանգ նյութ: Այն բո լոր տե սա կի 
հիմն ա յին, թթվա յին նյու թե րի նկատ մամբ չե զոք է, 
դրանք չեն քայ քա յում, հետ ևա բար չի քայ քա յում 
նաև գի նու թթուն: Ա վե լաց նեմ նաև, որ պո լիպ րո
պի լե նը բաց է թող նում նաև թթվա ծին, այ սինքն 
դա այն գոր ծըն թացն է, որն ա պա հո վում է գի նին 
ար տադ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ խմոր մու մը: 

Ա սում են, որ տա կա ռը փայ տից  պետք է լի նի, 
որ պես զի թթվա ծին ար տադր վի, բայց մեր օգ
տա գոր ծած նյու թը ևս թթ վա ծին է բաց թող նում, 
միայն այն տար բե րութ յամբ, որ գի նին մտնում է 
փայ տի մեջ, հե տա գա յում նե խում ու ա ռա ջա նում 
է  վա րակ, ո րը պետք է լվալ բազ մա թիվ ան գամ, 
մեզ մոտ այդ խնդի րը  չկա: Մեր պա պե րը ժա մա
նա կին պատ րաս տել են կա րաս ներ և մե ջը ճրա
գու են քսել, իսկ հի մա պա րա ֆին:  Մեր այս նյու
թը ճրա գու ից  պարտ րաս տած սննդա յին նյութ է, 
ու նենք սեր տի ֆի կատ, ո րը հա վաս տում է նյու թի 
անվ տանգ լի նե լը: ՀՀ գի նե գործ նե րի միութ յան 
նա խա գահն  իր ար տադ րութ յու նում օգ տա գոր
ծում է մեր ար տադ րած տա րա նե րը, շատ գոհ է և  
այն եզ րա կա ցութ յանն է ե կել, որ դրա մեջ ստեղծ
ված գի նին շատ ա վե լի լավն է:

-Խա ղո ղա գոր ծութ յան, պան րա գոր ծութ յան 
մեջ, աշ խա տանք նե րի թեթ ևաց ման հա մար, 
ի՞նչ սար քա վո րում եր եք ա ռա ջար կում:

 Ա մեն տա րի նկատում եմ, որ խա ղո ղա գործ
նե րը դժվա րա նում են ի րաց նել խա ղո ղը: Մեր 
ըն կե րութ յու նը կա րող է ստեղ ծել հա մա լիր ար
տադ րութ յուն, սկսած խա ղո ղի ճզմե լուց, մինչև 
գի նու ար տադ րութ յան վերջ նա կան փու լը, ո րը 
կբե րի նրան, որ ա մեն ֆեր մեր կամ ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն կա րո ղա նա խա ղո ղից ստա նալ 
գի նի, ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում է: Ես ե ղել եմ 
Ի տա լիա յում, Պոր տու գա լիա յում, այն տեղ յու րա
քանչ յուր խա ղո ղա գործ ար տադ րում է իր գի նին: 
Պան րա գործ ներն օգ տա գոր ծե լով փայտ յա ի րեր` 
որ քան էլ լվա նում են դրանք, միև նույն է, միկ րոբ
ներն ու հո տը չի վե րա նում: Ն րանք ար դեն սկսել 
են հրա ժար վել փայ տից, ան ցել են մեր ար տադ
րած կա ղա պար նե րի ու պրես նե րի օգ տա գործ մա
նը, շատ գոհ են:

- Ձեր ըն կե րութ յան ան վա նու մը հու շում է, 
որ լա զե րա յին ար դադ րութ յան  գոր ծու նեութ-
յուն եք ծա վա լում, ինչ սար քա վո րում եր են և  
որ տե՞ղ են օգ տա գործ վում:

Ա յո, քա նի որ լա զե րա յին ըն կե րութ յուն է, 
մեր լա զե րա յին արտադրանքը հա սել է այն մա
կար դա կի, որ կա րող ենք ճա նա պար հա շի նա կան 
մե քե նա նե րը ղե կա վա րել ՝ ըստ նա խագ ծի: Այ
սինքն, մեր լա զե րը տե ղադր վում է ճա նա պար հի 
կող քին, լա զե րա յին հա մա կար գը կա րո ղա նում է 
շի նա րա րա կան մե քե նա նե րին տալ շարժ ման ուղ
ղութ յուն` հո ղին հա մա պա տաս խան թե քութ յուն 
տա լու հա մար: Այս պի սի բան աշ խար հում դեռ 
գո յութ յուն չու նի: Մեր երկ րում ճա նա պարհ ներ, 
եր կաթ գիծ կա ռու ցե լու դեպ քում, օգ տա գոր ծե լով 
այս նա խա գի ծը, կստա նանք 2030 % տնտե սում: 
Մ. Մա նուկ յա նի ար տադ րա մա սում պատ րաստ 
էր նաև սար քա վո րու մի փոքր տար բե րա կը, ո րը 
կցու ցադ րի, կծա նո թաց նի, թե  լա զերն ինչ պես 
պետք է կիրառել: 

Ման վել Կի րա կոս յան

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈԾԻՔՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐՆ` ԸՆԴԴԵՄ ԳԼՈԲԱԼ 
ՏԱՔԱՑՄԱՆ

Մոլորակին մտահոգող գերակա խնդիրներից մեկը 
գլոբալ տաքացումն է, որի  մեղմման կամ  կանխարգելման 
նպատակով, աշխարհի տարբեր երկրներում բնա
պահպանական տարաբնույթ միջոցառումներ են իրա
կանացվում: Այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես են եկել 
նաև ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղի բնա
կիչները:

Մեկ անգամ չէ, որ Սարուխանի բնակիչները, գյուղապետ 
Վահան Գևորգյանի առաջարկով, հանդես են եկել 
հետաքրքիր և ուշագրավ նախաձեռնություններով: Դրանցից 
մեկը վերաբերում է գլոբալ տաքացման կանխարգելմանն 
ու փոքր ինչ մեղմմանը: Այդ նպատակով սարուխանցիները 
որոշել և ավելացնում են ցանքատարածքները` մշակության 
տակ դնելով նաև ոչ ավանդական մշակաբույսեր: §Ոչ մի 
թիզ հող անմշակ չի մնալու, յուրաքանչյուր հողակտոր պետք 
է մշակվի արդյունավետորեն, այդպիսով կավելանա նաև 
կանաչ գոտին¦, ասում է գյուղապետը: 

Սարուխանում կատարվել է 1063 հա գարնանացան, 
որից միայն 470 հա բաժին է ընկնում կարտոֆիլին: 
Աշնանացանի ցանքատարածքները կազմում են 200 հա, 
կատարվել է նաև 753 հա գարնանացան հացահատիկի 
ցանք: Գյուղաբնակներն արդյունավետորեն են օգտագործել 
նաև տնամերձ հողատարածքները, որոնք ամբողջությամբ 
դրել են բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքի տակ: 

Ցանել են լոբի, կաղամբ, բազուկ, սիսեռ և այլ 
մշակաբույսեր, որոնցից բարձր բերք է ստացվում: 

Գյուղում զգալի տարածքներ են զբաղեցնում նաև 
կտավատի ցանքերը: Ի դեպ, այս տարի փորձնական ցանել են 
նաև հնդկացորեն, լավագույն արդյունք ստանալու դեպքում 
կկատարեն նաև զանգվածային ցանք: 

Գյուղապետի տեղեկացմամբ, ընթացիկ տարում սարու
խանցիները ձեռք են բերել պահանջվող քանակությամբ 
սուբսիդավորված պարարտանյութ, սերմացու և դիզվառելիք: 
§Մեր ծրագրերի իրականացման և մեզ աջակցելու նպա
տակով կառավարության կողմից արվում է հնարավորը: Եթե 
դրան էլ ավելացնել գյուղացու ջանադիր աշխատանքը, ապա 
արդյունքն աննախադեպ կլինի¦, նշում է Վահան Գևորգյանը:

Նշենք նաև, որ գյուղապետը մասնագիտությամբ 
գիտնականգյուղատնտես է, և իր մասնագիտական կարո
ղությունները կիրառում է ոլորտի զարգացման համար:

Շուրջ 40 տարվա աշխատանքային փորձի շնորհիվ, թե 
Վահան Գևոգյանը, և թե գյուղապետարանի աշխատակազմը, 
բազմիցս պարգևատրվել են շնորհակալագրերով, պատվո
գրերով և մեդալներով:

Վերջերս այդ պարգևների թվին ավելացավ ևս մեկը. 
ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած 
նշանակալի ավանդի և բեղմնավոր աշխատանքի համար, 
Վահան Գևորգյանն արժանացել է ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության §Գյուղատնտեսական նվաճումների հա
մար¦ ոսկե մեդալի: 

Վահան Գևորգյանը նաև §Ֆերմերների ազգային 
միավորում¦ ՀԿի Գեղարքունիքի մասնաճյուղի նախագահն 
է: Ի դեպ, գյուղապետը նաև հմուտ մեղվաբույծ է, խնամում 
է 100 մեղվաընտանիքներ` տարեկան ստանալով 34 տոննա 
բարձորակ մեղր, որն անմիջապես սպառվում է:

Նելլի Սահակյան
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇԻ ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ար ևել յան, հատ կա պես ա րա բա
կան երկր նե րում մեծ ու շադ րութ յան 
են ար ժա նի ա րա բա կան խո հա նո ցի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս կազ մող հա մե
մունք նե րը: Ա րա բա կան խո հա նո ցում 
գոր ծած վում են հա մե մունք նե րի ո րոշ 
հիմ նա կան տե սակ ներ, ո րոնք կի րա
ռե լի են նաև Հա յաս տա նում: Դ րանց 
կա րե լի է զա տել միմ յան ցից գույ նով, 
հո տով և  ի մա նալ` որ կե րակ րա տե սա
կը հա մե մել դրան ցով: Շատ է գոր ծած
վում քի միոն, մշկըն կույզ, հիլ, սու մախ, 
չա ման, ա նի սոն, դար չին և  այլն: 

Մեր օ րե րում բազ մա թիվ ա րա բա
կան ծա գում ու նե ցող հա մե մունք ներ 
օգ տա գոր ծում են նաև հա յե րը՝ չի մա
նա լով ծագ ման ու ճիշտ օգ տա գործ
ման ե ղա նակ ներն ու ձևե րը: 

Հիլ: Կար դա մոն, կո ճապղ պեղ նե
րի ազ գի ըն տա նի քի՝ Elettaria carda
monum և Elettaria major բազ մամ յա 
խո տա բույ սե րի, դրանց պտուղ նե րի և 
սեր մե րի ան վա նում է։ Ա ճում է հա րա
վա յին Հնդ կաս տա նի լեռ նա յին խո նավ 
ան տառ նե րում, մշակ վում նաև Շ րի 
Լան կա յում, Հնդ կա չի նում, Հա րա վա
յին Չի նաս տա նում: Տերև նե րը նշտա
րաձև են՝ երկ շարք դա սա վոր ված վե
գե տա տիվ ընձ յու ղի վրա։ Ծա ղիկ նե րը 
բաց կա նա չա վուն են՝ հու րա նում հա
վաք ված։ Պ տու ղը ե ռա բուն տու փիկ է։ 
Սեր մե րը մանր են, գորշ կարմ րա վուն, 
կնճռոտ ված, ան կա նոն ձևի, հո տա վետ 
և  որ պես հա մե մունք` օգ տա գործ վում 
են խո հա րա րութ յան մեջ։ Սեր մե րում 

ՀԱՄԵՄՈՒՆՔՆԵՐ

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղա շի 
հի վան դութ յուն նե րը, հատ կա պես մար սո ղա կան 
հա մա կար գի ախ տա բա նութ յու նը, զգա լի տա րա
ծում են գտել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն նե րում` տնտե
սա կան մեծ վնաս  հաս ցե լով ա նաս նա պա հութ
յա նը: Մատ ղաշի մար սո ղա կան հա մա կար գի հի
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջա ցու մը մե ծա պես պայ մա
նա վոր ված է նո րա ծին նե րի թեր զար գա ցու մով /
հի պոտ րո ֆիա/, ո րը սկիզբ է առ նում  նե րար գան
դա յին շրջա նում` պտղի զար գաց ման հա մար անհ
րա ժեշտ պայ ման նե րի բա ցա կա յութ յու նից:  Մատ
ղաշ ի հի պոտ րո ֆիա յի ա ռա ջաց մա նը նպա տում են 
հղի կեն դա նի նե րի ոչ ճիշտ խնամ քը և կե րակ րու
մը, ին չը ան բա րեն պատ   ազ դե ցութ յուն է թող նում 
պտղի  վրա:                                                

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղա շի 
մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի զար
գաց ման գոր ծըն թա ցում մեծ նշա նա կութ յուն ու նի նաև 
այն հան գա ման քը, որ նրանց   ֆի զիո լո գիա կան ֆունկ
ցիա նե րն  անց նում են ձևա վոր ման փուլ, ին չը  մատ ղաշ 
կեն դա նի նե րին ա վե լի զգա յուն է դարնձ նում   հի վան
դութ յան նե րի նկատ մամբ:

Գ յո ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղա շի մար
սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի շար քում 
ա ռաջ նա յին տեղ է գրա վում նո րա ծին նե րի  դիս պեպ
սիան, որն կա րող է  հան գեց նել գլխա քա նա կի 50100 % 
անկ մա նը:    Տն տե սա կան վնա սը կազմ ված է գլխա քա
նա կի ան կումն ե րից, սե րից:

Դիս պեպ սիան:  Նո րա ծին, 110 oրա կան, խի ժա յին 
շրջա նի  կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն է, որն ու ղեկց
վում է ստա մոք սի և  ա ղի նե րի հյու թազտ ման, ֆեր մեն
տա տիվ, շար ժո ղա կան ֆունկ ցիա նե րի, նյու թա փո խա
նա կութ յան խան գա րումն ե րով, ան մար սե լիութ յու նով և  
օր գա նիզ մի ջրազր կու մով:  Դիս պեպ սիա յով հի վան դա
նում են գյու ղատն տե սա կան բո լոր կեն դա նի նե րի մատ
ղաշ նե րը, սա կայն ա ռա վել հա ճախ այն հան դի պում է 
հոր թե րի մոտ:

Դիս պեպ սիան զար գա նում է  թույլ դի մադ րո ղա
կա նութ յուն ու նե ցող, թեր զար գա ցած,  սթրե սա յին գոր
ծոն նե րի ազ դե ցութ յան նկատ մամբ  զգա յուն  մատ ղաշ 
կեն դա նի նե րի մոտ: Տար բե րա կում են հա սա րակ և թու
նա վոր դիս պեպ սիա: Հի վան դութ յան հիմն ա կան պատ
ճառ ներ են`    նո րա ծին նե րի  սխալ կե րակ րու մը, կե
րակր ման ռե ժի մի խախ տու մը, վա տո րակ, սա ռը խի ժով 
և դ րա տա լու կա նոն նե րի խախ տու մը: Դիս պեպ սիան 
ար տա հայտ վում է փոր լու ծով, կեն դա նու հյու ծու մով, օր
գա նիզ մի ջրազր կու մով, սիր տա նո թա յին և շն չա ռա կան 
հա մա կար գե րի գոր ծու նեութ յան խան գա րու մով, իսկ 

թու նա վոր դիս պեպ սիա յի ժա մա նակ  ի հայտ են գա լիս 
նաև ին տոք սի կա ցիա յի եր ևույթ ներ: Բու ժու մը պետք է 
ուղ ված լի նի օր գա նիզ մի ջրազրկ ման կան խար գել մա նը, 
մար սո ղութ յան կար գա վոր մա նը,  ստա մոք սա ղի քա յին 
ու ղի նե րի դիս բակ տե րիո զի վե րաց մա նը:

Մատ ղաշ կեն դա նի նե րի շրջա նում  տա րած ված է 
նաև գաստ րոէն տե րիտ հի վան դութ յու նը, որն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է ստա մոք սի և բա րակ ա ղիք նե րի բոր բո
քում, բոր բոք ման գոր ծըն թաց նե րի մեջ հաստ ա ղիք նե
րի ընդգր կու մը  ստա ցել է գաստ րոէն տե րո կո լիտ ան վա
նու մը: Գաստ րոէն տե րի տն  ու կեկց վում է մար սո ղութ յան 
խան գա րու մով և  օր գա նիզ մի ջրազր կու մով: Այն կա րող 
է հան գեց նել գլխա քա նա կի մեծ ան կումն ե րի: Գաստ
րոէն տե րի տով հի վան դա նում են  գյու ղատն տե սա կան 
բո լոր կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րը: Հի վան դութ յան 
պատ ճառ են`  մայ րե րի կա թի սա կավ լի նե լը, լրա ցու
ցիչ կե րեր ժա մա նա կից շուտ կամ ա գա հո րեն ու տե լը, 
ա նաս նա շեն քե րի  վատ սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման
նե րը, մսուր նե րի և  ջրա ման նե րի աղ տոտ վա ծութ յու նը 
ախ տա ծին մանրԷ նե րով, վա տո րակ խի ժով կե րակ րե լը, 
վա տո րակ ջուր տա լը  և  ա նո րակ լրա ցա կե րե րով կե
րակ րե լը: Գաստ րոէն տե րի տն  արտ հա յտ վում է  մարմ
նի ընդ հա նուր ջեր մութ յան բարձ րա ցու մով, ո րո ճող նե րի 
մոտ ո րո ճի վե րա ցու մով, փոր լու ծով, օր գա նիզ մի ջրազր
կու մով, սրտա նո թա յին և շն չա ռա կան հա մա կար գե րի 
գոր ծու նեութ յան խան գա րումն ե րով, ին տոք սի կա ցիա յի 
նշան նե րով: Բու ժու մը ուղ վում է ստա մոք սում և  ա ղիք
նե րում բոր բո քա յին եր ևույթ նե րի,  դիս բակ տե րիո զի, 
օր գա նիզ մի ջրազրկ ման և  ին տոք սի կա ցիա յի նշան նե րի 
վե րաց մա նը,  մար սո ղա կան հա մա կար գի  բնա կա նոն 
գոր ծու նեութ յան վե րա կանգն մա նը:

Հոր թե րի պար բե րա կան փքանք: Սա հան դի պում 

է 23 ամ սա կան հոր թեր մոտ կաթ նա յին շրջա նից սո
վո րա կան կե րե րին  անց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում: 
Հի վան դութ յու նը ա ռա ջա նում է  այն ժա մա նակ, երբ 
կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին  կեն դա նի նե րին չեն տա լիս 
ո րո շա կի քա նա կութ յամբ  խոտ  և  հա մակց ված կե րեր,  
իսկ ա վե լի ուշ այդ կե րե րը նրանց կե րա բա ժին մտցնե լը 
հան գեց նում է  կտրի չի ֆունկ ցիա յի խան գար մա նը, երբ 
կտրի չի միկ րոֆ լո րան ի վի ճա կի չի ա պա հո վել  կե րե րի 
նոր մալ մար սու մը: Հի վան դութ յու նը ու ղեկց վում է կտրի
չի փքան քով, ո րո վայ նի ծա վա լի մե ծա ցու մով, ա ղի նե րի 
գա լա րակծ կան քի ու ժե ղա ցու մով, կեն դա նի նե րի ան
հանգս տութ յու նով, սիր տա նո թա յին և շն չա ռա կան հա
մա կար գե րի գոր ծու նեութ յան խան գա րու մով:

Բու ժու մը ուղղ ված է կտրի չից գա զե րի դուրս բեր
մա նը, կտրի չում խմոր ման գոր ծըն թաց նե րի դա դա րեց
մա նը, սիր տա նո թա յին հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան 
բա րե լավ մա նը:

 Բե զոա րա յին հի վան դութ յուն: Այն ու ղեկց վում 
է բրդա կե րութ յու նով, ա խոր ժա կի այ լա սե րու մով, ֆի
տո բե զոար նե րի և պի լո բե զոար նե րի ա ռա ջա ցու մով, 12  
մատն յա ա ղի քի խցա նու մով: Հան դի պում է գառ նե րի և 
հազ վա դեպ հոր թե րի մոտ: Պատ ճառ է հան դի սա նում 
մայր ոչ խար նե րի մոտ կաթ նատ վութ յան նվա զու մը /հի
պո գա լակ տիա/, ո րի հետ ևան քով մատ ղա շի մոտ զար
գա նում է սպի տա կու ցա յին, վի տա մի նա յին և հան քա յին 
քաղց և կեն դա նի նե րը սկսում են բուրդ, օ տար ա ռար
կա ներ և կո պիտ կե րեր ու տել: Հի վան դութ յունն ու ղեկց
վում է ա խոր ժա կի այ լա սե րու մով, կեն դա նի նե րի հյու ծու
մով, ռու մի նա ցիա յի թու լա ցու մով, փոր լու ծով, ծա կոց նե
րի եր ևույթ նե րով: Բուժ ման նպա տա կով ոչ խար նե րի և 
գառ նե րի կե րա բա ժին նե րի մեջ նե րա ռում  են հան քա յին 
նյու թեր, մար սո ղութ յան խան գար ման դեպ քում նշա նա
կում են լու ծո ղա կան ներ և լորձ նա յին խա շուկ ներ:

 Խոճ կոր նե րի թու նա վոր հե պա տո դիստ րո ֆիան 
ու ղեկց վում է լյար դի կազ մա փո խութ յու նով և ն րա ֆունկ
ցիա յի խան գա րու մով

Հի վան դա նում են կաթ նա յին շրջա նում և մայ րե րից 
ան ջատ ված խոճ կոր նե րը: Հի վան դութ յան պատ ճառ նե
րից  է խոճ կոր նե րին ինչ պես նաև նրանց մայ րե րին փչա
ցած կե րե րով կե րակ րե լը: Հի վան դութ յու նը ըն թա նում է 
սուր, են թա սուր և խ րո նի կա կան ձևե րով: Այն ու ղեկց
վում է ա խոր ժա կի նվա զու մով, մարմն ի ջեր մաս տի ճա նի 
բարձ րա ցու մով, մար սո ղութ յան խան գա րու մով և ն յար
դա յին եր ևույթ նե րով: Բու ժու մը ուղ ված է  օր գա նիզ մից 
թու նա վոր նյու թե րի  հե ռաց մա նը, մար սո ղութ յան կար
գա վոր մա նը և ն յար դա յին եր ևույթ նե րի վե րաց մա նը:

Է. Նի կո ղոս յան
 ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու       

պա րու նակ վող ե թե րա յին յու ղը (3, 57 
%) կի րառ վում սննդի, ծխա խո տի ար
տադ րութ յան, ինչ պես նաև բժշկութ յան 
մեջ։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
հա մե մուն քը ծա գում կապ ված է Հնդ
կաս տա նի  հետ, այ սօր հնա րա վոր չէ 
ա րա բա կան սուր ճը պատ կե րաց նել 
ա ռանց այս հա մե մուն քի փո շու: Այն 
հիմ նա կա նում կի րառ վում է ըմ պե լիք նե
րը հա մե մե լու հա մար: 

Քի միոն: Թեև քի միո նի հայ րե նի քը 
Ե գիպ տոսն է, բայց այ սօր այն կի րառ
վում է ա րա բա կան շատ երկր նե րում: 
Կ ծու սուր հո տով հա մե մունք է: Ա վե լի 
լավ է զգու շո րեն գոր ծա ծել: Վա ճառ
վում է հա տի կով և  ա ղա ցած (փո շի): 
Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից Nigella sativa 
միամ յա խո տա բույ սի սեր մե րը բարձր 
են գնա հատ վել ի րենց բու ժիչ հատ կութ
յուն նե րի հա մար: Այն կոչ վում է տար բեր 
ձևե րով. հռո մեա կան գինձ, սև քուն
ջութ, սև քի միոն, սո խի սեր մեր: Շատ 
հա ճախ բույ սը հի շա տակ վում է որ պես 
§սև սերմ¦, ին չը նրա ար տա քին տես քի 
ճշգրիտ նկա րա գիրն է:

Սև քի միո նի ծննդա վայ րը Մեր ձա վոր 
Ար ևել քը, որ տե ղից այն հե տա գա յում 
տա րած վել է ողջ Ա սիա կան մայր ցա
մա քով, թա փան ցել է դե պի Եվ րո պա յի 
հա րավ և Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա: Այ սօր 
բույսն ա ճեց նում են աշ խար հի շատ 
երկր նե րում: Սև քի միոնն աշ խար հի 
ա մե նա հին հա մե մունք նե րից և դե ղա
բույ սե րից մեկն է: Քի միո նի մշակ ման 
և  օգ տա գործ ման ա մե նա վաղ գրա ռու
մը հայտ նա բեր վել է հին Ե գիպ տո սում: 
Սև քի միո նի յու ղի մո տա վոր տա րի քը, 

ո րը հայտ նա բեր վել է ե գիպ տա
կան   փա րա վոն Թու թան հա մո նի 
դամ բա րա նում, կազ մում է 3300 
տա րի: Ա րա բա կան մշա կույ թում 
սև քի միո նը հայտ նի է որ պես 
§habbatul barakah¦, ո րը նշա նա
կում է §օրհ նութ յան սերմ¦: Ըստ 
մու սուլ ման նե րի սուրբ գրքի` 
Մու համ մադ մար գա րեն այն ան
վա նել է §բու ժա մի ջոց բո լոր հի
վան դութ յուն նե րի հա մար, բա ցի 
մա հից¦: Ա ռա վել շատ գնա հատ
վել է դրանց մար սո ղութ յու նը 
բա րե լա վե լու և  ա ղես տա մոք սա
յին խան գա րում նե րը բու ժե լու հատ
կութ յու նը: Սեր մերն օգ տա գոր ծել են 
նաև սրտա նո թա յին և շն չա ռա կան հի
վան դութ յուն նե րի, գլխա ցա վի և լ յար
դի ու ե րի կամ նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
ժա մա նակ: Սեր մե րից պատ րաստ ված 
դե ղո րայ քով բու ժել են բո րո տութ յու նը, 
մաշ կա յին հի վան դութ յուն նե րը և  եր կար 
չա պա քին վող վեր քե րը:

Կե րակ րող կա նանց կաթ նար
տադ րութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար 
խոր հուրդ է տրվում սև քի միոն օգ տա
գոր ծել: Սև քի միո նը չու նի հա կա ցու
ցում ներ, քա նի որ քի միո նը մաք րում է 
օր գա նիզ մը, այն ար գել վում է օգ տա
գոր ծել միայն հղի կա նանց, իսկ սև 
քի միո նի յու ղը բա րե լա վում է մաշ կը, 
օգ նում է ճա ղա տութ յան դեպ քում, վե
րա կանգ նում է սպի տակ մա զե րի գույ
նը: Յու ղը նաև բա րե լա վում է ար յան 
շրջա նա ռութ յու նը, բարձ րաց նում է հե
մոգ լո բի նի մա կար դակն ար յան մեջ:

Սու մախ: Թթ վա համ հա մե մունք է, 

ո րը կե րակ րա տե սակ նե րում կա րող է 
նաև փո խա րի նել կիտ րո նին: Ծա գում է 
մի ջերկ րա ծով յան երկր նե րից, իսկ Մեր
ձա վոր Ար ևել քում ա ճեց վում է Ի րա
նում: 

Ա նի սոն:  Սա հնա գույն հա մե մունք
նե րից է, որ կի րառ վում է հիմ նա կա նում 
հրու շա կե ղե նի մեջ և  ու նի բու ժիչ հատ
կութ յուն ներ: Ա ճում է Ե գիպ տո սում, 
Հու նաս տա նում, Իս պա նիա յում: Ըստ 
իր կի րա ռա կան նշա նա կութ յան՝ այն 
դե ղա բույս է. ար մատ նե րի ե փուկն օգ
տա գոր ծում են որ պես խոր խա բեր, հա
կա բոր բո քա յին, ջեր մի ջեց նող մի ջոց։ 
Ար մա տը, տեր ևը և պ տու ղը օգ տա գոր
ծում են սննդի, ե թե րա յու ղը՝ օ ծա նե լի քի 
ար տադ րութ յան մեջ, քուսպն ա նաս
նա կեր է: Տա րած ված է  նաև Ա րա գա
ծոտ նի, Շի րա կի, Տա վու շի, Գե ղար
քու նի քի, Ս յու նի քի և  այլ մար զե րում։ 
Ա ճում է ան տառ նե րում, թփուտ նե րում, 
են թալպ յան մար գա գե տին նե րում, չոր 
լեռ նա լան ջե րին և  այլն։

Լիլիթ Գասպարյան
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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:

ԶԱՆԳԱԿՆԵՐ…

Մեր հանրապետությունում բարդ երկ րա
բա նա կան կա ռուց ված քը նպաս տել է կլի մա յի և 
ռե լիե ֆի խիստ բազ մա զա նութ յա նը: Դ րա նով էլ 
պայ մա նա վոր ված է հա մե մա տա բար փոքր տա
րա ծութ յուն ու նե ցող Հա յաս տա նի ֆլո րիս տա կան 
հարս տութ յու նը, նրա ինք նա տի պութ յու նը և բու
սա տե սակ նե րով հա գեց վա ծութ յու նը: Հա յաս տա
նի տա րած քում ա ճող 3500 բու սան մուշ նե րից մոտ 
2500ն  ու նի բու ժա կան նշա նա կութ յուն, ո րից մեր 
հան րա պե տութ յու նում կի րառ վում է մոտ 250ը, 
ոչ միայն որ պես դե ղա մի ջոց, այլև՝ որ պես սնունդ: 
Բա ցի այդ, Հա յաս տա նում ա ճող բու սա տե սակ նե
րից ա վե լի քան 110ը էն դե միկ ներ են  /ա ճում են 
միայն  Հա յաս տա նում/:

 Վայ րի օգ տա կար բույ սեը հայ ժո ղովր դի 
ա վան դա կան սննդա բաժ նի 1015%ն  են կազ մում: 
Յու րա քանչ յուր տա րի միայն Եր ևա նի շու կա նե
րում վա ճառ վում է շուրջ 180 տ վայ րի դե ղա բույ սեր 
և բան ջա րե ղեն, ո րոնք ուղ ղա կի ար մա տա հան են 
ար վում և  ոչն չաց վում: Մեր հան րա պե տութ յու նում 
նշված բու սա տե սակ նե րից 387ը նշված են §Կար
միր գրքում¦, ո րոնք հիմ նա կա նում սննդի մեջ օգ
տա գործ վող բույ սեր կամ դե ղա բույ սեր են: Դրանց 
մա սին անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րը` հա վաք
ման, չո րաց ման ու պահ պան ման ճիշտ տեխ նո
լո գիա նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կտան խու սա փե լու թու նա վոր
ման բազ մա թիվ դեպ քե րից, կնպաս տեն ոչն չաց
ման վտան գի տակ գտնվող բու յսերի պահ պան
մա նը, ինչ պես նաև բազ մա զան և  ա ռող ջա րար 
սննդի ա պա հով մա նը:

 Հա ճա խա կի են թու նա վոր ման դեպ քե րը: 
Միայն վեր ջին մի քա նի տա րում գրանց վել է թու
նա վոր ման բազմաթիվ դեպքեր, որոնցից մի քա նի
սը՝ վայ րի բույ սե րի վե րամ շա կու մից /ոչ ճիշտ պա
հա ծո յա ցու մից/: Նման դեպ քեր են գրանց վում նաև 

վայ րի բույ սե րի չճա նա չո ղութ յան հետ ևան քով: 
Չ նա յած դե ղա մի ջոց նե րի ան սահ ման ա ռա տութ
յա նը` աշ խար հի ա ռա ջա վոր երկր նե րում գնա լով 
մեծ տեղ են հատ կաց նում բնա կան մի ջոց նե րին մի 
ամ բողջ շարք հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա
մար: Պատ ճառն ակն հայտ է. որ քան էլ կա տար
յալ լի նի քի միա կան /սին թե տիկ/ դե ղա մի ջո ցը այն 
շատ ան գամ կողմ նա կի, ոչ ցան կա լի եր ևույթ ներ 
է ա ռա ջաց նում, այն դեպ քում երբ բնա կան մի ջոց
նե րը ազ դող նյու թի հետ մեկ տեղ պա րու նա կում են 
այն պի սի միա ցութ յուն ներ, ո րոնք ու ժե ղաց նում են 
ա ռա ջի նի ազ դե ցութ յու նը: Բ նակ չութ յան մի մա սը 
ոչ ան հիմն, վա խե նում է քի միա կան դե ղա մի ջոց նե
րի օգ տա գոր ծու մից: Հաճախ դե ղա մի ջոց նե րը բա
վա կա նին թանկ են, և բ նակ չութ յան մե ծա մաս նութ
յու նը պար զա պես ի վի ճա կի չէ գնե լու այն, մինչ դեռ 
դե ղա բույ սե րը բա վա կա նին է ժան են և  արդ յու նա
վետ, հա ճախ կա րող են ձեռք բե րել անվճար:

 Հա մաշ խար հա յին մասշ տա բով ներ կա յումս 
կի րառ վող բո լոր տե սա կի դե ղա մի ջոց նե րի 40%
ը ստաց վում է բույ սե րից, ա վե լին, սրտա նո թա
յին հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման բնա գա վա ռում 
գո յութ յուն ու նե ցող դե ղա մի ջոց նե րի 90%ը ու նի 
բու սա կան ծա գում: Երբեմն, ա ռանց մաս նա գե տի 
հետ խորհր դակ ցե լու, շա տե րը փո ղո ցից պա տա
հա կան գնում են այն դե ղա բույ սե րը, ո րոնք մեր 
հան րա պե տութ յու նում  տա րած ված չեն: Այս պես, 
օ րի նակ Հա յաս տա նում ընդ հան րա պես դե ղատ նա
յին ե րի ցուկ չի ա ճում, կան միայն ար տա քի նով մի 
քիչ նման, սա կայն այլ տե սակ ներ, ո րոնց բուժ ման 
հատ կութ յուն նե րը կամ շատ թույլ, անն շան են ար
տա հայտ ված /ե րի ցուկ ան հոտ/ կամ նույ նիսկ թու
նա վոր են /ան թեմ գար շա հոտ/: Նույ նը կա րե լի է 
ա սել նաև փո ղոց նե րում վա ճառ վող այլ դե ղա բույ
սե րի մա սին: 
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 Զան գակ նե րի ցեղն ընդգր կում 
է մո տա վո րա պես 475 (GRIN) տե
սակ ներ, ո րոնք միամ յա, եր կամ յա 
կամ բազ մամ յա խո տա բույ սեր են: 
Դա սա կար գում են նաև ըստ  բարձ
րութ յան. բարձր` 70150 սմ, մի ջին՝ 
2070 սմ  ու ցածր՝ 520 սմ: Ըստ ցո
ղու նի կա ռուց ված քի ու տես քի` լի նում 
են ուղ ղա ձիգ, ա մուր, խա վա պատ, 
ճյու ղա վոր կամ խո նարհ վող, ճկվող, 
հարթ, պարզ. դրանք տար բե րա կում 
են` ըստ տերև նե րի ձևի ու դա սա վո
րութ յան, ար մա տի կա ռուց ված քի,  
ծաղ կեպ սա կի  եր կա րութ յան ու բաց
ված քի չա փի, մա նու շա կա գույ նի ու 
կա պույ տի ե րանգ նե րի և  այլն: Ծաղ
կա բույ լե րը նման են՝ հաս կի, ող կույ
զի: Կան նաև ցած րա հա սակ, միա ծա
ղիկ ցո ղուն նե րով տե սակ ներ, ո րոնք 
ա ճում են ոչ մեծ խմբե րով: Բ նութ յան 
մեջ զան գակ ծա ղիկ նե րը հան դի պում 
են միայն Հ յու սի սա յին կի սագն դում, 
բնօր րա նը՝ Հա րա վա յին Եվ րո պա յի, 
Փոքր Ա սիա յի ու Կով կա սի լեռ ներն 
են: Տա րած ված է Մի ջերկ րա կա նի 
ա փե րին, Եվ րա սիա յում, Հ յու սի սա յին 
Ա մե րի կա յի արև մուտ քում, ա ճում են 
բո լոր կլի մա յա կան գո տի նե րում:

 
 ԶԱՆ ԳԱ ԿԸ` ՈՐ ՊԵՍ ՀՈԳ ԵՎՈՐ 

ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՏԱՐՐ
  Զան գակ ու ձայն բա ռե րը վա

ղուց ի վեր դրոշմ վել են բազ մա թիվ ազ
գե րի են թա գի տակ ցութ յան մեջ` որ պես 
հո մա նիշ ներ: Մահ մե դա կան նե րը կար
ծում են, որ զան գա կի ձայնն Աստ ծո 

սրտի բա բախ ման ար ձա գանքն է: Տի
բե թում զան գա կը  տա ճա րի բե մի կար
ևոր ատ րի բուտ նե րից է, այն հի շեց նում 
է, որ Բուդ դան միշտ ար թուն է և պետք 
է կա տա րել նրա ի մաս տուն պատ գամ
նե րը: Հա վա նա բար բո լոր հա յե րին է 
հայտ նի, որ Գ րի գոր ու Բուդ դա բա ռերն 
ու նեն հո մա նիշ ի մաստ` «ար թուն»: Ա ռա
ջին զան գե րը պատ րաստ վել են Չի նաս
տա նում` Ք.ա. 20րդ դա րում: Ք.ա. 9րդ 
դա րում Ա սո րես տա նում ձուլ ված զան գը 
ցու ցադր ված է Բ րի տա նա կան թան գա
րա նում: Ըստ ա վան դազ րույ ցի, ա ռա ջին 
ե կե ղե ցա կան զան գը ձուլ վել է Ի տա լիա
յի Կամ պա նա մար զի Նո լա քա ղա քում 
(Վ. Վետ վիչ կա, Растения полей и лесов) 
մո տա վո րա պես 1600 տա րի ա ռաջ: Այն 
պատ վի րել էր տե ղի քրիս տոն յա քա հա
նան, ով Աստ ծո կամ քով լսել էր մեղմ 
քա մուց տա տան վող դաշ տա յին զան գակ 
ծա ղիկ նե րի «նվա գած» մե ղե դին: Զան
գակն ընդգրկ ված է կել տա կան օ րա ցույց 
գու շա կա րա նում, ո րը հու նի սի 111ը 
ծնված նե րի ծա ղիկն է, դրու իդ նե րը կար
ծում են, որ զան գակմար դը հա ջո ղակ 
է բո լոր ո լորտ նե րում:  Ըստ հնա գույն 
ավանդույթի` միակ օ րը, երբ մար դուն 
շնորհ ված է լսել զան գակբույ սի ձայ նը, 
Հով հան նես Մկրտ չի տոնն է: 

 Հա յե րեն այլ ան վա նումն երն են` բո
ժո ժիկ, կաթ նե ղինճ, գեղ ձա բույս: Պատ
մա կան Հա յաս տա նը զան գակ ծա ղիկ
նե րի բնօր րան նե րից է, ՀՀ տա րած քում 
հան դի պում են դրան ցից 21ը, ո րոն ցից 
բնաշ խար հիկ են՝ Կա րա կու շին ( Վա յոց 
ձոր) ու Մա սալս կու (Ա րա գա ծոտն, Ար

տե նի) տե սակ նե րը: 
 Զան գակ ե ռա բա ժա նը տա րած

ված է Գե ղա մա լեռ նե րում, ա ճում է հոծ 
խմբե րով` հա վեր ժա կան ձյան հար ևա
նութ յամբ, ալպ յան մար գա գե տին նե րում: 
Բազ մամ յա, մինչև 10 սմ բարձ րութ յամբ 
բույս է: Վար դա կի տերև նե րի գա գա թը 
ե ռա բա ժան է: Սա կա վա թիվ ծաղ կա կիր 
ցո ղուն նե րը խո նարհ վող են, մինչև  20 
սմ բարձ րութ յամբ, 1ա կան  մուգ մա նու
շա կա գույն ծա ղի կով: 

 Զան գակ լայ նա տեր ևը տա րած ված 
է Տա վու շի, Լո ռու, Ա րա գա ծոտ նի, Կո
տայ քի, Վա յոց ձո րի խա ռը լայ նա տերև 
ու փշա տերև ան տառ նե րում, գե տե րի 
ա փին, մինչև ալպ յան գո տի: Ցո ղու նը 
հարթ է, եր կայն քով` բծա վոր, 11.5 մ 
բարձ րութ յամբ: Ծաղ կում է հու նիսօ գոս

տո սին, տու փի կան ման պտուղ նե րը հա
սու նա նում են օ գօս տո սին: Սո վո րա բար 
հա վա քում են հու նի սին, երբ թարմ բույ
սի 100 գ կա նաչ զանգ վա ծը պա րու նա
կում է ա վե լի քան 200 մգ  աս կոր բի նաթ
թու և  369 մգ կա րո տի նա յին նյու թեր, 
իսկ ար մա տում` փրփրան յու թեր և այլն: 

  Զան գակ նե րից  շա տերն ու նեն 
հա կա բոր բո քա յին, հա կա ման րէա յին, 
հանգս տաց նող,  ցա վազր կող, հա կասկ
լե րո տիկ, հի շո ղութ յու նը լա վաց նող, հա
կա տոք սիկ ազ դե ցութ յուն: Որ պես բու
ժա հումք են ծա ռա յում ցո ղու նը, տեր ևը և 
ծա ղի կը: Հա վա քում են ծաղկ ման շրջա
նում: Չո րաց նում են ստվե րում ու ան մի
ջա պես ման րաց նում՝ 0.51 սմ չա փով 
մա սե րի: Կա րե լի է չո րաց նել փռված կամ 
փնջե րով` կա խած դիր քով:

ՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԲՈՒՅՍԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՆՈՒՆԴ ԵՎ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ


