
² ¶ ð à
      ÐàôÈÆê  15  - 26    2016 Â.           ÂÆì  18   (2106) î²êÜúðÚ² ÂºðÂ   Ðð²î²ð²ÎìàôØ ¾ 1951 Â.     ¶ÆÜÀª 120 ¸ð²Ø

Èñ³ïáõ

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¾ç 4

Î³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙ ¾ç  5

Ø³ëÝ³·»ïÇ ËáñÑáõñ¹Á ¾ç 7Ä 2

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

Ա րա գա ծոտ նի, Ար մա վի րի և Լո ռու մար զե րի մի շարք հա
մայնք նե րում ս.թ. հու նիս և հու լիս ա միս նե րին հոր դա ռատ 
անձր ևի ու կարկ տա հա րութ յան հետ ևան քով տու ժել են բնա
կիչ ներ, բնա կե լի տներ և  օ ժան դակ շի նութ յուն ներ, վնաս
վել գյու ղա միջ յան ճա նա պարհ ներ, կա մուրջ ներ, հե նա պա
տեր: Կա ռա վա րութ յու նը 104 մլն դ րամ է հատ կաց րել ա ղե տի 
հասց րած վնա սի հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու, ինչ պես նաև 
հե տա գա յում նման մե ծա ծա վալ վնա սից խու սա փե լու հա
մար՝ Ար մա վի րի մար զում 22 և Ա րա գա ծոտ նի մար զում 6 հա
կա կարկ տա յին կա յան տե ղադ րե լու նպա տա կով: Ու ժեղ քա
մու պատ ճա ռած վնա սի փոխ հա տու ցու մը, ո րի հաշ վարկն 
այժմ ի րա կա նաց վում է, գոր ծա դի րը քննութ յան կառ նի ա ռա
ջի կա յում: §ՀՀ Նա խա գա հի հետ այս հար ցը մենք քննար կել 
ենք և  ո րո շում ենք կա յաց րել, որ մար զե րում, հա մայնք նե րում 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղով նե րի ա ռա ջարկ նե րը քննար կենք և 
փոր ձենք հնա րա վո րինս օգ նել մեր ժո ղովր դին: Խն դի րը պարզ 
է՝ մենք մեր քա ղա քա ցի նե րի բո լոր ցան կութ յուն նե րը չենք կա
րող բա վա րա րել: Ար դեն ե ղել ենք մի քա նի հա մայնք նե րում, 
ուր ի րոք մեծ ա ղետ է տե ղի ու նե ցել. մար դիկ ու նեն վար կեր, 
ծախ սեր են ի րա կա նաց րել՝ ակն կա լե լով բերք ստա նալ, ի րաց
նել և հե տո վար կե րը մա րել: Նաև ա ռա ջարկ կար, որ պես զի 
վար կե րը հե տաձգ վեն: Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գահ 
պա րոն Ա. Ջա վադ յա նին   ա ռա ջար կել եմ, որ պես զի առևտ րա
յին բան կե րի հետ հա մա գոր ծակ ցելով`  հ նա րա վո րինս գո նե 
մեկ տա րով հե տաձ գվեն գյու ղա ցի նե րի վար կե րը: Իսկ նա խա
րար նե րը, գե րա տես չութ յուն նե րը պետք է շատ ակ տիվ հա
մա գոր ծակ ցեն մարզ պետ նե րի, քա ղա քա պե տե րի, գյու ղա պե
տե րի հետ, որ պես զի կա րո ղա նանք հնա րա վո րինս օգ նել մեր 
քա ղա քա ցի նե րին¦, նշել է վար չա պե տը:

* * * 
Կա ռա վա րութ յու նը ո րո շում է ըն դու նել մի ջազ գա յին վար

կա տու կազ մա կեր պութ յուն նե րից եր կու սի հետ կնքված §Հա
մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
և մր ցու նա կութ յան¦ վար կա յին ծրագ րե րով ձեռք բեր ված 
գույ քի շա հա գոր ծումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ո րոշ ման 
ըն դուն մամբ, կմե ծա նա Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ար տա շա վա նի, 
Ս յու նի քի մար զի Խն ձո րես կի, Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա
րա կի հա մայնք նե րում կա ռուց ված ա նաս նա բու ժա կան սպա
սարկ ման կենտ րոն նե րի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան 
մա տուց ման արդ յու նա վե տութ յու նը, չորս մար զի 40 և  ա վե
լի հա մայն քում գոր ծող ա նաս նա բույժ նե րի հա մար հա սա նե
լի կդառ նան սպա սարկ ման կենտ րոն նե րի ծա ռա յութ յու նը, 
սար քա վո րումն ու գույ քը, ա նաս նա բույժ նե րի ու սու ցումն ու 
խորհր դատ վութ յու նը կշա րու նակ վեն, նրանք տե ղե կաց ված 
կլի նեն ո լոր տի նո րույթ նե րին, ար տա սահ ման յան փոր ձին, 
ի րա կա նաց վող մո նի տո րին գի արդ յունք նե րին:

* * *
Լ րա ցում ներ կա տա րե լով իր նախ կին ո րո շում նե րից մե

կում` կա ռա վա րութ յունն ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել Գե ղար
քու նի քի, Ար մա վի րի, Կո տայ քի և Ս յու նի քի մար զե րի մի շարք 
հա մայնք նե րում ու ժեղ քա մու և կարկ տա հա րութ յան և Շի րա
կի մար զի Ար թիկ քա ղա քում՝ հե ղեղ ման հետ ևան քով վնաս 
կրած բնա կիչ նե րին: Կո տայ քի և Ար մա վի րի մար զե րի մի շարք 
հա մայնք նե րում ս.թ. հու նիս և հու լիս ա միս նե րին տե ղա ցած 
հոր դա ռատ անձր ևից և կարկ տից տու ժել են բնա կիչ ներ, բնա
կե լի տներ և  օ ժան դակ շի նութ յուն ներ, վնաս վել գյու ղա միջ յան 
ճա նա պարհ ներ, հե նա պա տեր: Ար մա վի րի մար զի մի շարք 
հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, կա
ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ` տրա մադր վել է մոտ 22 մլն դ րամ, 
Ար թիկ քա ղա քի բնա կիչ նե րին՝ 3 մլն 800 հա զար դրամ: Գե
ղար քու նի քի մար զում հոր դա ռատ անձր ևի պատ ճա ռով դժվա
րան ցա նե լի են դար ձել Հ30Ան տա ռա մեջ և Հ30 Կա լա վան 
մար զա յին նշա նա կութ յան ճա նա պարհ նե րը, ո րոնց պաս տա
ռը վե րա կանգ նե լու հա մար հատ կաց վել է հա մա պա տաս խա
նա բար` 4 մլն և 6 մլն դ րամ: Անձր ևի և կարկ տի հետ ևան քով 
ա նան ցա նե լի են դար ձել Կար ճաղբ յու րի ներ հա մայն քա յին 
ճա նա պարհ նե րը, ո րոնց նո րոգ ման նպա տա կով տրա մադր վել 
է 5 մլն դ րամ: Եվս 55 մլն դ րամ է  հատ կաց վել Կա պան քա ղա
քի վնաս ված ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգն ման հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ԱՄՆ Կոնգ րե սի Ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ան դամ Ջիմ Կոս տա յին:

Ող ջու նե լով հյու րին` նա խա րա րը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել Ջիմ Կոս տա յին` հա յան պաստ 
գոր ծու նեութ յան հա մար: Այ նու հետև հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
ներ կա վի ճա կը, ո լոր տի գե րա կա ուղ ղութ յուն ներն ու ըն թա ցիկ ծրագ րե րը:

Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը ընդգ ծել է  հատ կա պես` ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի (USDA), 
ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (USAID) և  ա մե րիկ յան այլ կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կար ևո րութ յու նը: §Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա
հանգ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմ քե րը դրվել են Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից ի վեր, այս 
ըն թաց քում մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել մեր երկ րի տնտե սութ յան, այդ թվում նաև` գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը: 

ԱՄՆ կա ռույց նե րը մեծ օ ժան դա կութ յուն են տրա մադ րել հատ կա պես գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման, վե րամ շա կող ճյու ղի զար գաց ման և  այլ ուղ
ղութ յուն նե րով¦, ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Միա ժա մա նակ նա խա րա րը տե ղե կաց
րել է, որ ա մե րիկ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող մի շարք ծրագ րեր այ սօր ևս  
ըն թաց քի մեջ են:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ո լոր տի ա ռաջ նա յին խնդիր նե րին, 
ո րոնց թվում նա խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման ու հաշ վառ ման 
ի րա կա նաց ման, հա կա կարկ տա յին պաշտ պա նիչ ցան ցե րի, ո ռոգ ման նո րա գույն հա մա կար գե րի, 
նո րաս տեղծ գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րին նո րա գույն գյուղ տեխ նի կա յով ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` Ջիմ Կոս տան նշել է, որ իր այ ցի 
նպա տակ նե րից մե կը` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նե
րի քննար կումն է: Հե տա գա ա ջակ ցութ յունն ա ռա վել ա ռար կա յա կան դարձ նե լու նպա տա կով, պա
րոն Կոս տան ա ռա ջար կել է մինչև այ ցի ա վար տը պատ րաս տել և ներ կա յաց նել հա մա գոր ծակ ցութ
յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րի ցանկ:

Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Ջիմ Կոս տա յին խնդրել է փո խան
ցել ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի քար տու ղա րի տե ղա կա լին` Հա յաս տան այ ցե լե լու հրա վե րը: 

Անդրադարձ` ոլորտի առաջնային խնդիրներին
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Քննարկվել է CARMAC 2 ծրագրի ընթացքը
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա մաշ խար հա յին բան

կի պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին ՀԲ ծրագ րե րի պա տաս խա նա տու, 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 (CARMAC) ղե կա վար 
Ա րուս յակ Ա լա վերդ յա նը, ՀԲ գյու ղատն տե սութ յան գծով ա վագ տնտե սա գետ, CARMAC 2 ծրագ րի 
ղե կա վար Բեք զոդ Շամ սի ևը և  այլ պաշ տո նա տար ան ձինք: Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել 
CARMAC 1 ծրագ րի արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև CARMAC 2 ծրագ րի ըն թաց քը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ՀԲ 
պատ վի րա կութ յան հետ հա մա տեղ գոր ծուն աշ խա տան քը կնպաս տի ծրագ րե րի արդ յու նա վե
տութ յան ա պա հով մա նը:

§Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան ա ռա ջին 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը մե ծա պես նպաս տել է մեր երկ րում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար
գաց մա նը: Այդ հա ջո ղութ յուն ներն ամ րապն դե լու և  ո լոր տի կա յուն զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա
մար հար կա վոր է մշտա կան ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել նաև ծրագ րի երկ րորդ փու լով ի րա
կա նաց վող աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը¦,  նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Իր հեր թին Բեք զոդ Շամ սի ևը բարձր է գնա հա տել CARMAC 1 ծրագ րի արդ յունք նե րը` հա վե լե
լով, որ այն հիմք է հան դի սա ցել ծրագ րի երկ րորդ փու լի բա րե հա ջող ըն թաց քի հա մար:
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Վարչապետն այցելել է Վայոց ձորի մարզ
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Ä 1

Քննարկվել է 
կայուն զարգացման 
ռազմավարության 

նախագիծը

Քննարկվել է
 CARMAC 2 ծրագրի ընթացքը
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Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են ծրագ րի շրջա նա կում 
§Գ լո բալ Է կո լո գիա կան հիմ նադ րա մի¦ (GEF) ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց ված ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ ման և գ նա հատ
մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի շա րու նակ ման հնա րա վո րութ
յու նը, ինչ պես նաև` Հա յաս տա նում ա նաս նա բու ժա կան սպա
սարկ ման կենտ րոն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ար հես տա կան 
սերմ նա վոր ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ մա նը վե րա բե
րող հար ցե րը` միա ժա մա նակ կար ևո րե լով ա նաս նա բու ժա կան 
սպա սարկ ման կենտ րոն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Կող մե րը հա մա կար ծիք էին, որ ար հես տա կան սերմ նա վո րու
մը` որ պես ծրագ րի կար ևոր բա ղադ րիչ, էա պես կա րող է նպաս
տել ոչ միայն գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի 
ա վե լաց մա նը, այլև` կաթ նատ վութ յան և մ թե րատ վութ յան բարձ
րաց մա նը: Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ա նաս նա պա հութ յան 
հե տա գա զար գաց ման հա մար մեծ կար ևո րութ յուն ու նե ցող գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման և հաշ վառ ման 
խնդրին:

Զ րույ ցի ըն թաց քում քննարկ վել է նաև § Հա յաս տա նում խա
ղո ղա գոր ծութ յան վե րա կազ մա կերպ ման¦ (ֆի լոք սե րա յի դեմ 
պայ քա րի) դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման հնա րա
վո րութ յան հար ցը, ո րի շրջա նա կում պատ վի րա կութ յան ան դամ
ներն ա ռա ջար կել են հա մա տեղ ու սում նա սի րել Նոր Զե լան դիա յի 
փոր ձը` հե տա գա յում այն Հա յաս տա նում կի րա ռե լու նպա տա
կով: Կող մե րը քննար կել են ո լոր տին առնչ վող այլ հար ցեր ևս:
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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ
խա տան քա յին այց է կա տա րել Վա յոց ձո րի 
մարզ:  Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն այ ցե
լել է Ե ղեգ նա ձո րի § Գոլ դեն Գոուդ¦ պան րի 
գոր ծա րան, որ տեղ վար չա պե տին են ներ
կա յաց րել գոր ծա րա նի ար տադ րա կան հզո
րութ յուն ներն ու ա ռա ջի կա ծրագ րե րը: 

Տե ղե կաց վել է, որ 2009 թվա կա նից 
հիմն ված գոր ծա րա նում ի րա կա նաց վել է 
շուրջ 200 մլն դ րա մի ներդ րում: Այս տեղ 
ար տադր վում է պան րի լայն տե սա կա նի, 
նա խորդ տա րի ար տադ րա կան ծա վալ նե
րը հա սել են 110120 տոն նա յի, ին չը գոր
ծա րա նի հիմ նադր ման տար վա հա մե մատ 
15 ան գամ ա վե լի է: Նա խա տես վում է ըն թա ցիկ 
տա րում նոր ներդ րում նե րի արդ յուն քում ար
տադ րանքն ա վե լաց նել 20 տո կո սով. ա վե լաց
վե լու է նաև պան րի տե սա կա նին: Ար տադ րան
քի 90 տո կոսն ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն, իսկ մնա ցած մասն ի րաց վում 
է հա յաս տան յան շու կա յում: Աշ խա տանք ներ 
են տար վում` ար տադ րանքն Ի րան և Ուկ րաի
նա ար տա հա նե լու ուղ ղութ յամբ: Գոր ծա րանն 
ու նի նաև ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա. կա թի 
30 տո կոսն ա պա հով վում է դրա հաշ վին, իսկ 
70 տո կո սը մթեր վում է մար զում գոր ծող մյուս 
ֆեր մա նե րից: § Գոլ դեն Գոուդ¦ի ղե կա վար նե րը 
շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նել կա ռա վա րութ
յա նը՝ ցու ցա բե րած ֆի նան սա կան օ ժան դա
կութ յան հա մար և ն շել, որ դա նպաս տել է ար
տադ րա կան ծա վալ նե րի ա վե լաց մանն ու նոր 
աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը: Հո վիկ Աբ րա
համ յանն ա ռա ջար կել է ներ կա յաց նել գոր ծա
րա նի զար գաց ման նոր ծրա գիր, ո րի ի րա գործ
մա նը կա ռա վա րութ յու նը կփոր ձի ցու ցա բե րել 
ա ջակ ցութ յուն՝ աշ խա տա տե ղե րը և  ար տա հան
ման ծա վալ նե րը էա կան ա վե լաց նե լու հա մար:

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է Ե ղեգ
նա ձո րի § Գետ նա տուն¦ գի նու գոր ծա րան՝ ծա
նո թա ցել ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին և զար
գաց ման հե ռան կար նե րին: Նշ վել է, որ 1990 
թվա կա նին ստեղծ ված գոր ծա րա նում ար տադր
վում է խա ղո ղի և ն ռան գի նի, մրգա յին՝ ծի րա
նի, սա լո րի, խնձո րի ալ կո հո լա յին խմիչք ներ: 
Ար տադ րան քի 70 տո կոսն ար տա հան վում է ՌԴ, 
Լե հաս տան, այժմ աշ խա տանք ներ են տար վում 
այլ շու կա ներ մուտք գոր ծե լու հա մար: Հո վիկ 

Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է այս ո լոր տի շա րու
նա կա կան զար գա ցու մը և ն շել, որ դրա հա մար 
առ կա է մեծ նե րուժ և դ րան էա պես նպաս տե
լու է նաև գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման նո
րաստեղծ  հիմ նադ րա մը:

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է Վայք, 
ե ղել տե ղի բուժ միա վո րու մում, որ տեղ Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նի հանձ նա րա րութ յամբ, ստեղծ վել 
է հե մո դիա լե զի բա ժան մունք՝ նո րա գույն սար
քա վո րում նե րով: Բուժ հաս տա տութ յան ղե կա
վար ներն ու բու ժում ստա ցող քա ղա քա ցի նե րը 
շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նել կա ռա վա րութ
յան ղե կա վա րին՝ բա ժան մուն քի ստեղծ մանն 
ա ջակ ցե լու հա մար:

Վայ քում Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ներ կա է 
գտնվել վե րա կա ռուց ված քա ղա քա յին պու րա կի 
բաց մա նը: Պու րա կում քա ղա քա ցի նե րի հանգս
տի և ժա ման ցի հա մար ստեղծ վել են անհ րա
ժեշտ պայ ման ներ: § Վա յոց ձոր այ ցի ըն թաց քում 
ա կա նա տես ե ղանք, որ մար զում զար գա նում 
է նաև փոքր և մի ջին բիզ նե սը՝ գի նե գոր ծութ
յան, պան րա գոր ծութ յան, ա նաս նա պա հութ յան 
ո լորտ նե րում: Վա յոց ձո րը գի նե գոր ծութ յան 
ո լոր տում ու նի մեծ նե րուժ և հ նա րա վո րութ յուն
ներ և դ րանք պետք է ա ռա վե լա գույնս օգ տա
գոր ծել¦, նշել է վար չա պե տը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ է ա ջակ ցութ յուն 
ցու ցա բե րել՝ ըն կե րութ յուն նե րի հե տա գա զար
գաց մա նը: Վար չա պե տի խոս քով՝ կա ռա վա
րութ յան և քա ղա քա պե տա րա նի կող մից լուրջ 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում նաև Ջեր մու կում՝ 
ուղղ ված քա ղա քի են թա կա ռուց վածք նե րի զար
գաց մա նը, որ պես զի Ջեր մու կը ա վե լի գրա վիչ 
դառ նա զբո սաշր ջութ յան հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի նա խա
գա հութ յամբ, տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րին կից 
հա սա րա կա կան խորհր դի ա ռա ջին 
նիս տը, ո րին ներ կա էին խորհր դին ան
դա մակ ցող ո լոր տի թվով 19 հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ:

Բա ցե լով նիս տը՝ նա խա րար Ս. Կա
րա պետ յա նը, մինչ հիմ նա կան օ րա կար
գա յին հար ցե րին անց նե լը,  հան դես է 
ե կել ող ջույ նի խոս քով, ո րում մաս նա
վո րա պես շնոր հա կա լութ յուն է հայտ
նել ներ կա նե րին՝ խորհր դում ընդգրկ
վե լու հայ տեր ներ կա յաց նե լու հա մար՝ 
ընդգ ծե լով  քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կութ յան ներգ րավ վա ծութ յան կար
ևո րութ յու նը պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի աշ խա տանք նե րում: §Գ յու
ղատն տե սութ յու նը մեր երկ րի տնտե
սութ յան կա ռուց ված քում ծան րակ շիռ 
ներդ րում ու նի, և  ես լիա հույս եմ, որ այս 
նո րաս տեղծ խոր հուր դը, ո րում ընդգր
ված են  ո լոր տում մեծ հե ղի նա կութ յուն 
և փորձ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն
ներ, ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն կծա վա լի 
և  ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում կու նե
նա նա խա րա րութ յան կող մից ո լոր տում 
տար վող քա ղա քա կա նութ յան ա ռա վել 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր

ծում՝ յու րա հա տուկ երկ խո սութ յան 
հար թակ դառ նա լով հան րութ յան 
և նա խա րա րութ յան միջև¦, ն շել է 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Այ նու հետև խոր հուրդն ան ցել է 
օ րա կար գա յին հար ցե րի քննարկ
մա նը: ՀՀ ԳՆ աշ խա տա կազ մի 
գյու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի 
վար չութ յան պետ Հ րաչ յա Ծպ նեց
յա նը հան դես է ե կել զե կուց մամբ 
§ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
վեր ջին տա րի նե րի մի տում նե րը 
և գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յան հիմ նա կան դրույթ
նե րը¦ հար ցի շուրջ: Անդ րա դառ նա լով 
վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում կա
տար ված աշ խա տանք նե րին՝ Հ րաչ յա 
Ծպ նեց յա նը նշել է, որ այս ըն թաց քում  
գյու ղատն տե սութ յու նում էա կան դրա
կան տե ղա շար ժեր են ար ձա նագր վել,  
20112015 թթ. ո լոր տը ձևա վոր վել է 
երկ րի ՀՆԱի 18.6 %ը, իսկ ագ րո վե
րամ շա կող ո լոր տի հետ միա սին` գրե թե 
25.0 %ը: 2015 թվա կա նին գյու ղատն
տե սութ յան հա մա խառն ար տա դրան քի 
ար ժե քը կազ մել է 1002.2 մլրդ դ րամ, ո րը 
գե րա զան ցել է նա խորդ տար վա ցու ցա
նի շը 11.7 %ով: 2012, 2013 և 2014 թթ. 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տնտե
սա կան ա ճը կազ մել էր հա մա պա տաս
խա նա բար` 9.5, 7.1 և 7.2 %:

Գ յու ղատն տե սութ յան տնտե սա
կան ա ճի հետ մեկ տեղ, կար ևո րա գույն 
ձեռք բե րում նե րից է ո լոր տի հիմ նա
կան ռե սուր սի` գյու ղատն տե սա կան 
հո ղե րի օգ տա գործ ման մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հան րա

պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րը 20102015 թվա կան նե րի ըն
թաց քում ա վե լա ցել են 68.2 հազ. հեկ
տա րով, միայն 2015 թվա կա նին` 19.0 
հազ. հեկ տա րով և կազ մել են 351.8 
հազ. հեկ տար: Վա րե լա հո ղե րի նպա
տա կա յին օգ տա գործ ման մա կար դա կը 
2015 թվա կա նին կազ մել է 78.8 %, 2014 
թվա կա նի 74.4 %ի և 2010 թվա կա նի 
63.2 %ի դի մաց: Զե կու ցո ղը ման րա
մաս նո րեն ներ կա յաց րել է հաշ վե տու 
ժա մա նա կա հատ վա ծում բու սա բու
ծութ յան և  ա նաս նա բու ծութ յան ճյու
ղե րում ար ձա նագր ված զար գաց ման 
մի տում նե րը, ներ կա յաց րել պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի արդ յուն քա
յին ցու ցա նիշ նե րը:

Այ նու հետև ներ կա նե րի ու շադ րութ
յանն են ներ կա յաց վել  ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան 20162025 թթ. կա յուն զար
գաց ման ռազ մա վա րութ յան նա խագ ծի 
հիմ նադ րույթ նե րը:

 Մաս նա վո րա պես, անդ րա դարձ 
է կա տար վել ագ րա րա յին ո լոր տում 
տնտե սա վար ման արդ յու նա վետ ձևե

րի, մաս նա վո րա պես կոո պե րա ցիա
յի զար գաց մանն ու գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի խո շո րաց ման 
խթան մա նը, պա րե նա յին ա պա հո վութ
յան (անվ տան գութ յան) մա կար դա կի 
բարձ րաց մանն ու հիմ նա կան պա րե
նա յին մթերք նե րի ինք նա բա վութ յան 
նվա զա գույն մա կար դա կի ա պա հով
մա նը: Բա ցի այդ, կար ևոր վել են նաև 
գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա
րող նե րին հաս ցեա կան ա ջակ ցութ յան 
(սուբ սի դա վոր ման) մե խա նիզմ նե րի 
կա տա րե լա գործ ման, սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան մի ջազ գայ նո րեն ըն
դուն ված չա փա նիշ նե րի ներդր ման, 
հո ղա յին ռե սուրս նե րի նպա տա կա
յին օգ տա գործ ման մա կար դա կի և  
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման, 
գյու ղատն տե սա կան հում քի վե րամ
շակ ման ո լոր տի զար գաց ման ու այլ 
խնդիր ներ:

Զե կու ցու մից հե տո խորհր դի ան
դամ նե րը քննարկել են մի շարք հար ցեր` 
կլի մա յի գլո բալ փո փո խութ յուն նե րի, 
ջրօգ տա գործ ման, գի նե գոր ծութ յան, 
խա ղո ղա գոր ծութ յան,  սպան դա նոց նե
րի գոր ծու նեութ յան, գյու ղատն տե սութ
յան ա պա հո վագ րութ յան և  այլ հար ցե
րի վե րա բեր յալ: 

Ամ փո փե լով նիս տը՝ նա խա րարը 
կոչ է ա րել խորհր դի ան դամ նե րին 
մշտա կան կապ պահ պա նել նա խա
րա րութ յան հետ և  ա ռա ջար կութ յուն
ներ ներ կա յաց նել ի րենց հե տաքրք րող 
հար ցե րի շուրջ՝ պատ րաս տա կա մութ
յուն հայտ նե լով բաց և թա փան ցիկ 
քննար կել բո լոր բարձ րաց ված խնդիր
նե րը և հա մա տեղ լու ծում ներ գտնել:
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ՎԵՐԱԲԱՑՎԵԼ Է ՄԱՇՏՈՑԻ 
ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ 

ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԸ
 Հու լի սի 23-ին մայ րա-

քա ղա քի Կենտ րոն վար չա-
կան շրջա նում` Մաշ տո ցի 
պո ղո տա յին հա րող տա րած-
քում (« Մա լի բու» սրճա րա նի 
հարևա նութ յամբ), վե րա բաց-
վել է  գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի երկ րորդ տո նա-
վա ճա ռը: Տո նա վա ճա ռը կազ-
մա կերպ վում է ՀՀ գյու ղատն-
տե սութ յան նա խա րա րութ-
յան նա խա ձեռ նութ յամբ և 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
ա ջակ ցութ յամբ` սկսած 2011 
թվա կա նից:

Հիմ ա կան նպա տակն 
է` ա ջակ ցել գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին  ա ռանց 
միջ նորդ նե րի կազ մա կեր
պել ի րենց կող մից  ար տադր
ված գյուղմ թեր քի ի րա ցու մը, 
ինչ պես նաև մայ րա քա ղա քի 
բնա կիչ նե րին հնա րա վո րութ

յուն ըն ձե ռել ան մի ջա պես ար
տադ րո ղից ձեռք բե րել թարմ և  
ո րակ յալ գյուղմ թերք:

Տո նա վա ճա ռում ար դեն 
իսկ 120 գոր ծող տա ղա վար ներ 
կան, մաս նակ ցում են  հան րա
պե տութ յան տար բեր մար զեր 
ներ կա յաց նող գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն ներ: Գ յուղմթեր
քի տո նա վա ճառ կազ մա կերպ
վում է նաև Կաս յան փո ղո ցի 
վերջ նա մա սում, ո րը վե րա
բաց վել է հու նի սի 11ին: Այս
տեղ  այս տա րի օ րա կան 
սպառ վել  է շուրջ 4050 տոն նա 
գյուղմ թերք: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, 2015 

թվա կա նին Մաշ տո ցի պո ղո
տա յում և Կաս յան փո ղո ցում 
կազ մա կերպ վել է 114 տո նա
վա ճառ, ո րոնց մաս նակ ցել է 
շուրջ 15 հա զար գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն: Տո նա վա
ճառ նե րը  գոր ծում են շա բաթ և 
կի րա կի օ րե րին:

Գ յու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ
յունն անվ ճար է:  Տո նա վա ճառ
նե րին մաս նակ ցե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է դի մել գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար
զա յին կենտ րոն ներ (ԳԱՄԿ) և 

ս տա նալ հա մա պա տաս խան 
տե ղե կանք ներ, ո րոնք կհա
վաս տեն, որ վա ճառ քի ներ
կա յաց վող ապ րան քը հան դի
սա նում է տվյալ մաս նակ ցի 
սե փա կան ար տադ րան քը: 
Առևտ րա յին միջ նորդ նե րի 
մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռե լու 

նպա տա կով կազ մա կեր պիչ նե
րի կող մից տե ղում ի րա կա նաց
վում է վե րահս կո ղութ յուն: 

Մաս նա կից նե րին ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յունն անվ ճար հի մունք նե
րով տրա մադ րում է հար մա
րա վետ վրան ներ, վա ճա ռա սե
ղան ներ, կշեռք ներ ու սայ լակ
ներ:

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա
րա նը իր հեր թին ա ջակ ցում է 
տա րած քի տրա մադր ման հար
ցում և յու րա քանչ յուր տո նա վա
ճա ռ, օր վա ա վար տին ի րա կա
նաց նե լու է տա րած քի մաքր
ման աշ խա տանք ներ:
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ՈՐԱԿՅԱԼ, ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՀԱՄԵՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Եր կու տա րի ա ռաջ Լո ռու մարզ պետ Ար-
թուր Նալ բանդ յա նը գյու ղա կան հա մայնք նե-
րի զար գաց ման  հրա տապ հիմ ախն դիր նե րի 
թվում՝ որ պես կեն սա կան մեծ կար ևո րութ յան 
հարց, ՀՀ կա ռա վա րութ յուն ներ կա յաց րեց 
նաև մար զի մի շարք հա մայնք նե րում խմե լու 
ջրա մա տա կա րար ման բա րե լավ ման խնդի րը: 

Ու սում ա սի րութ յան արդ յուն քում` գյու ղա
կան տա րածք նե րի տնտե սա կան 
զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա
նաց ման գրա սեն յա կին («ԳՏՏԶ 
ԾԻԳ» ՊՀ) հանձ նա րար վեց ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան վար կա յին մի
ջոց նե րի հաշ վին, ձեռ նար կել Լո
ռու մար զի Դ սեղ, Կաթ նա ջուր, 
Ս վերդ լով, Ճոճ կան և Մեծ Այ րում 
հա մայնք նե րի ջրա մա տա կա
րար ման բա րե լավ ման աշ խա
տանք ներ՝ ընդ հա նուր առ մամբ, 
ա վե լի քան 2 մլրդ դ րամ ծա վա
լով: Հե տա զո տա կան և նա խագ
ծա յին աշ խա տանք նե րից հե տո, 
2015 թվա կա նին նշյալ հա մայնք
նե րում մեկ նար կեց ջրա հա վաք և 
ջ րա բաշ խիչ հա մա կար գե րի շի նա րա րութ յու նը, 
որն այս պա հին ար դեն ա վար տա կան փու լում է:  

Օ րերս Լո ռու մարզ պե տի տե ղա կալ Ար սեն 
Դար բին յա նը, մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կից
նե րի հետ այ ցե լեց Դ սեղ՝ տե ղում ծա նո թա նա
լու կա տար ված աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: 
Այս տեղ ջրագ ծե րի կա ռու ցում ի րա կա նաց րել է 
«Ա րա րատ շին» տրես տը (կա ռա վա րիչ՝ Գեոր գի 
Թով մաս յան)՝  Է դիկ Ա բալ յա նի աշխ ղե կութ յամբ: 
Վեր ջի նիս տե ղե կաց մամբ, շի նա րա րա կան, մոն
տա ժա յին աշ խա տանք ներն ար դեն մոտ են վերջ
նագ ծին: Ան չափ բարդ ռե լիե ֆա յին պայ ման նե
րում՝ գյու ղից մոտ 1000 մետր բար ձունք նե րի 
վրա տա րած ված ջրաղբ յուր նե րի ջու րը ո րակ
յալ խո ղո վակ նե րով հասց վել է վե րա կա ռուց ված 
1000 խո րա նարդ մետր տա րո ղու նա կութ յամբ 
ջրա բաշ խիչ կա յան ներ, որ տե ղից կե նա րար հե
ղու կը հաս նում է բնա կա րան ներ՝ լիու լի ա պա հո
վե լով ա վե լի քան 2200 բնակ չութ յան պա հան
ջար կը: Ընդ հա նուր առ մամբ, անց է կաց վել 20 
կմ ջ րա գիծ և 27 կմ ներ քին ջրա բաշ խիչ ցանց:

Դ սե ղի հա մայն քա պե տա րա նի դահ լի ճում 
հրա վիր ված հան դիպ մա նը գյու ղի ղե կա վա
րութ յու նը, բնակչ ներն  ի րենց հա մար անգ նա
հա տե լի կեն սա կան խնդրի լուծ ման հա մար 
ի րենց  ե րախ տա գի տութ յունն ար տա հայ տե ցին 

Լո ռու մարզ պե տին՝ ի րենց խնդրան քը հան րա
պե տութ յան ղե կա վա րութ յան ու շադ րութ յանն 
ար ժա նաց նե լու և հայ րե նի կա ռա վա րութ յա նը՝ 
թան կար ժեք ծրագ րի հա մար մի ջոց ներ հատ
կաց նե լու հա մար:

Փոխ մարզ պետ Ա. Դար բին յա նը տե ղե կաց
րեց, որ հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յան՝ 
ՀՀ Նա խա գա հի և վար չա պե տի հանձ նա րա րա

կա նով,  վեր ջին 2 տա րում Լո ռու մար զում ի րա
կա նաց վել է ան նա խա դեպ՝ շուրջ 15 մլրդ դ րա մի 
տար բեր հա մայն քա յին ծրագ րեր՝ ավ տո ճա նա
պարհ ներ, ջրագ ծեր, հա մայն քա յին նշա նա կութ
յան զա նա զան կա ռույց ներ: Շու տով կմեկ նար կի 
մար զի գլխա վոր մայ րու ղու՝ Վա նա ձոր Բագ
րա տա շեն ավ տո ճա նա պար հի վե րա կա ռու ցու
մը: Այս ա մե նը այլ ևայլ նշա նա կութ յու նից զատ, 
կարևոր գոր ծոն կդառ նա մար զում զբո սաշր
ջութ յան զար գաց ման հա մար: « Հայ րե նի և հատ
կա պես ար տերկ րի զբո սաշր ջիկ նե րին հրա պու
րե լու կար ևոր գրա վա կան նե րից մե կը` հա մայնք
նե րում նրանց հա մար հանգս տի ու ժա ման ցի 
բարձ րա կարգ պայ ման նե րի ա պա հո վում է», 
 նշել է Ա. Դար բին յա նը:

Փոխ մարզ պե տը նաև կար ևո րել է սե փա կան 
ե կա մուտ նե րի հա վա քագր ման վի ճա կը, ո րը ոչ 
միայն  հա մայն քի բա րե կե ցութ յան բա րե լավ ման 
բա նա լին է, այլև կար ևոր գոր ծոն է հան րա պե
տա կան ու մի ջազ գա յին տար բեր զար գաց ման 
ծրագ րե րում ընգրկ վե լու հնա րա վո րութ յու նից 
օգտ վե լու հա մար: Դ սեղ ցի նե րը մար զի և հան
րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յու նից ակն կա լում 
են ա ջակ ցութ յուն` գյու ղի փո ղո ցա յին լու սա վո
րութ յան անց կաց ման հար ցում:   

www.lori.mtaes.am

ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԵՑ ԴՍԵՂԻ 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ
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 Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տութ յան CEIEC ըն կե րութ յան Ա սիա յի և Մի ջին 
Արևել քի բիզ նես դե պար տա մեն տի ղե կա վար ներ` Ջինգ ջին Վան գը և Ժոու Լին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան այ ցով օ րերս  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում էին: 

Այ ցի շրջա նակ նե րում չի նա կան պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րը հան դի պում ու նե ցան ՀԱԱՀ 
ռեկ տոր, պրոֆ. Ա. Թար վերդ յա նի և Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մեն տի աշ խա տա կից նե րի հետ: 
CEIECը (China National Electronics Import & Export Corporation) աշ խար հի 500 խո շո րա գույն ըն կե
րութ յուն նե րի շար քում է։ Զ բաղ վում է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տեխ նի կա կան սար քա վո րում
նե րի և մի ջոց նե րի ար տադր մամբ, ինչ պես նաև ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ստաց ման աշ խա տանք նե րով:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան ի րա տե սա կան ո լորտ ներն ու ու
ղի նե րը, ո րոնք կա րող են շա հե կան լի նել եր կու կող մե րի հա մար: Ինչ պես նշեց ռեկ տոր Ա. Թար վերդ
յա նը, հա մալ սա րա նի ու սում ա փորձ նա կան տնտե սութ յու նում մշա կա բույ սե րի հա մա տեղ մշա կում 
ու ստաց ված մթերք նե րի սպա ռու մը ՀԱԱՀի և CEIECի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան սկիզբ կա րող է 
լի նել: Չի նա կան ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն հա վե լե ցին, որ հե տաքրքր ված են Հա յաս տա նի 
հետ փոխ գոր ծակ ցութ յամբ, ին չը պայ մա նա վոր ված է գյու ղատն տե սա կան ո րակ յալ, անվ տանգ և հա
մեղ ար տադ րան քի առ կա յութ յամբ: 

Հան դիպ ման արդ յուն քում ՀԱԱՀի և CEIEC ըն կե րութ յան միջև կնքվեց հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հու շա գիր. այն արդ յու նա վետ փոխ գոր ծակ ցութ յան հիմք կդառ նա: Միա ժա մա նակ, չի նա կան պատ
վի րա կութ յան ան դամ ե րը խոս տա ցան օ ժան դա կել Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նին` Չի նաս տա նից 
մա գիստ րանտ նե րի ներգ րավ ման հար ցում:

 Հարկ է նշել, որ սա մեծ հնա րա վո րութ յուն է հա մալ սա րա նի հա մար` մուտք գոր ծել չի նա կան 
լայ նա ծա վալ շու կա և սկ սել փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն: 

ՀԱԱՀ
Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մենտ
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ՀԱՄԱՅՆՔ, ՈՐԸ  ԳՐԵԹԵ  
ԽՆԴԻՐՆԵՐ  ՉՈՒՆԻ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

§ Մեր գյու ղում գրե թե չլուծ ված խնդիր
ներ չկան: Վե րա նո րոգ վել են գյու ղա միջ
յան ճա նա պարհ նե րը, բար վոք վի ճա կում 
են դպրո ցը և բու ժամ բու լա տո րիան: Իսկ 
ա ռա ջի կա յում կկա ռուց վի նաև ման կա պար
տեզ¦, ա սում է Վար դա ձո րի հա մայն քի ղե
կա վար Ռո բերտ  Սի րա կան յա նը:

Գ յու ղում լիար ժե քո րեն լուծ ված է նաև 
խմե լու և  ո ռոգ ման ջրա մա տա կա րար ման 
հար ցը: Ըն թաց քում են  միջ հա մայն քա յին 
ճա նա պարհ նե րի  և խ մե լու ջրա տար նե րի 
նո րոգ ման  աշ խա տանք նե րը: Բ նա կիչ նե րի 
թի վը  գե րա զան ցում է 3000ը: Վար դա ձորն 
ու նի զար գա ցած ա նաս նա բու ծութ յուն, գյու
ղում  հաշվ վում են 1350 գլուխ խո շոր, շուրջ 
500 գլուխ մանր  եղ ջե րա վոր  կեն դա նիներ: 
Բու սա բու ծա կան ճյու ղե րից զար գա ցած է 
կար տո ֆի լա բու ծութ յու նը, այս տա րի  կար
տո ֆի լի տունկ է կա տար վել 50 հաի վրա: 
Տնկում են կա ղամբ, ինչ պես նաև ցանում են  
բան ջա րա նո ցա յին այլ մշա կա բույ սեր, ո րով 
ա պա հո վում են թե սե փա կան կա րիք նե րը, 
և թե ի րա կա նաց նում վա ճառքը:  Գ յու ղա
պե տի տե ղե կաց մամբ, միայն կար տո ֆի լի  
ի րաց ման ուղ ղութ յամբ է, որ կան հիմ նախն
դիր ներ: Այլ գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման գծով  
դժվա րութ յուն ներ չկան: Գ յու ղա պե տի կար

ծի քով, ի րաց ման խնդի րը   հնա րա վոր է լու
ծել ար տա հան ման ճա նա պար հով:

Ինչ վե րա բեր ում է ա նաս նա բու ծութ յա նը, 
ա պա աշ խա տանք նե րի  ճիշտ կազ մա կերպ
ման արդ յուն քում, այն  դար ձել է ե կամ տա
բեր: Բուծ վում են  հոլշ տի ն, շվից և սիմ մեն
թալ ցե ղի բարձր մթե րա տու կեն դա նի ներ, 
ո րոնց տա րե կան մի ջին  կաթ նատ վութ յու նը 
4000 լիտր է: Կենդանիների զուգավորումը 
կա տար վում է  ար հես տա կան սերմ նա վոր
ման  ճա նա պար հով: 

Ա րո տա վայ րե րի հեր թա փո խա յին ա րա
ծեց ման արդ յուն քում  պահ պան վում է 
բու սա ծած կը: Այդ նպա տա կով` կախ ված 
սե զո նից, կեն դա նի նե րը պար բե րա բար տե
ղա փոխ վում են  տար բեր տա րածք ներ: Այս 
օ րե րին  գյու ղում մեծ քա նա կութ յամբ  կաթ 
է ար տադր վում,  ո րի մի մա սը վա ճառ վում 
է, մնա ցա ծը՝ վե րամ շակ վում  գյու ղի կա թի 
վե րամ շակ ման փոքր ար տադ րա մա սում: 
Գ յու ղա պե տի  տե ղե կաց մամբ, ար տադ րա
մա սի սար քա վո րում նե րի վե րա թար մաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա և, այդ ուղ ղութ յամբ 
արդեն քայ լեր են ձեռ նարկ վում: 

Թեև տա րած քի բնա կիչ նե րին  բնո րոշ  
է ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լը,  այ նո
ւա մե նայ նիվ, Վար դա ձո րում ստեղծ վել են  
բո լոր  անհ րա ժեշտ պայ ման նե ր, որ պես
զի գյու ղա ցին  մնա և  աշ խա տի հայ րե նի 
գյու ղում: Այդ պատ ճա ռով էլ  ծա գած բո լոր 
խնդիր նե րը շու տա փույթ լու ծում են գտնում:

Նել լի Սա հակ յան
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ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Կարկտահարությունները ամեն տարի զգալի վնասներ են հասցնում գյողատնտեսությանը: 
Տուժում  է ինչպես բազմամյա, այնպես էլ` բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքի զգալի 
մասը, երբեմն` նաև ամբողջ բերքը: Ի±նչ միջոցառումներ պետք է իրականացնել` կարկտահարված 
տարածքների արագ վերականգնման համար: Մեր զրուցակիցն է §Ագրոքիմիական ծառայություն¦ 
ՊՈԱԿի տնօրեն ՎԱՉԱԳԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆԸ:

 Պա րոն Դավթ յան, մաս նա գետ
նե րը հոր դո րում են, որ կարկ տա հար
ված ցան քա տա րածք նե րի ա րագ 
վե րա կանգ ման  հա մար պետք է 
պա րար տաց նել հո ղը: Ի±նչ պա րար
տան յու թեր պետք է օգ տա գոր ծել և  
ի±նչ քա նա կութ յամբ:

Ես այն կար ծի քին եմ, որ չպետք 
է մտա ծել, որ կարկ տա հար վեց դաշ
տը, ու րեմն այն տեղ ո չինչ ա նել չի 
կա րե լի: Չ պետք է հու սա հատ վել, 
քա նի որ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, հնա
րա վոր է մեղ մել վնա սը: Մենք միշտ 
խոր հուրդ ենք տա լիս հո ղօգ տա
գոր ծող նե րին, որ պես զի կարկ տա
հա րութ յու նից հե տո սպա սեն մաս
նա գետ նե րի այ ցին, դի մեն նրանց 
օգ նութ յա նը: Ե թե բեր քը վնաս վել 
է նույ նիսկ 5060 %ով, ճիշտ մո
տեց ման դեպ քում կա րե լի է ո րո շա
կիորեն վե րա կանգ նել այն: Այդ պի
սով` հնա րա վոր է մշա կա բույ սե րի 
վրա կա տար ված ծախ սե րը փա կել 
և նույ նիսկ շա հույթ ստա նալ: Կարկ
տա հա րութ յուն նե րը կա րող են լի
նել գար նա նը և  ամ ռան սկզբնե րին 
և նույ նիսկ աշ նա նը: Պետք է հաշ վի 
առ նել, թե բույ սե րի վե գե տա ցիա յի 
ո±ր փու լում է կար կու տը վնաս պատ
ճա ռել: Ե թե նոր ցանք սեր են, պետք է 
մտա ծել կրկնա ցան քի կամ լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին: Իսկ ե թե կարկ
տա հա րութ յան հետ ևան քով տու ժել 
է բեր քը, պետք է վնա սի չա փի մեղմ
մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ կա
տա րել:

Ին չի±ց սկ սել, որ պես զի 
գործընթացն արդ յու նա վետ լի նի:

 Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի պա րա գա յում, բնա
կա նա բար, վնա սի չա փերն ու սում
նա սի րե լուց հե տո, պետք է փոր ձել 
հնա րա վո րինս մեղ մել այն` հիմ նա
կա նում պա րար տաց ման մի ջո ցով: 
Հարկ է նշել, որ միայն կարկ տա հա
րութ յան և ցր տա հա րութ յան դեպ
քե րում է, որ կա րե լի է կա տա րել 
միա կող մա նի պա րար տա ցում, այն 
էլ միայն ա զո տա կան պա րար տան
յու թով: Վերջինս նպաս տում է բույ
սե րի ա րագ ա ճին և վե րա կանգ նում 
վնաս ված օր գան նե րը: Պա րար տան
յու թե րի չա փա բա ժի նը կախ ված է 
վնաս վա ծութ յան աս տի ճա նից, այն 
հեկ տա րի հաշ վով  կա րող է տա տան

վել 100450  կգ ի սահ ման նե րում:

Ե թե կար կու տը վնա սել է այս 
կամ այն մշա կա բույ սին բեր քի հա
սու նաց ման շրջա նում, ինչ պե±ս վար
վել այդ դեպ քում:

Այդ դեպ քում ցան կա լի է պա
րար տաց նել կար բա միդ (մի զան
յութ) տե սա կի ա զո տա կան պա րար
տան յու թով, որ պես զի խու սա փենք 
նիտ րատ նե րի և նիտ րիտ նե րի վնա
սա կար մնա ցորդ նե րից: Մ նա ցած 
դեպ քե րում խոր հուրդ է 
տրվում պա րար տաց նել 
ա մո նիու մի սե լիտ րա
յով, որն ինչ պես ար դեն 
նշե ցինք, ա րա գաց նում է 
բույ սե րի ա ճը, որն էլ իր 
հեր թին նպաս տում է վե
րա կանգն ման գոր ծըն
թա ցին:

Իսկ ինչ պե±ս պետք է 
կազ մա կեր պել պա րար
տա ցու մը բեր քա հա վա քի 
ըն թաց քում: Այն արդ յո±ք  
կանդ րա դառ նա±   բեր քի 
ո րա կա կան հատ կանշ նե
րի վրա:

 Մենք հոր դո րում ենք 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, 
որ բո լոր տե սա կի քի
միա կան մշա կում նե րը 
դա դա րեց նեն բեր քա հա
վա քից 2025 օր ա ռաջ: 
Դարձ յալ խոր հուրդ ենք 
տա լիս օգ տա գոր ծել կար
բա միդ տե սա կի ա զո տա
կան պա րա րա տան յութ: 
Ն րանք, ով քեր հետ ևում 
են մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին, 
կա րո ղա նում են ա րա գո րեն վե րա
կանգ նել կար կտից տու ժած ցան քա
տա րածք նե րը, ստա նալ բարձր ու 
կա յուն բերք:

Իսկ ինչ պե±ս վար վել հա ցա հա
տի կա յին մշա կա բույ սե րի պա րա գա
յում:

Ի±նչ վե րա բե րում է հա ցա հա
տի կա յին մշա կա բույ սե րին, ե թե այն 
տե ղի է ու նե ցել հա սու նաց ման փու
լում, ա պա ո չինչ ա նել հնա րա վոր չէ, 
քա նի որ ամ բող ջութ յամբ վնաս վում 
են հաս կե րը: Այս պես օ րի նակ, թափ
վում են հա տիկ նե րը, պառ կում է 
դաշ տը: Այդ դեպ քում, խոր հուրդ ենք 

տա լիս ձեռն պահ մնալ որ ևէ մի ջո
ցա ռում ի րա կա նաց նե լուց, քա նի որ 
ա նի մաստ է ինչոր գոր ծո ղութ յուն 
կա տա րե լը:

Իսկ ինչ պե±ս պետք է վե րա
կանգն վեն կարկ տա հա րութ յու նից 
տու ժած բազ մամ յա տնկարկ նե րը:

 Կար կու տը մեծ վնաս է պատ ճա
ռում խա ղո ղի վա զե րին և ծա ռե րին: 
Շատ ծա ռեր ամ ռան կե սին տեր ևա
թափ վել, մեր կա ցել են: Ջարդ վել են 

նույ նիսկ ճյու ղե րը: Հատ կան շա կանն 
այն է, որ բազ մամ յա տնկարկ նե րի 
դեպ քում, բա ցի այս տար վա վնաս
վա ծից, եր բեմն վնաս վում է նաև հա
ջորդ տար վա սպաս վող բեր քը: Այն 
կան խե լու հա մար, բա ցի պա րար
տա ցու մից, կար ևոր մի ջո ցա ռում է 
հա մար վում նաև վա զե րի կամ ծա ռե
րի ճիշտ ձևա վո րու մը, ո րը ցան կա լի 
է կա տա րել մաս նա գե տի ցու ցու մով: 
Ա մո նիու մի սե լիտ րա յով պա րար տա
ցումն ա րա գաց նում է շվե րի և ճ յու
ղե րի հա սու նա ցու մը: Բա ցի այդ` այն 
դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
հա ջորդ տար վա սպաս վող բեր քի 
ո րա կի և քա նա կի վրա:

Նել լի Սա հակ յան

Հու շա գի րը ստո
րագրե ցին ՀՀ Տա վու
շի մարզ պե տի տե ղա
կալ Լ ևոն Սարգս յա նը, 

ՕՔՍՖԱՄի հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Մար
գա րի տա Հա կոբ յա նը և «ՕքսԵ Ջեն» ե րի տա սար դութ յան 
և կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ ադ րա
մի տնօ րեն Ռու զան նա Ս տե փան յա նը: Հու շագ րի ստո
րագր ման ա րա րո ղութ յա նը ներ կա էին Տա վու շի մարզ պե
տի տե ղա կալ Վար դան Ա լեք սան յա նը, մարզ պե տա րա նի 
աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Ս վետ լա նա Դավթ յա նը, հա
մա պա տաս խան ո լորտ նե րի պա տաս խա նա տու ներ: Հու
շա գի րը վե րա բե րում է Տա վու շի մար զի հա մայնք նե րի 
դի մա կա յու նութ յան բարձ րաց մանը, գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման և  ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման ո լորտ նե
րում հա մա գոր ծակ ցութ յա նը: Իր խոս քում Մար գա րի տա 

Հա կոբ յա նը կար ևո րեց սահ մա նա մերձ Տա վու շի մար զում 
հա մայնք նե րի տնտե սա կան զար գա ցում ու դի մա կա յու
նութ յան բարձ րա ցու մը և  այդ նպա տա կով գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման ու ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման 
ծրագ րե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը, ո րը կա պա հով վի 
ա ռա ջի կա ե րեք տա րի նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: 

 Մարզ պե տի տե ղա կալ Լ ևոն Սարգս յա նը Տա վու շի 
մարզ պետ Հո վիկ Ա բով յա նի ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց ՕՔՍՖԱՄին մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում ի րա կա նաց րած արդ յու նա վետ ծրագ րե րի հա մար` 
հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ հա մա գոր ծակ ցութ յունն այ
սու հետ ևս կ լի նի ակ տիվ, իսկ հա մայնք նե րի կա յուն զար
գաց ման գոր ծում կար ևո րեց պե տա կան, հա սա րա կա կան 
և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

www.tavush.mtaes.am

Օ րերս Տա վու շի մարզ պե տա րա նում ստո րագր վեց ե ռա կողմ փո խըմբռն
ման հու շա գիր` ՀՀ Տա վու շի մարզ պե տա րա նի, ՕՔՍՖԱՄի հա յաս տան յան 
մաս նաճ յու ղի և «ՕքսԵ Ջեն» ե րի տա սար դութ յան և կա նանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան հիմ ադ րա մի միջև: 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  ՏՎԵՑԻՆ  
ՑԱՆԿԱԼԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Վա յոց ձո րի սահ մա նա մերձ Խն-
ձո րուտ հա մայն քում միակ ա նաս-
նա բույ ժը 29–ամ յա Ս ևա դան է: Մաս-
նա գի տութ յունն ընտ րել է նախ կին 
ա նաս նա բույ ժի խորհր դով: Քա ղա քում 
ապ րե լու պատ րանք ներ չու նի, իսկ 
գյու ղում ապ րե լու հա մար, վստահ է, 
իր մաս նա գի տութ յունն օգ տա կար է: 
Այ սօր էլ ե րի տա սարդ մաս նա գե տը 
շա րու նա կում է խո րաց նել գի տե լիք նե-
րը և  ու սու մը շա րու նա կում է Սի սիա նի 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում: 

Խն ձո րուտ հա մայն քը «Ա նաս նա
պա հութ յան զար գա ցում` Հա յաս տա նի 

հա րա վում» ծրագ րին միա ցել է 2015 թ.: 
Ծ րագ րի ջան քե րով հա մայն քում բաց վել 
է ա նաս նա բու ժա կան կետ, բա րե լավ վել 
են ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե
րը:  Մինչև 2015 թ. Ս ևա դա Հ մա յակ յա նի 
հա մար ա նաս նա բու ժութ յու նը սահ մա
նա փակ վում էր պե տա կան մի ջո ցա ռում
նե րով, եր բեմ` ա ռան ձին կան չե րով: 
Գոր ծիք ներ չու ներ, դե ղո րայ քը դժվա
րութ յամբ էին ձեռք բե րում, կան չե րի 
դեպ քում վճա րում էին միայն դե ղո րայ քի 
գու մա րը: Ն րա խոս քով՝ աշ խա տանքն 
արդ յու նա վետ չէր. դեղորայքի գնե լու 
ա մե նա մոտ կե տը Վայքն էր, արդ յուն
քում` եր բեմ դեղն ու շա նում էր, կեն դա
նին՝ սատ կում: 

2015 թ. նո յեմ բե րին, ծրագ րի 
ա ջակ ցութ յամբ, Խն ձո րու տում բաց վեց 
ա նաս նա բու ժա կան կետ, որն ա պա հով
վեց անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քով և գոր ծիք
նե րով, իսկ ա նաս նա բույ ժը մաս նակ ցեց 
մի շարք վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց նե րի: Այ սօր Ս ևա դա յի հա մար այն 
դար ձել է փոք րիկ բիզ նես. դե ղո րայքն 
ար դեն ձեռք է բե րում սե փա կան մի ջոց
նե րով, մար դիկ էլ աս տի ճա նա բար սո
վո րում են վճա րել ոչ միայն դե ղո րայ քի, 
այլև` ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի հա մար: Բա ցի այդ, վե րա պատ
րաստ ման դա սըն թաց նե րի շնոր հիվ, 
ե րի տա սարդ մաս նա գե տը մա տու ցում 
է տա րաբ նույթ ա նաս նա բու ժա կան ծա
ռա յութ յուն ներ, իսկ 2016 թ. հուն վա րից 
կա տա րում է նաև կեն դա նի նե րի ար
հես տա կան սերմ ա վո րում, ին չը եր կար 
տա րի ներ գյու ղում չի ի րա գործ վել:

Ս ևա դան վստահ է, ե թե գյու ղում 
աշ խա տանք կա,  քա ղաք տե ղա փոխ
վե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա: Ա պա գա

յի հե ռան կար նե րը լու սա վոր են. հույս 
ու նի, որ 5 տա րի հե տո կու նե նա դե ղո
րայ քի ա վե լի լայն տե սա կա նի, կկա րո
ղա նա մա տու ցել տա րաբ նույթ և  ա ռա վել 
ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն ներ, ին չը նրան 
կդարձ նի ա մե նա պա հանջ ված ա նաս
նա բույ ժը ոչ միայն Խն ձո րու տի, այլև` 
շրջա կա հա մայնք նե րի հա մար: 

Թե որ քա նով ոգ ևո րիչ կլի նի ե րի
տա սարդ մաս նա գե տի հա ջո ղութ յունն 
իր հա սա կա կից նե րի շրջա նում, ցույց 
կտա ժա մա նա կը: Հա մայն քի ղե կա
վար Ժի րայր Նա զար յա նը ցա վով նշում 
է, որ թեև հա մայն քի բնա կիչ նե րի ապ
րուս տի հիմ ա կան մի ջո ցն ա նաս նա
պա հութ յունն ու հո ղա գոր ծութ յունն է, 
այ նու ա մե նայ նիվ, գյու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղերն օգ տա գործ
վում են միայն 40 տո կո սով: Պատ ճա
ռը  ա մենևին էլ հա մայն քի սահ մա նա յին 
դիր քը չէ, այլ սո ցիա լա կան դժվա րութ
յուն նե րը` մե խա նի զա ցիա յի ոչ բա վա րար 

վի ճա կը, գյուղմ թեր
քի ի րաց ման հետ 
կապ ված դժվա
րութ յուն նե րը: 

  Պա րոն Նա
զար յա նի խոս քով՝ 
մթեր քի ի րաց
ման հետ կապ ված 
հիաս թա փութ յուն
նե րի տա րա փից 
հե տո այ սօր տե ղա
ցի նե րի շրջա նում 
վստա հութ յան պա
կաս կա ցան կա ցած 
նոր նա խա ձեռ նութ

յան նկատ մամբ: Նա հի շում է, որ երբ 
ՌԶԳ  ՀԿն  ա ռա ջար կեց կեն դա նի նե րի 
փո խա րին ման և ցե ղա տե սա կի բա րե
լավ ման ծրա գի րը, ին քը՝ որ պես հա
մայն քի ղե կա վար, օ րի նակ ծա ռա յեց 
հա մագ յու ղա ցի նե րի հա մար: Այ սօր ար
դեն Նա զար յան նե րի ա նաս նա գո մը հա
մալր վել է ար հես տա կան սերմ ա վոր
մամբ ծնված նոր ցե ղա տե սա կի հոր թով: 

Գ յու ղա պե տի օ րի նա կը ո գեշն չել 
է հա մայն քի բազ մա թիվ բնա կիչ նե րի, 
արդ յուն քում ա վե լա ցել է կեն դա նի նե րի 
փո խա նակ ման ծրագ րին մաս նակ ցել 
ցան կա ցող նե րի թի վը: «Ն ման ծրագ
րե րի ի րա կա նա ցում ան չափ կար ևոր 
է հա մա տա րած անվս տա հութ յան պայ
ման նե րում, իսկ գյու ղա պե տը պետք է 
ա ռաջ նորդ լի նի ցան կա ցած հար ցում. 
մարդ կանց ո գեշն չե լու ա մե նա լավ օ րի
նա կը գրանց ված արդ յունքն է: Այ սօր ես 
այդ արդ յունքն ու նեմ», լա վա տե սութ
յամբ եզ րա փա կում է հա մայն քի ղե կա
վա րը:

« Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յուն» ՀԿ-ի «Ա նաս նա պա-
հութ յան զար գա ցում` Հա յաս տա նի հա-
րա վում» ծրա գի րը մեկ նար կել է դեռևս 
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

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա-
րա րի 2016 թվա կա նի  մա յի սի 20-ի N  
135-Ա հրա մա նի հա մա ձայն, «Ա նաս-
նա բու ժա սա նի տա րիա յի  և բու սա սա-
նի տա րիա յի  ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ-
րոն»  ՊՈԱԿ-ի մար զա յին մաս նաճ յու-
ղի ագ րո նոմ ե րի կող մից Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց-
վել է լո լի կի ա կա նող ցեց, կար տո ֆի լի 
ցեց, խնձո րե նու պտղա կեր և խա ղո ղի 
ող կու զա կեր վնա սա տու նե րի  մո նի-
թո րինգ: «Ագ րոլ րա տու ի ըն թեր ցող-
նե րին ենք ներ կա յաց նում  «Ա նաս-
նա բու ժա սա նի տա րիա յի  և բու սա-
սա նի տա րիա յի  ծա ռա յութ յուն նե րի 
կենտ րոն»  ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մեն 
Ա վագ յա նի հար ցազ րույ ցը:

- Պրն. Ա վագ յան, լո լի կի ա կա-
նող ցեց, կար տո ֆի լի ցեց, խնձո րե նու 
պտղա կեր և խա ղո ղի ող կու զա կեր 
վնա սա տու նե րի տա րած ման ա րեալ-
նե րի ճշտման նպա տա կով, ի՞նչ  աշ-
խա տանք ներ են կա տար վել:

  Դ րանց  դեմ պայ քա րի մի ջո
ցա ռում ե րի ժամ կետ նե րի ո րոշ ման 
նպա տա կով,    ֆե րո մո նա յին թա
կարդ նե րի մի ջո ցով, ի րա կա նաց վել է 
մո նի թո րինգ: Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան 252 հա մայնք նե րում, հու նի սի 
710ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
տե ղադր վել է լո լի կի ա կա նող ցե ցի` 500, 
կար տո ֆի լի ցե ցի` 125, խնձո րի պտղա
կե րի` 100, խա ղո ղի ող կու զա կե րի 100 
թա կարդ ներ: Միա ժա մա նակ կազմ վել է 
ար ձա նագ րութ յուն՝ յու րա քանչ յուր հա
մայն քում տե ղադր ված թա կարդ նե րի 
քա նա կի վե րա բեր յալ, ո րը վա վե րաց վել 
է հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից: Բա ցի 
այդ, տրված է հա մա պա տաս խան  ու
ղե ցույց՝ աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Կազ մա կեր
պութ յան  բու սա սա նի տա րիա յի բաժ նի 
մաս նա գետ նե րի կող մից մշակ վել է ծա
նու ցա գիր, որ տեղ ա ռա ջարկ վում է բույ
սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի ցան
կը` հեր թա փո խա յին ե ղա նա կով ընտ րե
լով, որ ևէ  մի ջա տաս պան պատրաստուկ, 
քի միա կան պայ քա րի աշ խա տանք նե րը 
կազ մա կեր պե լու հա մար:

- Իսկ   ի՞նչ պար բե րա կա նութ յամբ է 
ի րա կա նաց վել  մո նի թո րին գը:

  Մո նի թո րինգն ի րա կա նաց վել է 
շա բա թը մեկ ան գամ,  հաշ վառ վել են 
սոսն ձաթղ թե րում առ կա թի թեռ նե րի 
քա նա կը և գ րանց վել գրան ցա մատ յան
նե րում: Ի րա կա նաց ված մո նի թո րին գի  
արդ յուն քում, ամս վա ըն թաց քում, 1 ան
գամ փոխ վել է ֆե րո մե նը (գլխի կը) և  եր
կու ան գամ սոսն ձաթղ թե րը: Տե ղե կաց
նեմ, որ Ա րա րա տի մար զի հա մայնք նե
րում տե ղադր ված լո լի կի ա կա նող ցե ցի 
թա կարդ նե րում հաշ վառ վել է 1743 
ցե ցի, իսկ խնձո րի պտղա կե րի թա
կարդ նե րում՝  522 պտղա կե րի թի թեռ: 
Խա ղո ղի ող կու զա կե րի թա կարդ նե
րում հաշ վառ վել է 2460 ող կու զա կե րի 
թի թեռ: Ի դեպ, կար տո ֆի լի ցե ցի  թա
կարդ նե րում  ցե ցի թի թեռ չի հայտ նա
բեր վել: ՀՀ Ար մա վի րի մար զի հա մայնք
նե րում տե ղադր ված լո լի կի ա կա նող 
ցե ցի թա կարդ նե րում հաշ վառ վել է 712 
ցե ցի թի թեռ, իսկ խնձո րի պտղա կե րի 
թա կարդ նե րում՝  610 պտղա կե րի թի
թեռ: Ինչ վե րա բեր ում է խա ղո ղին, ա պա 
այս տեղ ող կու զա կե րի թա կարդ նե րում  
ող կու զա կե րի թի թե ռի թի վը հա սել է 15
18ի: Կար տո ֆի լի ցե ցի  թա կարդ նե րում 
կար տո ֆի լի ցե ցի թի թեռ չի հայտ նա բեր
վել:

Տա վու շի մար զի հա մայնք նե րում 
տե ղադր ված լո լի կի ա կա նող ցե ցի թա
կարդ նե րում հաշ վառ վել է 78 ցե ցի 
թի թեռ, իսկ  խնձո րի պտղա կե րի թա
կարդ նե րում՝  810 պտղա կե րի թի թեռ: 
Խա ղո ղի ող կու զա կե րի թա կարդ նե րում   

ող կու զա կե րի թի թե ռի թի վը կազ մել է  
2022, իսկ  կար տո ֆի լի ցե ցի  թա կարդ
նե րում դարձ յալ  կար տո ֆի լի ցե ցի թի
թեռ չի հայտ նա բեր վել:

 -Իսկ ինչ պի սի՞ արդ յունք ներ ար ձա-
նագր վե ցին մո նի թո րին գի ըն թաց քում 
հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րում:

 Այս պես, Կո տայ քի մար զի հա
մայնք նե րում տե ղադր ված լո լի կի ա կա
նող ցե ցի թա կարդ նե րում հաշ վառ վել է 
1024 ցե ցի թի թեռ, իսկ խնձո րի պտղա
կե րի թա կարդ նե րում՝  2426 պտղա կե

րի թի թեռ: Ու րա խութ յամբ փաս տենք, 
որ  կար տո ֆի լի ցե ցի  թա կարդ նե րում 
կար տո ֆի լի ցե ցի թի թեռ չի հայտ նա
բեր վել: Գե ղար քու նի քի և Շի րա կի մար
զե րի   հա մայնք նե րում տե ղադր ված լո
լի կի ա կա նող ցե ցի, կար տո ֆի լի ցե ցի և 
խն ձո րի պտղա կե րի   թա կարդ նե րում  
թի թեռ ներ չեն հայտ նա բեր վել: Վա յոց 
ձո րի մար զի հա մայնք նե րում տե ղադր
ված լո լի կի ա կա նող ցե ցի թա կարդ նե
րում հաշ վառ վել է 814 ցե ցի, իսկ խնձո
րի պտղա կե րի թա կարդ նե րում` 2022 
պտղա կե րի թի թեռ: Խա ղո ղի ող կու զա
կե րի թա կարդ նե րում հաշ վառ վել է  810 
ող կու զա կե րի թի թեռ: Կար տո ֆի լի ցե ցի  
թա կարդ նե րում կար տո ֆի լի ցե ցի թի
թեռ չի հայտ նա բեր վել:

Այ սինքն, կա րող ենք ա սել, վի ճա
կը, կար ծես թե ան հա մե մատ  բար վոք է 
նաև մյուս մար զե րում:

Լո ռու մար զի  հա մայնք նե րում 
տե ղադր ված լո լի կի ա կա նող ցե ցի թա
կարդ նե րում հաշ վառ վել է 45 ցե ցի, իսկ 
խնձո րի պտղա կե րի թա կարդ նե րում՝ 
78 պտղա կե րի թի թեռ:  Կար տո ֆի լի 
ցե ցի  թա կարդ նե րում կար տո ֆի լի ցե ցի 
թի թեռ չի հայտ նա բեր վել: Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի հա մայնք նե րում տե ղադր ված լո
լի կի ա կա նող ցե ցի թա կարդ նե րում հաշ
վառ վել է 67 ցե ցի թի թեռ, իսկ խնձո րի 
պտղա կե րի թա կարդ նե րում՝ պտղա կե
րի 2432  թի թեռ: Խա ղո ղի ող կու զա կե
րի թա կարդ նե րում հաշ վառ վել է  2030 
ող կու զա կե րի թի թեռ: Կար տո ֆի լի ցե
ցի  թա կարդ նե րում կար տո ֆի լի ցե ցի 
թի թեռ չի հայտ նա բեր վել: Ու րա խա լի 
է, որ ՀՀ Ս յու նի քի մար զի հա մայնք նե
րում տե ղադր ված լո լի կի ա կա նող ցե ցի 
և կար տո ֆի լի  ցե ցի թի թեռ չի հայտ
նա բեր վել: Ի դեպ, խնձո րի պտղա կե րի 
թա կարդ նե րում հայտ նա բեր վել է 1530 
պտղա կե րի թի թեռ: 

-Իսկ ի՞նչ աշ խա տանք ներ են հա-
ջոր դել մո նի թո րին գին: 

Այն հա մայնք նե րում, որ տեղ հին
գից ա վել լո լի կի ա կա նող ցե ցի թի թեռ
ներ են հայտ նա բեր վել, ծա նուց վել են 
հա մայն քի ղե կա վար նե րին և հո ղօգ տա
գոր ծող նե րին, որ պես զի կազ մա կերպ
վեն քի միա կան պայ քա րի աշ խա տանք
ներ, իսկ  խնձո րե նու պտղա կե րի և խա
ղո ղի ող կու զա կե րի թի թեռ նե րի հա մար 
ընտր վել է վնա սա տու ի ա ռա վե լա գույն 
քա նա կը (պի կը): Մաս նա գետ նե րի կող
մից դի տար կում ե րի և խորհր դատ վութ
յան տրա մադ րու մը դեռևս շա րու նակ
վում  է:

Հար ցազ րույ ցը՝   
Նել լի Սա հակ յա նի
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Ս/թ հու նի սի 27-ից հու լի սի 3-ը Վ րաս տա նի 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում (Թ բի լի սի) տե-
ղի ու նե ցած « Սե զո նա յին ան տա ռա յին դպրոց 
2016» կար ճա ժամ կետ վե րա պատ րաստ ման 
ծրագ րին Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նից մաս նակ ցում էին «Ան տա ռա-
յին տնտե սութ յուն և բ նա կա վայ րե րի կա նա-
չա պա տում» մաս նա գի տութ յան 4-րդ կուր սի 
ու սա նո ղու հի Նու նե Բաղ րամ յա նը և նույն մաս-
նա գի տութ յան 2-րդ կուր սի ու սա-
նող Ար գիշ տի Ս տե փան յա նը: Ա հա 
թե ինչ են պատ մում նրանք.

 Նու նե Բաղ րամ յան. «Ա մա ռա
յին դպրո ցը տևեց մեկ շա բաթ: Մեր 
ժա ման ման ա ռա ջին իսկ րո պե նե
րի ջերմ ըն դու նե լութ յու նից հաս կա
ցանք, թե մար դիկ որ քան բա րե
համ բույր են այս տեղ: Նա խա պես 
մշակ ված ծրագ րի հա մա ձայն` մենք 
մաս նակ ցե ցինք դա սա խո սութ յուն
նե րի, լա բո րա տոր աշ խա տանք
նե րի և տար բեր էքս կուր սիա նե րի, 
ո րոնք անց կաց վում էին ան տառ
նե րում: Այս տեղ էլ բազ մա թիվ փոր
ձե րի հետ մեկ տեղ կա տա րե ցինք 
ան տառգ նա հատ ման աշ խա տանք
ներ, ո րից ու նեինք տե սա կան բա
վա րար գի տե լիք ներ, բայց չու նեինք անհ րա ժեշտ 
փորձ: Փոր ձի պա կասն էլ լրաց րինք ժա մա նա կա
կից սար քա վո րում ե րի և գոր ծիք նե րի օգ նութ
յամբ: Այդ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հասց
րել են շատ բան սո վո րել և բա վա կա նին փորձ 
ձեռք բե րել: Դ րան նպաս տե ցին նաև Եվ րո պա յի 
տար բեր երկր նե րից՝ Լե հաս տա նից, Ի տա լիա յից, 
Գեր մա նիա յից ժա մա նած դա սա խոս նե րի՝ տե ղե
կատ վութ յամբ հա րուստ դա սա խո սութ յուն նե րը: 
Օգտ վե լով ա ռի թից՝ այ ցե լե ցինք նաև Թ բի լի սիի 
տե սար ժան վայ րեր, ծա նո թա ցանք պատ մա կան 
հու շար ձան նե րին և վ րա ցա կան մշա կույ թին: 
Ա մա ռա յին դպրո ցում ձեռք բե րե ցի կար ևոր փորձ 
և բա զում ըն կեր ներ»:

Ար գիշ տի Ս տե փան յան. «Եր ևա նից շուրջ 4 
ժամ վա հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող և Հա յաս
տա նին սահ մա նա կից երկ րում ա ռա ջին ան գամ 
էի լի նում, սա կայն այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, 
որ հի րա վի հա րա զատ երկ րում եմ: Հե տո ի հար կե 
հաս կա ցա, որ այդ զգա ցո ղութ յան միակ «մե ղա
վո րը» եր կու երկր նե րի դա րա վոր բա րե կա մութ

յունն ու մշա կու թա յին սերտ կա պերն են: Ա մա ռա
յին դպրո ցի ա մե նաե րի տա սարդ մաս նա կիցն էի, 
ուս տի շատ բան ու նեի սո վո րե լու այդ 1 շա բաթ վա 
ըն թաց քում։ Ե ղան հե տաքր քիր դա սա խո սութ
յուն ներ, ո րոն ցից մեկն էլ այն մա սին էր, թե ինչ 
գոր ծիք ներ են ժա մա նա կին օգ տա գործ վել՝ գնա
հա տե լու ան տա ռա յին ռե սուրս նե րը և  որ քա նով է 
դրանց ճշգրտութ յան ցածր մա կար դա կի պատ
ճա ռով տու ժել գի տութ յու նը: Ցա վոք, մեր երկ րում 

էլ դեռ օգտ վում ենք հին գոր ծիք նե րից, քա նի որ 
ժա մա նա կա կից սար քե րի ձեռք բե րու մը կապ ված 
է մեծ ծախ սե րի հետ: Բա նա խոս նե րից մեկն էլ, 
խո սե լով շրջա կա մի ջա վայ րի վրա մար դու ու նե
ցած ազ դե ցութ յան մա սին, հե տաքր քիր մի միտք 
ար տա հայ տեց. «Ան տա ռա գի տութ յու նը գի տութ
յուն չէ  ծա ռե րի մա սին, այլ գի տութ յուն` մար դու 
մա սին»։  Բա ցի բո վան դա կա լից և գի տա կան 
խո րը դա սա խո սութ յուն նե րից՝ մենք հնա րա վո
րութ յուն ու նե ցանք մեր տե սա կան գի տե լիք նե րը 
կի րա ռել նաև պրակ տի կա յում: Ա մա ռա յին դպրո
ցը, բա ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից, ինձ 
տվեց նաև շատ ըն կեր ներ, ինչ պես նաև հնա րա
վո րութ յուն՝ ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա լու վրա
ցա կան մշա կույ թին: Չեմ կա րող չնշել հա յե րիս 
նկատ մամբ վրա ցի նե րի ա ռանձ նա հա տուկ վե
րա բեր մուն քը, միշտ ու շա դիր էին, միշտ պատ
րաստ օգ նե լու ցան կա ցած հար ցում»։ 

Լու սի նե Թով մաս յան 
Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մենտ

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
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ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ IPC ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՐԱԿԻ ԳԱՄԿ-ՈՒՄ

« 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, վեր ջերս Գ յու-
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան հան րա պե-
տա կան կենտ րո նի կող մից կազ մա կերպ վել 
էր ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց` Գե ղար քու նի-
քի ԳԱՄԿ-ի խորհր դա տու նե րի հա մար:

 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 ընտ րութ յու նը պա հանջ ված էր 
մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում: 
«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կե րակր
ման, պահ ված քի և  ար հես տա կան սերմ ա
վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը»,  « Նո րոգ ման մատ ղա շի նպա տա կա յին ա ճե ցու մը» թե մա նե րով 
դա սըն թա ցը վա րում էր գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գառ նիկ Գի լո յա նը: 

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը ներ կա յաց րեց « Կար տո ֆի լի 
հի վան դութ յուն նե րը և պայ քա րը դրանց դեմ» և « Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի հի վան դութ յուն նե
րը» թե մա նե րը: Կեն դա նի նե րի վա րա կիչ, ոչ վա րա կիչ և  ա ռա վել վտան գա վոր խրո նիկ հի վան դութ յուն
նե րի դեմ կան խար գել ման ու պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը», « Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ար յան 
մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը» թե մա նե րով հան դես ե կավ ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու Ար թուր Մկրտչ յա նը: 

Ու սու ցա նող նե րը հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րե ցին ընտր ված թե մա նե րը, պար զա բա նե ցին 
խորհր դա տու նե րին հե տաքրք րող հար ցե րը: Դա սըն թա ցի աշ խա տանք նե րը հա մա կար գում էր ԳԱՀԿի 
փոխտ նօ րեն Ար շա լույս Հայ րա պետ յա նը:  Խորհր դա տու նե րին տրամադրվեցին  ԳԱՀԿի կող մից 
պատ րաստ ված դա սըն թա ցի թե մա նե րի վե րա բեր յալ նյու թեր: 

Գե ղար քու նի քի  ԳԱՄԿ

 Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի /ՄԱԶԾ/ գրա-
սեն յակն սկսում է « Հո ղե րի և  ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վար-
ման ներդ րու մը հյու սիս-ար ևել յան Հա յաս տա նի լանդ շաֆտ նե-
րում» ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, ո րը ֆի նան սա վոր վում է Գ լո բալ 
է կո լո գիա կան հիմ ադ րա մի /ԳԷՀ/ կող մից: Ծ րագ րի նպա տա-
կը` բազ մա տե սակ է կո հա մա կար գա յին ծա ռա յութ յուն նե րի շա-
րու նա կա կան հոսքն ա պա հո վե լու նպա տա կով, Հա յաս տա նի 
հյու սիս-ար ևել քում հո ղե րի ու ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վար-
ման ներդ րում է: Ծ րագ րի թի րա խա յին տա րածք ներն են ՀՀ 
Լո ռու և Տա վու շի մար զե րը: 

Օ րերս Տա վու
շի մարզ պե տա րա
նում տե ղի ու նե ցավ 
ծրագ րի մեկ նար
կա յին հան դի պու մը, 
ո րին մաս նակ ցում 
էին ՀՀ Տա վու շի 
մարզ պե տա րա նի և  
ան տառտն տե սութ
յուն նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ ներ: Հան
դիպ մա նը « Հո ղե րի 
և  ան տառ նե րի կա
յուն կա ռա վար ման 
ներդ րու մը հյու սիս
ար ևել յան Հա յաս տա նի լանդ շաֆտ նե րում» ծրագ րի տեխ նի կա
կան ա ռա ջադ րան քի ղե կա վար Հո վիկ Սա յադ յա նը ման րա մասն 
ներ կա յաց րեց ծրագ րի նպա տա կը, բա ղադ րիչ ներն ու արդ յունք
նե րը: Ծ րա գի րը ներ կա յաց նե լուց հե տո, նա պա տաս խա նեց ներ
կա նե րին հե տաքրք րող հա ցե րին:

tavush.mtaes.am

 Վեր ջերս Շի րա կի ԳԱՄԿ-ում գեր մա նա կան IPC խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յութ յան կող մից անց կաց վեց  սե մի նար,  
ո րին մաս նակ ցում էին ֆեր մեր ներ, Շի րա կի մար զի գյու ղա-
կան հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ-
յուն վա րող ներ, Շի րա կի ԳԱՄԿ-ի մաս նա գետ ներ և խորհր դա-
տու ներ, ԳԱՄԿ-ում ար տադ րա կան պրակ տի կան անց կաց նող 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու սա նող-
ներ:

 Սե մի նա րի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց Շի րա կի ԳԱՄԿի տնօ
րեն Ջ.Աս լան յա նը: Սե մի նա րի ըն թաց քում զե կու ցում ե րով հան
դես ե կան ԱԹԳ հիմ ադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ Մկրտչ յա նը, IPC 
(Internationale Projekt Consult GmbH) գեր մա նա կան խորհր դատ
վա կան ծա ռա յութ յան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ֆի նան սա կան 
փոր ձա գետ Մի խա յիլ Գ ևորգ յա նը, IPC ծրագ րի ղե կա վար Ար մեն 
Ա սատր յա նը: 

 Զե կու ցում եր ներ կա յաց վե ցին հետև յալ թե մա նե րով՝ Ան վար 
ցան քի տեխ նո լո գիան, ա ռա վե լութ յուն ներն ու նշա նա կութ յու նը, 
Ֆի նան սա կան գի տե լիք նե րի խո րաց ման դա սըն թաց և Բիզ նե սի 
ծրագ րա վո րում` հնդկա ցո րե նի օ րի նա կով: Դա սըն թա ցի մաս նա
կից նե րին ներ կա յաց վե ցին ան վար ցան քի տեխ նո լո գիան, գյու
ղատն տե սա կան վար կե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը, բան կա
յին հա մա կար գը, վար կեր վերց նե լու մե խա նիզմ ե րը, փաս տա ցի 
տո կո սադ րույ քի հաշ վարկ նե րը, վար կա յին հաշ վի չը: Ու սա նե լի 
էին նաև հնդկա ցո րե նի ին դուստ րիան աշ խար հում, հնդկա ցո րե
նի գնի շար ժը ՀՀում 20052015 թթ կտր ված քում, հնդկա ցո րե նի 
գնե րի դի նա մի կան մի ջազ գա յին շու կա յում, հնդկա ցո րե նը` որ պես 
բիզ նես և հնդ կա ցոր նեի ար տադ րութ յան ու սում ա սի րում երկ րի 
տնտե սութ յան մա կար դա կով թե մա նե րը:  

Դա սըն թա ցի տե սա կան մա սի ա վար տից հե տո, բո լոր մաս
նա կից ներն ուղ ևոր վե ցին Շի րա կի մար զի Ա ռա փի և Ող ջի հա
մայնք նե րի փոր ձա դաշ տեր, ուր ԱԹԳ հիմ ադ րա մի կող մից ան
վար ցան քի ե ղա նա կով կա տար վել են ՌԴից ներկր ված ցո րե նի 
բարձ րո րակ սոր տի և հնդ կա ցո րե նի ցանք: Դա սըն թա ցի վեր ջում 
բո լոր մաս նա կից ներն ի րենց գո հու նա կութ յունն հայտ նե ցին սե
մի նա րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման հա մար:

Շիրակի  ԳԱՄԿ
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Ա զո տի դե րը:     Մ շա կա բույ սե
րի ա ճի ու բեր քատ վութ յան ա ռա վել 
կարևոր տարրն է: Ա զո տով, ինչ պես 
նաև ջրով և մ յուս անհ րա ժեշտ սննդա
տար րե րով ա պա հով ված բույ սերն 
ա ռա ջաց նում են խո շոր, մուգ կա նաչ 
գույ նի տերև ներ, ո րոնք կա տա րում են 
ակ տիվ ֆո տո սին թեզ, ա ռա ջաց նում 
լավ աճ և բարձր բերք: Սա կայն բույ սե
րի հա մար վնա սա կար են ինչ պես ա զո
տի ա վել ցու կը, այն պես էլ` պա կա սը: 
Ա զո տի ա վել ցու կի դեպ քում բույ սերն 
ա ռա ջաց նում են բուռն վեր գետն յա 
աճ, սա կայն գե նե րա տիվ օր գան ներ 
քիչ են գո յա նում, ձգձգվում է բեր քի 
հա սու նա ցու մը, ընկ նում ո րա կը, հատ
կա պես ա վե լա նում է նիտ րատ նե րի 
պա րու նա կութ յու նը տեր ևա բան ջար
նե րի մոտ: Մ շա կա բույ սե րի ա զո տով 
պա րար տաց ման պա հան ջը ճիշտ ո րո
շե լու հա մար գո յութ յուն ու նեն տար բեր 
մե թոդ ներ: Դ րան ցից ա ռա վել ճշգրի տը 
դաշ տա յին պա րար տաց ման փորձն 
է, ո րը պա հան ջում է տևա կան ժա մա
նակ (23 վե գե տա ցիա): Այն ֆեր մեր նե
րի հա մար ըն դու նե լի մե թոդ չէ: Մ յու սը` 
հո ղի ա նա լի զի մե թոդն է, երբ հո ղում 
ո րոշ վում է մատ չե լի ա զո տի պա րու
նա կութ յու նը: Ըստ այդմ, 100 գ հո ղում, 
մինչև 8 մգ  ա զո տի պա րու նա կութ յան 
դեպ քում, հո ղը հա մար վում է ա զո տով 
թույլ ա պա հով ված և  ա զո տով պա րար
տաց ման մեծ կա րիք ու նի, 812 մգ ի 
դեպ քում` մի ջակ ա պա հով ված, և  ու նի 
պա րար տաց ման մի ջակ պա հանջ, 12 
մգ ից բարձ րի դեպ քում` հո ղը հա մար
վում է ա զո տով լավ ա պա հով ված և  
այն ա զո տով կա րե լի է չպա րար տաց
նել կամ պա րար տաց նել ցածր չա փա
քա նակ նե րով: Կար ևոր մե թոդ է նաև 
բույ սի հյուս վածք նե րում սննդա տար
րե րի հան քա յին ձևե րի ո րոշ ման մե թո
դը, ո րը հեշտ կի րա ռե լի է և կա տար ման 
հա մար հմտութ յուն չի պա հանջ ում: 

 Ֆոս ֆո րի դե րը:  Ա ռանց ֆոս
ֆո րի որ ևէ բու սա կան կամ կեն դա նա
կան օր գա նիզմ գո յութ յուն ու նե նալ 
չի կա րող: Այն մտնում է բույ սի կյան
քի հա մար ան փո խա րի նե լի այն պի սի 
նյու թե րի բա ղադ րութ յան մեջ, ո րոնք 
մաս նակ ցում են սպի տա կուց նե րի սին
թե զին, բույ սե րի ա ճին, բազ մաց մա նը, 
ժա ռան գա կան հատ կութ յուն նե րի փո
խանց մա նը, մարդ կանց և կեն դա նի նե
րի նյար դա յին հա մա կար գի բնա կա նոն 
գոր ծու նեութ յա նը: 

Ֆոս ֆո րով ա պա հով ված բույ սե րը 
լավ են ա ճում, ա վե լա նում է ար մատ
նե րի կլա նող հատ կութ յուն նե րը, շուրջ 
30 %ով նվա զում է միա վոր բեր քի 
ստաց ման հա մար ծախս ված ջրի քա
նակը, ո րը կար ևոր է հան րա պե տութ
յան անջր դի /չո րա յին/ երկ րա գոր ծութ
յան հա մար: Այս ա ռու մով, ֆոս ֆո րի 
պա հան ջը մեծ է այն մշա կա բույ սե րի 
մոտ, ո րոնց բեր քում կու տակ ված են 
շա քար ներ (խա ղո ղի վազ, պտղա տու 
ծա ռեր, բան ջա րա յին մշա կա բույ սեր, 
ծխա խոտ, հա ցա հա տիկ): Ֆոս ֆո րը 
նպաս տում է վաղ բեր քի ստաց մա

նը, ո րի ի րա ցու մից ա վե լա
նում է ֆեր մե րի շա հույ թը: Այն 
կարևոր է նաև ու շա հաս սոր
տե րի և կարճ վե գե տա ցիա յի 
գո տի նե րի հա մար: Ֆոս ֆո րով 
բա վա րար սնման դեպ քում, 
մշա կա բույ սե րը սնկա յին հի
վան դութ յուն նե րից թույլ են 
վնաս վում, նվա զում է հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
ար մա տա յին փտու մը:

 Ֆոս ֆո րի պա հան ջը 
ո րոշ վում է դաշ տա յին պա
րար տաց ման փոր ձի, հո ղի 
քի միա կան ա նա լի զի, բույ սի 
հյուս վածք նե րում հան քա յին ֆոս ֆո
րի պա րու նա կութ յու նը գնա հա տե լու 
մի ջո ցով: Բան ջա րա յին, պտղա տու 
մշա կա բույ սերն ու  խա ղո ղի վա զը, 
ի տար բե րութ յուն հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի, վե գե տա ցիա յի ամ
բողջ ըն թաց քում զգում են  ֆոս ֆո րի 
պա հանջ, ուս տի, այդ մշա կա բույ սե րի 
ֆոս ֆո րով պա րար տա ցու մը պետք է 
կա տա րել` հաշ վի առ նե լով նշված հան
գա ման քը:  

Այդ նպա տա կով բան ջա րա յին մշա
կա բույ սե րի հա մար պա հանջ վող ֆոս
ֆո րա կան պա րար տան յու թե րի (նաև` 
օր գա նա կան) ամ բողջ քա նա կը հարկ է 
կի րա ռել սա ծի լու մից ա ռաջ, հո ղը նա
խա պատ րաս տե լիս, իսկ պտղա տու և 
խա ղո ղի այ գի նե րում ամ բող ջութ յամբ 
գար նա նը` միջ շա րա յին տա րա ծութ
յուն նե րը մշա կե լու ժա մա նակ` ա կո
սա յին կամ բնա յին ե ղա նա կով, կամ 
մի մա սը տրվում է սնուց ման ձևով` 
պտուղ նե րի կազ մա կերպ ման ու բուռն 
ա ճի ըն թաց քում: Ֆոս ֆո րա կան պա
րար տան յու թե րի կի րառ ման ժամ
կետ ներն ո րո շե լիս, պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ դրանք հո ղում չեն տե ղա
շարժ վում:

 Կա լիու մի դե րը:  Այն նպաս
տում է ֆո տո սին թե զի արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մանը, ած խաջ րե րի 
սին թե զին, փո խա կերպ մանն ու տե ղա
շարժ մա նը տերև նե րից բեր քի մեջ կամ 
պա հես տա յին օր գան ներ: 

Կա լիու մը նպաս տում է սպի տա
կուց նե րի սին թե զին, խթա նում մե
րիս տե մա յին բջիջ նե րի ա ճին, կար
գա վո րում ջրա յին ռե ժի մը, բույ սե րը 
դի մա նում են ժա մա նա կա վոր չո րութ
յա նը: 

Կա լիու մի դե րը հատ կա պես մեծ է 
աշ նա նա ցան հա ցա բույ սե րի ձմե ռա
դի մաց կա նութ յան բարձ րաց ման գոր
ծում, խիստ կար ևոր է խա ղո ղի վա զի 
և բազ մամ յա տնկարկ նե րի միամ յա շի
վե րի փայ տաց ման հա մար:

Կա լիու մի պա կա սից տերև նե րը 
կնճռոտ վում են, նվա զում է դի մաց կու
նութ յու նը սնկա յին հի վան դութ յուն նե
րի և ցր տե րի նկատ մամբ: Ինչ պես այլ 
սննդա տար րե րի դեպ քում, մշա կա բույ
սե րում կա լիու մի պա հան ջը ևս  ո րոշ
վում է դաշ տա յին պա րար տաց ման 
փոր ձի, հո ղի կամ բույ սի քի միա կան 
ա նա լի զով: 

 Պա րար տան յու թե րի (հան քա յին, օր գա նա կան, բակ տե
րիալ) կի րա ռու մը հո ղի բեր րիութ յան և մ շա կա բույ սե րի բեր
քատ վութ յան բարձ րաց ման գոր ծում կար ևոր դեր ու նի: 

Եր կա թի դե րը:    Եր կա թը բույ
սե րի սննդա ռութ յան հա մար ան փո
խա րի նե լի տարր է: Բա վա կան է միայն 
նշել, որ բույ սի տերև նե րում քլո րո ֆի լի 

սին թեզն ու կեն սա կան շատ գոր ծըն
թաց ներ կա տար վում են եր կաթ պա
րու նա կող ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցութ
յամբ: Երբ բույ սե րը եր կա թի բա վա րար 
քա նա կով են սնվել, տերև նե րը լի նում 
են խո շոր և մուգ կա նաչ գույ նի, տա լիս 
են լավ աճ և բարձր բերք: Շատ հա
ճախ մշա կա բույ սե րի եր կա թով սննդա
ռութ յու նը խախտ վում է: Քա նի որ 
 հան րա պե տութ յան հո ղե րը հիմ նա յին 
են, այդ պայ ման նե րում ա ռա ջա նում 
են բույ սե րին եր կա թի դժվար մատ չե լի 
միա ցութ յուն ներ:

Այդ եր ևույ թը մշա կա բույ սե րի 
վրա նկատ վում է տերև նե րի դեղ նութ
յամբ (քլո րո զով), ո րն ա ռա ջին հեր թին 
նկատ վում է ա ռա վել երկ րորդ տեր ևի 
վրա: Ընդ ո րում, որ քան եր կա թի պա
կա սը մե ծա նում է, այն քան ու ժե ղա նում 
է բույ սի սա ղար թի դեղ նութ յու նը: Եր
կա թի պա կա սից ա ռա ջա ցող քլո րո զը 
հատ կա պես նկատ վում է պտղա տու 
և խա ղո ղի այ գի նե րում: Բազ մամ յա 
տնկարկ նե րում, քլո րո զի պար բե րա
բար կրկնման դեպ քում, բույ սի աճն ու 
բեր քատ վութ յունն էա պես նվա զում են, 
կա րող է սա ղար թը հե տա գա յում չո րա
նալ, իսկ այ գու մշա կութ յու նը դառ նալ 
ոչ արդ յու նա վետ:

 Գիտ նա կան նե րի կող մից ա ռա ջար
կվել են եր կա թի հա մա լիր միա ցութ
յուն ներ, այդ թվում` դիէ թի լեն ե ռա մին 
հինգ քա ցա խաթթ վի եր կա թի հա մա լի
րը, կոմպ լեք սոնը և  այլն: 

Նշ ված միա ցութ յուն նե րը կի րառ
վում են հող մտցնե լով և  ար տաար մա
տա յին սնուց մամբ` 0.20.3 % ջրա յին 
լու ծույ թով: Պա րար տան յու թե րի արդ
յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու հա
մար,  ցան կա լի է դրանք կի րա ռել, քա նի 
դեռ դեղ նութ յան նշան ներ չեն եր ևա ցել 
կամ` նոր են սկսում եր ևալ: Խոր հուրդ 
է տրվում ար տար մա տա յին սնու ցու մը 
կա տա րել օր վա զով ժա մե րին` ա ռան
ձին կամ հա մա տե ղե լով բու ժան յու թե
րի կամ հեր բի ցիդ նե րի կի րառ ման հետ: 

Օր գա նա կան պա րար տան
յու թե րի դե րը:  

 Օր գա նա կան պա րար տան յու թե
րը (գո մաղբ, թռչնաղբ, կեն սա հու մուս, 
տորֆ, կոմ պոստ) պա րու նա կում են 
բույ սե րին անհ րա ժեշտ բազ մա թիվ 
սննդա տար րեր: Դ րանց կեն սա բա
նա կան քայ քա յու մից ան ջատ վում է 
ած խաթ թու գազ, որն անհ րա ժեշտ է 

ֆո տո սին թե զի հա մար: Գո յա նում են 
հու մու սա յին նյու թեր, և հո ղում հու
մու սի քա նակն ա վե լա նում է, ին չը 
նպաս տում է հո ղի խո նա վու նա կութ

յան, ծա կոտ կե նութ յան, օգ տա
կար միկ րոօր գա նիզմ նե րի գոր
ծու նեության բա րե լավ մա նը: 
Անհ րա ժեշտ է կի րա ռել միայն 
հա սու նա ցած գո մաղբ, ո րում 
ար դեն ոչն չա ցել են մո լա խո
տե րի սեր մե րի մեծ մա սը, իսկ 
սննդա տար րե րը վե րած վել են 
բույ սե րին մատ չե լի ձևե րի: Ակն
հայտ է, որ այդ պա րար տան յու
թե րի դե րը մեծ է հատ կա պես 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յուն ի րա կա նաց նե լիս: Գո մաղ բի 
կի րառ ման չա փա քա նակ նե րը, 
կախ ված հո ղի հատ կութ յու
նից, մշա կա բույ սից և ֆեր մե րի 
տնտե սա կան հնա րա վո րութ յու

նից, կա րող են տա տան վել 2060 տ/ հա 
և  ա վե լի: 

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
հա մար նպա տա կա հար մար է կի րա ռել 
2030 տ/ հա, բան ջա րա յին մշա կա բույ
սե րի հա մար` 3040 տ/ հա, պտղա տու 
և խա ղո ղի այ գի նե րի հա մար` 4060 տ/ 
հա: Խիստ ծանր կամ նկա տե լի թեթև 
մե խա նի կա կան կազ մով հո ղե րում և 
նոր մե լիո րաց ված հո ղե րում կա րե լի է 
կի րա ռել գո մաղ բի ա վե լի բարձր չա
փա քա նակ ներ` 6080 տ/ հա: Գո մաղ բի 
կի րառ ման լա վա գույն ժամ կե տը հա
մընկ նում է հո ղի հիմ նա կան մշա կութ
յա նը` աշ նա նը կամ վաղ գար նա նը: 

Կեն սա հու մու սը և թռչ նաղ բը 
սննդա տար րե րով ա վե լի հա րուստ են 
և կի րառ վում են ա ռա վել պա կաս չա
փա քա նակ նե րով` 110 տ/ հա և  ա վե լի: 
Կեն սա հու մու սը կի րա ռե լի է ցան քից 
(տնկու մից) ա ռաջ և ցան քից հե տո, 
նաև սնուց ման ձևով, իսկ թռչնաղ բը` 
ցան քից ա ռաջ և ս նուց ման ձևով: Տոր
ֆը, կեն սա հու մուսն և հա սուն գո մաղ բը 
մեծ կի րա ռութ յուն ու նեն նաև ջեր մոց
նե րում և ջեր մատ նե րում` հո ղա խառ
նուրդ պատ րաս տե լու հա մար:

 Բակ տե րիա կան պա րար
տան յու թե րի դե րը:  

Այս պա րար տան յու թե րի կի րառ
ման նպա տակն է` հո ղը հարս տաց
նել այն պի սի բակ տե րիա նե րով, ո րոնք 
նպաս տա վոր պայ ման նե րում, մշա կա
բույ սե րի ար մա տա յին հա մա կար գի 
շրջա կայ քում բազ մա նում են և  ի րենց 
գոր ծու նեութ յամբ օ դի մո լե կու լա
յին ա զո տի հաշ վին, հո ղը հարս տաց
նում կեն սա բա նա կան ա զո տով, ին չը  
հատ կա պես կար ևոր վում է օր գա նա
կան գյու ղատն տե սութ յան ժա մա նակ: 
Դ րանք կի րառ վում են սեր մե րը պա
րար տան յու թի լու ծույ թով թրջե լով 
ջրման հետ կամ ար տաար մա տա յին 
սնուց մամբ: 

Կար ևոր է ի մա նալ, որ բակ տե
րիա կան պա րար տան յու թե րը, վե գե
տա ցիա յի ըն թաց քում, 2530 օ րը մեկ 
կի րա ռե լու դեպ քում, հնա րա վոր է կան
խել սնկա յին հի վան դութ յուն նե րի զար
գա ցու մը:

Սեր գեյ Ե րից յան 
ՀԱԱՀ, գյու ղատն տե սա կան 

գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու                
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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: 

Հան րա գի տա րան ներն 
առ կա են նաև Գ յու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
մար զա յին կենտ րոն նե
րում, ինչ պես նաև՝ «Նո յան 
Տա պան» և «Բու կի նիստ» 
գրատ նե րում:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

Սուրճի դերը մարդկության կյանքում
Գյուղատնտեսական ոլորտի փորձացուցադրական 
աշխատանքներում ներգրավման

 «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» (CARD)  հիմ ադ րա մը, ADA 
AHM 827700/2015 « Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան կա ռա վա րում» ծրագ րի շրջա նակ

նե րում, հրա վի րում է ՀՀ մար զե րում գոր ծող Գ յու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ
ման կենտ րոն նե րին (ԳԱՍԿ) և  կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող՝ ա նաս նա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
տնտես վա րող նե րին՝ մաս նակ ցե լու ծրագ րով նա խա տես ված փոր ձա ցու ցադ րա կան աշ խա տանք նե
րին` ըստ հետև յալ ո լորտ նե րի. 

1. Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կե րակ րում
2. Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պահ վածք և խ նամք
3.  Կե րա յին մշա կա բույ սե րի նոր տե սակ նե րի տե ղայ նա ցում և  փոր ձար կում 
4. Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րի բա րե լա վում
5.  Մաս նա վոր ա նաս նա բու ժութ յան նոր մե թոդ նե րի կի րա ռում և  նոր դե ղա մի ջոց նե րի փոր ձար կում:  
Ա ռա ջար կութ յուն նե րը և  հայ տե րը կա րող եք ներ կա յաց նել հիմ ադ րա մի ա նաս նա բու ժութ յան և  

ա նաս նա բու ծութ յան բաժ նին հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ ք. Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140 կամ է լեկտ րո նա
յին փոս տի հաս ցեով՝ card@card.am, հե ռա խոս՝ 060440550:

 Հայ տին կից պետք է ներ կա յաց վի  Գ յու ղատն տե սա կան ու ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման 
կենտ րո նի գրա վոր կար ծի քը:   

 Հայ տերն ըն դուն վում են 2016թ. ի հու լի սի 18ից, վերջ նա ժամ կե տը՝  հոկ տեմ բե րի 18ը։ 

ՀԱՅՏԵՐԻ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ   ՀՐԱՎԵՐ 
Հայաստանում և Վրաստանում կենդանիների առողջության կառավարման ծրագրի երկրորդ 

փուլի ելակետային տվյալների հավաքագրում և արդյունքների միջանկյալ գնահատում
25ը հուլիսի, 2016 թ.

1. «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» (CARD) հիմ ադ րա մը, Ավստ րիա յի զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան (ADC) կող մից ֆի նան սա վոր վող՝ « Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջութ յան կա ռա վա րու մ» ծրագ րի երկ րորդ փու լի  ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում,  հայ տա րա րում 
է մրցույթ` Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նի Նի նոց մին դա, Դ մա նի սի և Ա ջա րիա տա րա ծաշր ջան նե րում 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հա վա քագր ման և  արդ յունք նե րի մի ջանկ յալ գնա
հատ ման հա մար։   

2. Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել միայն այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն նմա նա տիպ 
վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման առն վազն եր կու տար վա փորձ։  

3. Մր ցու թա յին փա թեթ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել CARD–ի ներ կա յիս գրա սեն յա կից` մինչև 2016թ.
ի   հու լի սի 28ը, ժա մը 16:00ը`  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ, ք. Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140, հեռ.՝ 374 60 
440 550: 

4. 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 կազ մա կեր պութ յան պետ ռե գիստ րում գրանց ման վկա յա կա նի պատ ճեն և հե տաքրքր վա
ծութ յան նա մակ:

5. Հայ տե րը պետք է ու ժի մեջ ման բաց ման օր վա նից` 10 օր վա ըն թաց քում և ներ կա յաց վեն 
կնքված փակ ծրար նե րի մեջ` մինչև 2016թ.ի օ գոս տո սի 3ը, ժա մը 17:00ը, հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ, ք. 
Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/2140, հեռ.՝ 374 60 440 550: Կոն տակ տա յին անձ՝ Սո նա Թե լունց։

6. 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. օ գոս տո սի  4ին, ժա մը 16:00ին,  «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» 
(CARD)  հիմ ադ րա մի  գրա սեն յա կում՝  մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն հայտ նած հայ տա տու նե րի ներ կա
յութ յամբ:

 Սուր ճը ըմ պե
լիք է, ո րը պատ
րաստ վում է սրճե
նու բո ված սեր մե
րից։ Շ նոր հիվ սուր
ճի բա ղադ րութ յան 
մեջ գտնվող կո ֆեի
նի ՝ սուրճն ու նի օր
գա նիզ մը խթա նող 
ազ դե ցութ յուն։ Կա 
հայտ նի պատ մութ
յուն այն մա սին, որ 
սուր ճի ծա ռի հրա
շա լի հատ կութ յուն նե րի ա ռա ջին բա ցա հայ տո ղը ե ղել է Քալ դի 
ա նու նով ե թով պա ցի հո վի վը, մո տա վո րա պես 850 թվա կա նին։ 
Լեռ նե րի լան ջե րին իր հոտն ա րա ծեց նե լու ժա մա նակ հո վիվն 
ու շադ րութ յուն է դարձ րել այ ծե րի զար մա նա լի պահ ված քի վրա։ 
Այդ բույ սի տերև ներն ու տե լով՝ նրանք սկսում էին վազվ զել այս 
ու այն կողմ և ցատ կո տել։

Քալ դիի պատ մա ծը լսե լով՝ մո տա կա վան քի վե րա կա ցուն 
ին քը նույն պես փոր ձում է տերև նե րը` զգա լով դրանց ա ռույ գաց
նող հատ կութ յու նը։ Սուր ճի տերև նե րից և պ տուղ նե րից պատ
րաստ ված թուր մի օգ տա գոր ծու մը դառ նում է վան քի ա վան դույ
թը և շու տով սի րե լի է դառ նում նաև շրջա կա գյու ղե րի բնա կիչ
նե րի համար։ Ե թով պիա յում տա րած վե լուց հե տո, ըմ պե լի քը ճա
նաչ վում է Ե մե նում, իսկ հե տա գա յում՝ նաև ամ բողջ աշ խար հում։

Գո յութ յուն ու նի սրճե նու մոտ 40 տե սակ, բայց մեր օ րե րում 
օգ տա գործ վում է այդ բու սա բա նա կան տի պե րից ըն դա մե նը 4ի 
բեր քը։ Ա րա բի կա յին (Coffea Arabica) բա ժին է ընկ նում սուր ճի 
հա մաշ խար հա յին ար տադ րան քի 70 %ը, Ռո բուս տա յին՝ (Coffea 
Canephora) մոտ 30 %ը։ Մ յուս եր կու սը՝ Coffea Liberica և Coffea 
Excelsa–ն, հազ վա դեպ են օգ տա գործ վում սուր ճի ար տադ րութ
յան մեջ։ Մինչև 70–ա կան նե րը Եվ րո պա ներ մուծ վում էր հիմ ա
կա նում Ռո բուս տա տե սա կի սուրճ, այն ժա մա նակ էսպ րե սոն 
պատ րաս տում էին միայն դրա նից, բայց այ սօր Ա րա բի կան ան
հա մե մատ ա վե լի հար գի է։ Աշ խար հում առ կա է լի տա սուր ճե րի 
99 տո կո սը ստաց վում է Ա րա բի կա յից։ 

Կան բազ մա թիվ հե տաքր քիր փաս տեր սուր ճի մա սին
1771 թ. Պ րու սիա յի թա գա վոր Ֆ րիդ րիխ Մե ծը հրո վար տակ 

ար ձա կեց, ո րով ար գե լում էր հա սա րակ մարդ կանց սուրճ ըմ
պել։ Այս հրա մա նի անս խալ կա տա րու մը վե րահս կե լու հա մար, 
կա յին նույ նիսկ հա տուկ պաշ տոն յա ներ՝ kaffee schnuflers՝ սուր
ճի լրտես ներ։ Իսկ Տալ լի նում մինչ օրս կան գուն է մի հի նա վուրց 
աշ տա րակ, ո րի ա նունն է Կի կինդե Կեկ, որը թարգ մանաբար 
նշանակում է «նա յիր խո հա նո ցին»: Այն մոտ 500 տա րե կան է. 
հնում այդ տե ղից հա ճախ հայտ նա բե րում էին այն տնե րը, որ տեղ 
սուրճ էր պատ րաստ վում և պատ րաս տող նե րին են թար կում տու
գան քի։ Այժմ սուր ճի ար տադ րութ յան 40 %ըկա տար վում է Բ րա
զի լիա յում: 

 Սր ճա մոլ նե րի 70 %ը խմում է «Ա րա բի կա» տե սա կի սուրճ, 
իսկ 30 %ը՝ « Ռո բուս տա», որն ա վե լի ցածր կար գի է, բայց ա վե լի 
դի մաց կուն է հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ, նրա նից 2 ան գամ 
ա վե լի շատ բերք կա րե լի է ստա նալ, քան «Ա րա բի կա յից»: «Ա րա
բի կա»ն  իր մեջ պա րու նա կում է 1 % կո ֆեին, իսկ « Ռո բուս տա»ն՝ 
2 %: Լուծ վող սուրճ ար տադ րող նե րը հիմ ա կա նում այս եր կու 
տե սա կի սուր ճերը  խառ նում են ի րար։ Սուր ճի ա մե նա մեծ սի րա
հար ներն ապ րում են ԱՄՆում: Աշ խար հում ա մե նա շատ վա ճառ
վող ապ րանք նե րի մեջ սուր ճը զբա ղեց նում է երկ րորդ հոր զո նա
կա նը: Ա ռանց շա քա րա վա զի, սև սուր ճի կա լո րիա կա նութ յու նը 
հա վա սար է 0ի։ Սուր ճի ակն թար թա յին ազ դե ցութ յու նը միֆ է. 
ի րա կա նում սուրճն ազ դում է խմե լուց 30 րո պե անց, իսկ ազ դե
ցութ յու նը մում է 26 ժամ: Ի տա լիա յում այն հա մա րվում է բույ րի 
աղբ յուր, իսկ Հու նաս տա նում ա ռանց սեր սուրճ մա տու ցե լը` վի
րա վո րանք։ Այ սօր սուր ճի սերն ընդգ ծե լու հա մար ըն դուն ված է 
այն մա տու ցել սպի տակ բա ժակ նե րով։ 

Այս ըմ պե լի քի հա մար ամբողջ աշ խար հում կի րա ռում են 
сoffee ան վա նու մը: Ինչ վե րա բե րում է հա յե րիս, ա պա մենք աշ
խար հում, թերևս միակ ազգն  ենք, որ այն ան վա նում ենք ոչ թե 
сoffee–ի որ ևէ հնչյու նա փոխ ված տար բե րա կով, այլ դրա հա մար 
օգ տա գոր ծում ենք «սուրճ» բա ռը։ Ա սում են՝ այս բառն ի տա լա
կան փո խա ռութ յուն է մեր լեզ վում, չնա յած կան նաև պնդում եր՝ 
իբրև ըմ պե լի քի ան վան ման հայ կա կան տար բե րա կը սեր տո րեն 
կապ ված է նրա հետ, թե ինչ պես էին հա յե րը ըմ պում այն. սուր
ճը շուր թե րով կլա նե լիս` կա րե լի է լսել «ս» –հնչյունը, ո րը փո խա
կերպ վում է «չ» –չպո ցի։ Ա մեն դեպ քում տրա մա բա նա կան է։ 

Լի լիթ  Գաս պար յան

ԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
§Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ո լոր տի ռիս կե րի գնա
հատ ման և վեր լու ծութ յան գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿը 
վա ճա ռում է Կու բան և ՊԱԶ672 մակ նի շի ավ տո բուս ներ: 

Մակնիշը
Թողարկման 
տարեթիվը

Գրանցման 
համարանիշը

Տեխ 
անձնագիր

Կուբան 1984 հանձնված BP372608
ՊԱԶ672 1981 560 UL 12 ВЛ652457
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091995581


