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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան քա յին այց է 
կա տա րել Տա վու շի մարզ:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ ե ղել է Ա զա տա մու
տում, որ տեղ նրան են ներ կա յաց րել հա մայն քի ման կա պար
տե զի այս տա րեսկզ բից մեկ նար կած վե րա կա ռուց ման աշ
խա տանք նե րի ըն թաց քը: Աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով, Հա յաս տա նի տա րած քա յին զար գաց ման հիմ
նադ րա մի կող մից ներդր վել է 182 մլն. դրամ, իսկ հա մայն քի 
կող մից՝ 6.5 մլն: Ներ կա յումս շեն քում ի րա կա նաց վում են ներ
քին հար դար ման աշ խա տանք ներ, իսկ վե րա կա ռուց ված ման
կա պար տե զը շա հա գործ ման կհանձ վի մինչ տա րե վերջ: Վար
չա պե տը հան դի պել է նաև տե ղի բնակ չութ յա նը, ծա նո թա ցել 
նրանց խնդիր նե րին, պա տաս խա նել հե տաքրք րող հար ցե րին: 

Այ նու հետև Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է Բա ղա նիս, որ
տեղ ի րա կա նաց վում են խմե լու ջրա մա տա կա րար ման հա
մա կար գի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք ներ: Զե կուց վել է, որ 
ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր  §Գ յու ղա կան տա րածք նե րի 
տնտե սա կան զար գաց ման ԾԻԳ¦ի կող մից 16 կի լո մետր եր
կա րութ յամբ հա մա կար գի վե րա կա ռուց ման նպա տա կով, 
հատ կաց վել է 263 մլն դ րամ: Աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում 
ամ բող ջութ յամբ կլուծ վի հա մայն քի խմե լու ջրա մա տա կա րար
ման խնդի րը: Աշ խա տանք նե րը գտնվում են ա վար տա կան 
փու լում: 

 Բա ղա նի սից վար չա պետ Աբ րա համ յանն ուղ ևոր վել է  
§ Բագ րա տա շենի¦ սահ մա նա յին ան ցա կետ՝ ծա նո թա ցել կա
տար վող շի նաշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: Նշ վել է, որ այժմ 
ա վար տին են հասց վել Բագ րա տա շե նի ան ցա կե տի մաս նա
շեն քե րի կա ռու ցա պատ ման, ներ քին և  ար տա քին հար դար
ման, կո մու նի կա ցիոն աշ խա տանք նե րը: Ակն կալ վում է, որ 
նո րա կա ռույց ան ցա կե տի շի նաշ խա տանք նե րի վերջ նա կան 
փուլն ա վար տին կհասց վի օ գոս տո սի վեր ջին: Նոր ան ցա կե
տում տե ղադր ված կլի նեն ժա մա նա կա կա կից զննողհսկող 
սար քա վո րում ներ։ Մարդ կա յին մի ջամ տութ յու նը կհասց վի 
նվա զա գույ նի, և քա ղա քա ցի ներն ու տնտես ավա րող սուբ
յեկտ նե րը կկա րո ղա նան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա
տել ան ցա կե տը, սահ մա նա հա տումն ի րա կա նաց նել ա ռա
վել սա հուն և  ա րագ: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար կար ևո րել է սահ մա նի հատ ման ար դի պայ ման նե րի 
ստեղ ծու մը, կու տա կում նե րի վե րա ցումն ու բարձ րո րակ ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը ե ղել է նաև մար զի Դեղ ձա
վան հա մայն քում, հետ ևել մթեր ման գոր ծըն թա ցին: Վար չա
պե տին տե ղե կաց րել են, որ Դեղ ձա վա նից և ն րան հա րա կից 
հա մայնք նե րից մթեր վող միր գը միան գա մից ար տա հան վում 
է, իսկ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին վճա րում նե րը կա
տար վում են տե ղում:

Այ ցի շրջա նա կում Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է Իջ ևա
նում բնակ վող Սա հակ յան նե րի բազ մա զա վակ ըն տա նի քին: 
Վեց զա վակ ու նե ցող ըն տա նի քին` ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Տա
վու շի մար զից մե ծա մաս նա կան հա մա կար գով Ազ գա յին ժո ղո
վի պատ գա մա վոր ընտր ված Հա կոբ Հա կոբ յա նի ա ջակ ցութ
յամբ, ձեռք է բեր վել նոր բնա կա րան:

* * *
Ըն թա ցիկ տար վա հու լի սի 28-ի դրութ յամբ, Հա յաս տա նից  

ար տա հան վել է 18 268 տոն նա ծի րան` նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի 20 160 տոն նա յի դի մաց: Հայ կա կան 
ծի րա նը հիմ նա կա նում ար տա հան վել է Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յուն, Վ րաս տան և Բե լա ռուս։

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տե ղե կաց-

նում է, որ վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը սկսում են լո լի կի 
մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցը: Օ գոս տո սի 1ից  լո լի կի մթե րում
ներ է ի րա կա նաց նում  §Ար տա շա տի պա հա ծո նե րի գոր ծա
րան¦ ԲԲԸն: Օ գոս տո սի 4ից մթե րում ներ կի րա կա նաց նի 
նաև  §Եվ րո թերմ¦ ՓԲԸն՝ Ար մա վի րի մար զի Վա նան դի մթեր
ման կե տում: Օ գոս տո սի 14ից լո լի կի մթե րում նե րը կմեկ նար
կեն  §ՄԱՊ¦ ՓԲԸում:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա յաստա-
նում ԵՄ պատ  վի  րա կութ յան ար  տա քին հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս խա նա տու  
 Ջոն Բար  քե րին: Հան  դիպ ման սկզբին կող մե րը քննար կել են Եվ րա միութ յան ա ջակ ցութ յամբ Հայաս-
տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը:

Ընդգ ծե լով, որ այդ ծրագ րե րը մե ծա պես նպաս տել են Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան բնա
գա վա ռի զար գաց մա նը`  նա խա րար Կա րա պետ յա նը հույս է հայտ նել, որ այ սու հետ ԵՄն կ շա րու նա կի 
ա ջակ ցութ յուն  ցու ցա բե րել մեր երկ րում ագ րա րա յին ո լոր տի զար գաց մա նը: Այս հա մա տեքս տում նա
խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է նո րաս տեղծ կոո պե րա տիվ նե րին ա ջակ ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու
նը: § Կոո պե րա ցիան մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ նա կան գրա վա կանն է, ուս տի 
հար կա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել այս շարժ ման խթան ման և նոր կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վոր ման 
ուղ ղութ յամբ¦,  նշել է նա խա րա րը:

 Բարձր գնա հա տե լով հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի և Եվ րա միութ յան միջև ձևա
վոր ված սերտ հա րա բե րութ յուն նե րը` պա րոն Բար քե րը վե րա հաս տա տել է, որ ԵՄ ծրագ րե րը Հա յաս
տա նում կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ, և  ա ռա ջի կա ծրագ րերն ա ռա վե լա պես ուղղ ված կլի նեն փոքր 
տնտե սութ յուն նե րի խթան մանն ու պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը: Նա նաև հույս է 
հայտ նել, որ ԵՄ ծրագ րե րի շնոր հիվ նպաս տա վոր պայ ման ներ կստեղծ վեն երկ րում կոո պե րա ցիա յի 
խթան ման հա մար:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև Եր ևա նում անց կաց վող ա մե նամ յա §Գ յու
ղա կան կյան քի և  ա վան դույթ նե րի¦ փա ռա տո նի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին:  Փա ռա տո նը կազ մա
կերպ վում է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ
յամբ` §Կա նաչ ա րա հետ¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից:

 Ջոն Բար քե րը հա վե լել է, որ այս տա րի փա ռա տո նին ի րենց ար տադ րան քը կներ կա յաց նեն նաև ԵՄ 
կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շրջա նա կում ստեղծ ված կոո պե րա տիվ նե րը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր ևս:

Ծրագրերն ուղղված են պարենային անվտանգության 
ապահովմանը
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Ընդլայնել համագործակցության հեռանկարները
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Թեհ րա նի նա հան գա պե-

տա րա նի պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո րում էր նա հան գա պե տի տնտե սութ յան և պա շար նե րի 
զար գաց ման հար ցե րով տե ղա կալ պա րոն Մո համ մադ Է մա մի Ա մի նը: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև 
Ի րան- Հա յաս տան առևտ րա կան պա լա տի նա խա գահ Լ ևոն Ա հա րոն յա նը: Այ ցի նպա տակն էր` քննար-
կել երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում:

 § Հայի րա նա կան տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը վեր ջին տա րի նե րին դի նա միկ զար գա նում 
են. վստահ եմ, որ եր կու երկր նե րի միջև մուտ քի ար տո նագ րա յին ռե ժի մի վե րա ցումն ա վե լի կնպաս
տի տար բեր ո լորտ նե րում, այդ թվում` նաև գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում փոխ գոր ծակ ցութ
յան ակ տի վաց մանն ու խո րաց մա նը¦, ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը:

 Պատ վի րա կութ յան ան դամ ներն ի րենց հեր թին տե ղե կաց րել են, որ նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա
նի անդա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը` Թեհ րա նի նա հան գա պե տա րա նը հե
տաքրքր ված է ԵՏՄ երկր ներ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ար տա հան ման կազ մա կերպ մամբ: 
Ար տա հան ման գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, նա խա րարն 
ա ռա ջար կել է հյու րե րին ու սում նա սի րել հա մա տեղ ըն կե րութ յուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու
նը` պատ րաս տի ար տադ րան քը դե պի ԵՏՄ շու կա ար տա հա նե լու նպա տա կով:

 Հան դիպ ման ա վար տին` Սեր գո Կա րա պետ յա նը վե րա հաս տա տել է պատ րաս տա կա մութ յունը 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում եր կու երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցութ
յան սեր տաց մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րին:
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Հրդեհների կանխարգելումը ենթադրում է 
համալիր միջոցառումների իրականացում

Աշխատանքները բարելավելու նպատակով

Փոխշահավետ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յանն ըն դու նել է §Ի տա լիաԵվ
րա սիա¦ առևտ րաարդ յու նա
բե րա կան պա լա տի գլխա վոր 
քար տու ղար Դա վի դե Սառ նա
տա րո յի գլխա վո րած պատ վի
րա կութ յա նը: 

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա
խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը 
կար ևո րել է հայի տա լա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան բարձր 
մա կար դա կը` ընդ գծե լով գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
դրանք զար գաց նե լու և նոր 
թափ հա ղոր դե լու անհ րա ժեշ
տութ յու նը: § Հա յաս տա նի ան
կա խա ցու մից ի վեր, Ի տա լիա յի 
Հան րա պե տութ յան հետ հաս
տատ վել են սերտ հա րա բե
րութ յուն ներ, մեր երկ րի տնտե
սութ յան տար բեր ո լորտ նե րում բազ մա թիվ հա մա տեղ հա ջող ված ներդ րու մա յին ծրագ րեր են 
ի րա կա նաց վել. կար ծում եմ, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում նույն պես առ կա են փոխ շա հա վետ 
բիզ նեսնա խագ ծեր ի րա կա նաց նե լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներ¦, նշել է Ս. Կա րա պետ յա նը: 

Իր հեր թին Դա վի դե Սառ նա տո րեն նշել է, որ Հա յաս տանն ի րենց հա մար ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող եր կիր է, և հաշ վի առ նե լով նաև ԵՏՄին ան դա մակ ցութ յան հան գա ման քը` 
ի րենք պատ րաստ են քննար կել հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հար ցե րը: Նա հա վե լել է, որ 
ի տա լա ցի գոր ծա րար նե րի հա մար հատ կա պես հե տաքրք րա կան կա րող են լի նել գի նե գոր ծութ յան 
և պան րա գոր ծութ յան ճյու ղե րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է ստեղ ծել հա մա տեղ 
աշ խա տան քա յին խումբ, որն ա ռա վել ա ռար կա յա կան և հան գա մա լից կու սում նա սի րի հա մա գոր
ծակ ցութ յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րը, այ նու հետև կազ մա կեր պել բիզ նեսֆո րում` եր կու երկր
նե րի գոր ծա րար նե րի մաս նակ ցութ յամբ, ին չին դրա կան է ար ձա գան քել ի տա լա կան կող մը: Հան
դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք 
այլ հար ցեր ևս: 

Այժմ ամ բողջ աշ խար հում նկատ վում է մար դու կյան քում ան-
տա ռի դե րի ու նշա նա կութ յան վե րագ նա հա տում: Ե թե տարիներ 
ա ռաջ ան տա ռը դի տարկ վում էր հիմ նա կա նում որ պես վա ռե լի քի, 
փայ տան յու թի աղբ յուր, ա պա հի մա այն ըն կալ վում է ա ռա ջին 
հեր թին որ պես սո ցիալ-մշա կու թա յին ար ժեք, մարդ կութ յան կա-
յուն զար գաց ման գրա վա կան` կապ ված նրա կող մից կա տար վող 
գլո բալ բնա պահ պա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի հետ: Իր բնա պահ-
պա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի ծա վա լով ու բազ մա զա նութ յամբ 
ան տառ նե րը շա հե կա նո րեն ա ռանձ նա նում են բնութ յան մյուս 
բո լոր բնա պահ պա նա կան հա մա կար գե րից: Ան տա ռա յին հրդեհ-
նե րի ա ռա ջաց ման հա ճա խա կա նութ յան ու մասշ տաբ նե րի մեջ 
ահ ռե լի դեր է խա ղում ան տա ռօգ տա գործ ման կուլ տու րան (մշա-
կույ թը) և  ան տա ռա յին հրդեհ նե րի կանխարգելումը:

§Ան տառ նե րի հրդեհ նե րի կան խար գե լում, հրդե հա շի ճում և 
հետ ևանք նե րի վե րաց ման կազ մա կեր պում¦ թե մա յի շրջա նա
կում կա յա ցած շտա բա յին ու սում նա վար ժութ յան նպա տա կը` 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան քա ղա քա ցիա կան 
պաշտ պա նութ յան շտա բի, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի, տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, փրկա րա րա կան ու ժե րի և  
այլ կա ռույց նե րի հետ փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յան կա տա րե լա
գոր ծումն է: 

Ե րաշ տի և բարձր ջեր մաս տի ճա նի առ կա յութ յան հետ
ևան քով, ՀՀ տա րած քի ո րոշ հատ ված նե րում ստեղծ վել է հրդե
հավտանգ ի րա վի ճակ. ո րոշ տե ղե րում բռնկվում է չոր խո տա
ծած կը, որն ու ժեղ քա մի նե րի ազ դե ցութ յան պատ ճա ռով, կա րող 
է ընդգր կել լայն տա րածք ներ: § Մեր կենտ րո նի կող մից կա տար
վում են դի տար կում ներ և  ու սում նա սի րութ յուն ներ` ան տա ռա յին 
հրդեհ նե րի դեմ և ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ, 
ինչ պես նաև տվյալ նե րի հա վա քագ րում մեր բա զա յում: Ե թե կան
խար գել վեն հրդեհ նե րը, շի ճում նե րը բնա կա նա բար կվերանան: 
Իսկ կան խար գե լու մը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել հա մա տեղ ու
ժե րով¦, ա սում է §Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ
րոն¦ ՊՈԱԿի տնօ րե նի տե ղա կալ Ար մեն Ղուր շուդ յա նը: Հա ճա
խա կի ի հայտ ե կած հրդեհ նե րի օ ջախ նե րը վտանգ են սպառ նում 
ան տառ նե րի, գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի, ըն տա նի և 
վայ րի կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև ան տա ռա մերձ բնա կա վայ րե
րի հա մար: Ան տառ նե րի հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման հա ճա խա կա
նութ յան ու մասշ տաբ նե րի հար ցում էա կան  դե րա կա տա րութ յուն 
ու նի ան տա ռօգ տա գործ ման մշա կույ թը: Ան տա ռա յին հրդեհ ներն 
ընդգր կե լով զգա լի տա րածք ներ՝ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են 
ու նե նում ան տա ռա յին պա շար նե րի վրա, ոչն չաց նում՝ բու սա կան 
և կեն դա նա կան աշ խար հը` վնա սե լով հո ղա շեր տե րին և  աղ տո
տե լով մթնո լոր տը:

§Այս տեղ լուրջ ա նե լիք ներ ու նեն ա րագ ար ձա գանք ման 
խմբե րը, այդ պի սիք ար դեն առ կա են ՀՀ Կո տայ քի և ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զե րում:  Ն պա տա կը՝ հրդեհ նե րի վտան գի ա րագ հայտ նա
բե րումն ու մա րումն է, քա նի որ մի փոքր ու շաց նե լու դեպ քում 
մար ման աշ խա տանք ներն այլևս կա րող են օգ նել: Բա րե բախ
տա բար, այլ երկր նե րի հետ հա մե մա տած, հրդեհ նե րը Հա յաս
տա նում ան հա մե մատ քիչ են¦, ա սում է § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի 
գլխա վոր ան տա ռա պետ Ռու բեն Պետ րոս յա նը: 

Հր դեհ նե րի կան խար գե լումն ան տառ նե րում նա խա տե սում է 
այն պի սի հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք ուղղ
ված են ան տառ նե րի հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման նա խա կանխ մա նը, 
դրանց տա րած ման սահ մա նա փակ մա նը, ինչ պես նաև արդ յու նա
վետ պայ քա րի հա մար պայ ման նե րի ստեղծ մա նը: Պետք է նկա
տի ու նե նալ, որ հրդե հա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներն ա վե լի 
արդ յու նա վետ են լի նում, երբ ի րա կա նաց վում են ո րո շա կի սխե
մա նե րով, հա մա լիր, նպա տա կաուղղ ված և հետ ևո ղա կա նո րեն:

Ն շենք, որ ան տա ռա յին հրդեհ նե րը (մա նա վանդ` եր կա
րատև) զգա լիո րեն փո խե լով մթնո լոր տի կազ մը` ան խու սա փե
լիո րեն ազ դում են մարդ կանց ա ռող ջութ յան վրա: Իսկ ա վե լի 
կոնկ րետ` լուրջ վնաս են հասց նում շնչա ռա կան օր գան նե րին 
ու ար յան շրջա նա ռութ յան հա մա կար գին: Անհ րա ժեշտ է բարձ
րաց նել մարդ կանց կար գա պա հութ յու նը հրդե հա յին անվ տան
գութ յան հար ցե րում, յու րա քանչ յու րի գի տակ ցութ յա նը հասց նել 
այն պարզ ճշմար տութ յու նը, որ հրդեհ նե րի դեմ պայ քա րը սոսկ 
հրշեջ նե րի գոր ծը չէ: Միայն այդ դեպ քում հնա րա վոր կլի նի նվա
զեց նել հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը և խու սա
փել ան ցան կա լի, իսկ եր բեմն էլ` ծանր հետ ևանք նե րից:

 Նել լի Սա հակ յան
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Օ րերս Ա րա րա տի մար զի Դա րա կերտ հա մայն քում տե ղի ու նե ցավ §ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦ ՈւՎԿ 
ՓԲԸ-ի և § Բեր քա ռատ ջեր մոց¦ ՍՊԸ-ի միջև գյու ղատն տե սութ յան ար ժե քա յին շղթա յի ֆի նա սա-
վոր ման նպա տա կով հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րի ստո րագր ման պաշ տո նա կան ա րա րո-
ղութ յու նը: 

Գ յու ղատն տե սութ յան ար ժե
քա յին շղթա յի ֆի նան սա վո րումն 
ի րա կա նաց վում է KfW Բան կի 
§ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի ա ջակց ման ծրագ րի¦ 2րդ 
փու լի մի ջոց նե րով: Ծ րագ րի 
ա ռա ջին փու լի մաս նա կից նե րին 
ըն ձեռն վել է հնա րա վո րութ յուն` 
ՀՀում ի րա կա նաց նել ար ժե քա
յին շղթա յի ֆի նան սա վո րում: Այս 
մե խա նիզ մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ՀՀ գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին ար տադ րութ յան 
մի ջոց նե րը ձեռք բե րել ա ռա վել 
ա րագ և մատ չե լի ճա նա պար
հով: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 
հա մար §ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦ 
ՈւՎԿի կող մից, որ պես ա ռա ջին 

կենտ րոն, ընտր վեց § Բեր քա ռատ ջեր մոց¦ ՍՊԸն, ո րը գոր ծում է Դա րա կերտ հա մայն քի գյու ղատն
տե սա կան սպա սարկ ման կենտ րո նում: Այն հիմ նադր վել է §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի կող մից՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ան մի ջա կան 
ա ջակ ցութ յամբ:

Պայ մա նագ րի ստո րագր ման 
պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ յա
նը մաս նակ ցել են ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
աշ խա տա կից ներ, ներ կա յա ցու
ցիչ ներ CARD հիմ նադ րա մից, 
Business & Finance Consulting 
(BFC) ըն կե րութ յու նից, գեր մա
նա կան KfW Զար գաց ման բան
կից, Գեր մա նա հայ կա կան հիմ
նադ րա մից (GAF), ինչ պես նաև 
CARD հիմ նադ րա մի տնօ րեն 
Գա գիկ Սար դար յա նը, §ՔԱՐԴ 
Ագ րոԿ րե դիտ¦ ՈւՎԿ ՓԲԸի գոր
ծա դիր տնօ րեն Կա րեն Պետ
րոս յա նը, § Բեր քա ռատ ջեր մոց¦ 
ՍՊԸի տնօ րեն Վա րու ժան Խո
դե դան յա նը և  ֆեր մեր ներ Դա րա կերտ հա մայն քից: 

§ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦ ՈՒՎԿ ՓԲԸն 2014 թվա կա նից ի վեր մաս նակ ցում է KfW բան կի կող մից 
ֆի նան սա վոր վող §ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ա ջակց ման ծրագ րի¦ մի ջոց նե րի տե ղա բաշխ
ման գոր ծըն թա ցին: 

§Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կետ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րամ
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Ող ջու նե լով ներ կա նե րին` կա ռա վա
րութ յան ղե կա վա րը, մաս նա վո րա պես, 
նշել է. §2016 թվա կա նի սկզբին Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան առջև ծա ռա ցած 
էին բա զում սո ցիալտնտե սա կան և ազ
գա յին անվ տան գութ յանն առնչ վող մար
տահ րա վեր ներ: 

Հիմ նա կան գոր ծըն կեր երկր նե րում 
2015 թվա կա նին սկիզբ ա ռած բա ցա սա
կան տնտե սա կան ճնշում նե րը, ար տա քին 
լո գիս տիկ խնդիր նե րը, ինչ պես նաև մի
ջազ գա յին տնտե սա կան ա ճի և մի ջազ
գա յին առևտ րի դան դա ղու մը վտան գել 
էին երկ րի ա ռա ջան ցիկ տնտե սա կան ա ճի 
հե ռան կար նե րը: Սա կայն, հիմն վե լով 2016 
թվա կա նի ա ռա ջին կի սամ յա կի տվյալ նե
րի վրա, կա րե լի է փաս տել, որ առ կա են 
ո րո շա կի հա ջո ղութ յուն ներ՝ ան գամ շա րու
նակ վող գնանկ ման հա մա տեքս տում 2016 
թվա կա նի ա ռա ջին ե ռամս յա կում գրանց
վեց 4.4 տո կոս տնտե սա կան աճ, իսկ 
հուն վարհու նիս ժա մա նա կահատվածում 
տնտե սա կան ակ տի վութ յան ցու ցա նի շը 
նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կաշր ջա
նի նկատ մամբ ա ճեց 4.8 տո կո սով: 

2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց ված հա կա ցիկ լա յին քա ղա քա
կա նութ յան և  ա ռաջ ե կող խո չըն դոտ նե րին 
ժա մա նա կին և  արդ յու նա վետ ար ձա գանք
ման շնոր հիվ, այդ տար վա բա ցա սա կան 
շո կերն ամ բող ջա պես կլան վե ցին մեր 
տնտե սութ յան կող մից՝ չփո խանց վե լով 
2016 թվա կան: 

Ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա
կան նե րի` 2015 թվա կա նին տեղ գտած 
ար տա քին ցնցում ներն ա ռանց կա ռա վա
րութ յան կող մից ի րա գործ ված քա ղա քա
կա նութ յան, կա րող էին բնակ չութ յան ե կա
մուտ նե րը նվա զեց նել 2030 տո կո սով¦: 
Վար չա պետն ընդգ ծել է, որ ար դեն իսկ տե
սա նե լի են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան կա ռա վա րութ յան՝ ար տա հան ման 
խթան մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան 
ա ռա ջին արդ յունք նե րը: Ն րա խոս քով՝ կա
ռա վա րութ յան նպա տակն է ե ղել` խթա նել 
տնտե սա կան աճն ար տա հան ման ա ճի 
շնոր հիվ՝ զու գակ ցե լով այն ար տա քին 
առևտ րի հաշ վեկշ ռի պա կա սոր դի կրճատ
մամբ: Հո վիկ Աբ րա համ յանն ա վե լաց րել 
է, որ ար տա քին առևտ րաշր ջա նա ռութ յան 
աշ խու ժաց ման արդ յունք է հան դի սա ցել 
արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա
վալ նե րի ա ճը, ո րը 2016 թվա կա նի ա ռա ջին 
6 ա միս նե րի արդ յունք նե րով կազ մել է 8.9 
տո կոս, ընդ ո րում՝ մշա կող արդ յու նա բե
րութ յան ար տադ րան քի ծա վալ ներն ա ճել 
են 105.1 տո կո սով, իսկ հան քա գոր ծա կան 
արդ յու նա բե րութ յան և բա ցա հան քե րի շա
հա գոր ծում ճյու ղի ար տադ րան քի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը՝ 118.8 տո կո սով:

§Ար տա քին առևտ րի հաշ վեկշ ռի դե
ֆի ցի տը շա րու նա կում է նվա զել, սա կայն 
ի տար բե րութ յուն 2015 թվա կա նի, 2016 
թվա կա նի ար տա քին առևտ րի դե ֆի ցի տի 
նվազ ման հիմ նա կան գոր ծոն է հան դի
սա ցել ար տա հան ման ա ճը, այլ ոչ թե ներ
մուծ ման նվա զու մը: Այս պես, 2016 թվա
կա նի ա ռա ջին 6 ա միս նե րի տվյալ նե րի 
հա մա ձայն, ապ րան քա յին ար տա հա նու մը 
16.7 տո կոս աճ գրան ցել է այն ժա մա նակ, 
երբ ներ մու ծու մը սկսել է վե րա կանգն վել՝ 
գրան ցե լով միայն 3.7 տո կոս նվա զում: 

Փաս տա ցի ար տա հա նու մը ա ճել է 

շուրջ 116.6 մլն ԱՄՆ դո լա րով այն ժա մա
նակ, երբ ներ մու ծու մը գրան ցել է մոտ 56 
մլն ԱՄՆ դո լա րի չա փով նվա զում: 2016 
թվա կա նի ա ռա ջին 5 ամս վա ըն թաց քում 
կտրուկ ար տա հան ման աճ են գրան ցել 
թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր, 
պատ րաս տի սննդի ար տադ րանք, մա նա
ծա գոր ծա կան ի րեր, բու սա կան ծագ ման 
ար տադ րանք ապ րան քա յին խմբե րը: Կա
րե լի է փաս տել, որ չնա յած ներ քին սպառ
ման կրճատ մա նը, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան վեր ջին մե կու կես տար վա 
տնտե սա կան աճն ա պա հով վել է ար տա
քին առևտ րի շնոր հիվ, ին չը նշա նա կում է, 
որ ար դեն իսկ տե ղի է ու նե նում ո րա կա պես 
նոր տնտե սա կան աճ` այն է ներ քին սպառ
մամբ պայ մա նա վոր ված տնտե սա կան 
ա ճից մենք անց նում ենք ար տադ րութ յամբ 
և  ար տա հան մամբ ուղ ղորդ վող տնտե սա
կան ա ճի¦, նշել է վար չա պետն՝ ա վե լաց
նե լով, որ այս պի սի փո փո խութ յուն նե րը 
կա րող են հան դի սա նալ տնտե սութ յան նոր 
եր կա րա ժամ կետ ձևա փո խութ յան սկզբի 
նա խան շան ներ: 

§Անհ րա ժեշտ է, որ ջան քերն ուղղ ված 
լի նեն նրան, որ այդ պի սի փո փո խութ յան 
հնա րա վո րութ յու նը վե րած վի փաս տի: 
Միա ժա մա նակ, հարկ եմ հա մա րում նշել, 
որ դրա կան փո փո խութ յուն նե րը դեռևս չեն 
նշա նա կում, որ ա նե լիք ներ չու նենք: Առ կա 
են բազ մա թիվ հրա տապ լու ծում պա հան
ջող խնդիր ներ: Առ կա հա ջո ղութ յուն նե րը 
պետք է միայն որ պես հիմք ծա ռա յեն հե
տա գա բա րե փո խում նե րի և հա մա պար
փակ զար գաց մանն ուղղ ված քա ղա քա
կա նութ յան ի րա գործ ման հա մար: Այ սօր 
ծայ րա հեղ կար ևո րութ յուն ու նեն ներ քին 
գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը, կո
ռուպ ցիոն ռիս կե րի հնա րա վո րինս նվա
զե ցու մը, նոր մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ
յուն նե րի բա ցա հայ տու մը և զար գա ցու մը, 
ինչ պես նաև հայ կա կան ապ րանք նե րի՝ նոր 
շու կա նե րի մուտք գոր ծե լուն նպաս տե լը և  
առ կա շու կա նե րում դիր քե րի ամ րապն
դե լը: Կա րող եմ փաս տել, որ ներ կա յումս, 
չնա յած մի շարք ռիս կե րի առ կա յութ յա նը, 
տնտե սա կան զար գա ցում նե րը կրում են 
դրա կան բնույթ, և մեր հիմ նա կան միջ նա
ժամ կետ նպա տակ նե րից պետք է հան դի
սա նա առ կա հա ջո ղութ յուն նե րի ամ րապն
դու մը, ռիս կե րի ա նընդ հատ մո նի թո րին գը 
և չե զո քա ցու մը, ինչ պես նաև ա ռա վել նե
րա ռա կան տնտե սա կան ա ճի ա պա հո վու
մը¦, ընդգ ծել է Հո վիկ Աբ րա համ յա նը: 

Վար չա պե տը կար ևո րել է հա մա տեղ 
ու ժե րով առ կա խնդիր նե րի լու ծու մը և 
ն շել, որ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կե
լու է ա կան ջա լուր լի նել հա սա րա կութ յան 
ա ռա ջար կութ յուն նե րին և մո տե ցում նե րին: 

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում տե ղի 
է ու նե ցել մտքե րի շա հագր գիռ փո խա նա
կութ յուն, ո րի ըն թաց քում տնտե սա կան 
ո լոր տը ներ կա յաց նող գե րա տես չութ յուն
նե րի ղե կա վար ներն ու ներ կա յա ցու ցիչ նե
րը  ներ կա յաց րել են տնտե սութ յան տար բեր 
ճյու ղե րի զար գաց մա նը, առևտ րաշր ջա
նա ռութ յան, այդ թվում՝ ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը, ներդ րում նե րի 
ներգ րավ մա նը, բիզ նես մի ջա վայ րի հե տա
գա բա րե լավ մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ
յուն ներ և դի տար կում ներ, անդ րա դարձ 
կա տա րել առ կա խնդիր նե րին ու դրանց 
լուծ ման ու ղի նե րին: 
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ՀՀ վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ, կա ռա վա-
րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն, ո րի ըն թաց քում քննարկ-
վել են 2016 թվա կա նի ա ռա ջին կի սամ յա կի ըն թաց քում ար ձա նագր ված 
տնտե սա կան արդ յունք ներն ու նա խանշ վել հե տա գա ա նե լիք նե րը:

ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան Կո տայ քի «Գ յու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նե ՓԲԸն  իր կող մից հրա
տա րակ վող « Խոր հուրդ Ա գա րա կա տի րո ջը» տե ղե կագ րում բազ միցս 
անդ րա դար ձել է « Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա
ռա վար ման և մր ցու նա կութ յա ն» ծրագ րի «Մր ցակ ցա յին դրա մաշ նորհ
նե րի ծրա գի ր» բա ղադ րի չով նա խա տես ված դրա մաշ նորհ նե րի հաշ վին 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րին: 

 Հեր թա կան անդ րա դար ձը ե ղավ Կո
տայ քի մար զի Նոր Գ յուղ հա մայն քում 
գտնվող «Ա շոտ Խա լաթ յա ն» ԱՁին պատ
կա նող փոք րիկ ջեր մո ցա յին տնտե սութ
յուն, որ տեղ ի րա կա նաց վում է «Երկ շերտ 
պո լիէ թի լե նա յին ջեր մա տան կա ռու ցում և 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ կիտ
րո նի նոր սոր տե րի մշա կութ յան կազ մա
կեր պու մ» դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի րը:

Ն շենք, որ 2014թ. ԱՁն  մաս նակ ցել 
էր վե րոնշ յալ մրցույ թին և հաղ թող էր ճա
նաչ վել` նպա տակ ու նե նա լով մրցակ ցա յին 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի մի ջո ցով, զար
գաց նել նոր տեխ նո լո գիա յով  կիտրոնի 
մշա կութ յու նը ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու
նում և  ճա նա չե լի դարձ նել այն: Այ ցի նպա
տակն էր` տես նել շա հա ռու ի կող մից ի րա
կա նաց վող ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, գրանց ված հա ջո ղութ յուն ներն 
ու ա ռա ջըն թա ցը: «Ծ րագ րի նպա տակն է` գյու ղատն տե սութ յան մեջ ջեր մո ցա
յին տնտե սութ յուն նե րում զար գաց նել կիտ րո նի ար տադ րութ յու նը, ուս տի այդ 
նպա տա կով ներկր վել է 120 կիտ րո նի տնկի: Յու րա քանչ յուր ծա ռից ստաց
վում է  մոտ 60 կգ բերք, իսկ տվյալ պայ ման նե րում ա վե լի արդ յու նա վետ կլի
նի տե ղա կան կիտ րո նը, քան ներկ րա ծը», նշեց ծրագ րի ղե կա վա րը:

 Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րում  կիտ րո նի մշա կութ յունն ու նի մեծ տա
րա ծում: Ս րա գլխա վոր ա ռա վե լութ յունն այն է, որ ջեր մո ցում հնա րա վոր է 
ստեղ ծել բույ սի հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ /բա վա րար լու սա վոր վա
ծութ յուն, ջեր մութ յուն, հո ղի և  օ դի անհ րա ժեշտ խո նա վութ յուն և  այլն/: Հա
յաս տան ներկր վում է կիտ րո նի բազ մա թիվ տե սակ ներ, սա կայն այս տեղ 
ա ճեց վող այս սոր տի կիտ րոն նե րը, ըստ հաշ վարկ նե րի, կա րող են լի նել ա վե
լի ձեռն տու թե գնա յին, թե ո րա կա կան ա ռում ե րով: Ի դեպ, կիտ րո նը բերք է 
տա լիս ամ բողջ տա րին: 

 Բույ սի վրա վատ ազ դե ցութ յուն են թող նում ինչ պես խո նա վութ յան ա վել
ցու կը, այն պես էլ` պա կա սը: Մեր ձար ևա դար ձա յին, դեղ նաոս կե գույն այս բույ
սը ջեր մո ցում ի րեն հար մա րա վետ է զգում նաև ձմռա նը, քա նի որ գոր ծում է 
ջեր մա յին հա մա կարգ: Ձմ ռա նը պահ պան վում է մոտ 18200 C:

Հայտ նի է, որ կիտ րոնն ու նի նաև բու ժիչ հատ կութ յուն ներ, քա նի որ իր 
մեջ պա րու նա կում է մի շարք   անհ րա ժեշտ վի տա մին ներ, իսկ պտղի կեղ ևից 
ստա նում են լի մո նի յուղ և  այլ նյու թեր:  Ջեր մո ցա տան ստեղ ծու մով ծրա գի րը 
նպա տակ է հե տապն դում նաև օգ նել այն ֆեր մեր նե րին, ով քեր ցան կութ յուն 
ու նեն ջեր մո ցա յին պայ ման նե րում ստեղ ծել ցիտ րու սա յին մշա կա բույ սե րի ար
տադ րութ յուն: 

Նա րի նե  Անդ րեաս յան
Կո տայ քի ԳԱՄԿ

Օ րերս Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմ ադ րա մի Գե ղար քու նի քի 
մար զա յին մաս նաճ յու ղում տե ղի ու նե ցավ «Սկս նակ գոր ծա րար նե րի 
ձեռ նե րե ցութ յանն ա ջակ ցութ յուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում սկսնակ 
գոր ծա րար նե րի մշա կած գոր ծա րար ծրագ րե րի ներ կա յա ցու մը:  

Ծ րա գի րը մեկ նար կել է 2016 թվա կա նի հու նի սի 23ին` Ս ևան քա ղա
քում: Այն ի րա կա նաց րել է  « Բի Էս Սի»  Բիզ նե սի Ա ջակց ման Կենտ րոն 
կազ մա կեր պութ յու նը` ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) կող մից ֆի նան սա վոր վողև Հա
յաս տա նի Փոքր և Մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին 
կենտ րո նի (ՓՄՁ ԶԱԿ)  և գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
բար գա վաճ ման» ծրագ րի շրջա նա կում: Սկս նակ գոր ծա րար նե րը ծրագ
րի ըն թաց քում ստա ցել են բիզ նե սի պլա նա վոր ման, շու կա յա վար ման, 
կա ռա վար ման, ար տադ րութ յան և ֆի նանս նե րի պլա նա վոր ման գի տե
լիք ներ և հա մա պա տաս խան գոր ծա րար հմտութ յուն ներ: Ն րանք մշա
կել են ան հա տա կան գո րա ծա րար ծրագ րեր: Ծ րագ րին մաս նակ ցած 15 
սկսնակ նե րից 12ը ներ կա յաց րել էին գոր ծա րար ծրագ րեր: Գոր ծա րար 
գա ղա փար նե րը նե րա ռում էին պան րի ար տադ րութ յուն, սառ նա րա նա
յին տնտե սութ յուն, կա հույ քի ար տադ րութ յուն, չրի ար տադ րութ յուն, հյու
րատ նա յին գոր ծու նեութ յուն: 
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ÎðÂ²Î²Ü

  Մաս նաճ յու ղում կա տար վում  է ըն դու նե լութ
յուն` հետև յալ մա սնա գի տութ յուն նե րի գծով` Ագ
րո նո միա, սե լեկ ցիա և  գե նե տի կա, Գ յու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի սե լեկ ցիա, գե նե տի կա և 
 կեն սա տեխ նո լո գիա, Ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա
րա կան փոր ձաքն նութ յուն, Ան տա ռա յին տնտե սութ
յուն և բ նա կա վայ րե րի կա նա չա պա տում,  Կա թի և 
 կաթ նամ թեր քի, ման կա կան և  ֆունկ ցիո նալ սննդի 
տեխ նո լո գիա, Գ յու ղատն տե սութ յան մե քե նա յա ցում, 
մե քե նա ներ և  սար քա վո րում եր, Գ յու ղատն տե սա
կան հում քի և  պա րե նամ թեր քի փոր ձաքն նութ յուն, 
ստան դար տա ցում և  սեր տի ֆի կա ցում,  Հաշ վա պա
հա կան հաշ վա ռում և  հար կում (ըստ ոլորտի)/,   Հո
ղա շի նա րա րութ յուն, հո ղա յին կա դաստր: 

 Մաս նաճ յու ղի տնօ րի նութ յան մշտա կան ու
շադ րութ յան կենտ րո նում են ու սում ա կան բա զա
յի հզո րա ցում ու կրթութ յան ո րա կի բա րե լա վու մը: 
«ՀԱԱՀի ռեկ տոր Ար շա լույս  Թար վերդ յա նի ա մե
նօր յա ու շադ րութ յան և  հետ ևո ղա կան աշ խա տան
քի արդ յուն քում, մաս նաճ յու ղի ար տաբ յու ջե տա յին 

մի ջոց նե րի հաշ վին, տա րեց տա րի հիմ ա նո րոգ վել 
և  բա րե կարգ վել է ու սում ա կան մաս նա շեն քը, իսկ 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա
մար ստեղծ վել են ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան 
մի ջոց նե րով հա գե ցած լա բո րա տո րիա ներ և  կա բի
նետ ներ: 

Այ սօր մաս նաճ յու ղում առ կա են  անհ րա ժեշտ 
բո լոր պայ ման նե րը՝ ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը 
մայր բուհի կրթա կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա
տաս խան կազ մա կեր պե լու և  ու սուց ման գե րա զանց 
ո րակ ա պա հո վե լու հա մար»,  ա սում է մաս նաճ յու
ղի տնօ րեն Ա լեք սանդր  Հա կոբ յա նը: Ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան, սննդի անվ
տան գութ յան, գեո դե զիա յի, գյու ղատն տե սա կան մե

քե նա նե րի և  սար քա վո րում ե րի, ավ տո մո բիլ
նե րի և տ րակ տոր նե րի, մե քե նա նե րի մա սե րի, 
ֆի զի կա յի և  է լեկտ րա տեխ նի կա յի, քի միա յի, 
հո ղե րի և ջ րե րի հե տա զո տութ յուն նե րի և  այլ 
լա բո րա տո րիա ներն ու կաբինետները հնա րա
վո րութ յուն են ըն ձե ռում ու սում ա կան գոր ծըն
թա ցը կազ մա կեր պել ա ռա վե լա գույն արդ յու
նա վե տութ յան հասց ված մա կար դա կով:  

Հո ղե րի և ջ րե րի հե տա զոտ ման լա բո րա
տո րիան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ու սա նող
նե րին տե սա կան գի տե լիք ներն ամ րապն դել 
գործ նա կան աշ խա տան քով և  ձեռք բե րել 
մաս նա գի տա կան հմտութ յուն ներ:  Նո րաս
տեղծ լա բո րա տո րիան հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում տար բեր հո ղա շեր տե րից վերց
րած հո ղան մուշ նե րում կա տա րել հո ղե րի 
ֆի զի կա կան, քի միա կան, ֆի զի կա քի միա

կան, մակ րո տար րե րի (N, P, K), ծանր մե տաղ նե
րի և  այլ տարրերի ո րա կա կան,  քա նա կա կան և  
այլ հե տա զո տո տութ յուն ներ:  Հո ղա յին բազ մաբ
նույթ հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռու մով, մաս նաճ
յու ղը հնա րա վո րութ յուն ու նի նաև գործ նա կան 
օգ նութ յուն և  խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րել 
մար զի գյու ղա ցիա կան  կո լեկ տիվ տնտե սութ
յուն նե րի հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, ով քեր մտա
հոգ ված են արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման և  ի րենց հո ղա տա րածք նե րի վրա 
ա ճեց վող գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե
րի բեր րիութ յան  բարձ րաց ման հիմ ախն դիր
նե րով:  Ի դեպ, հո ղա յին հե տա զո տութ յուն
նե րի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ խորհր դատ վութ
յուն ստա նա լու հա մար ցան կա ցող նե րը կա րող են 
օգտվել ՀԱԱՀ  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի անվճար 
ծառայությունից:  Հա մալ սա րա նի մաս նաճ յու ղում 
գոր ծում է մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յամբ հա
րուստ գրա դա րանըն թեր ցաս րա հը, է լեկտ րո նա յին 

գրա դա րա նը, հա մա կարգ չա յին լա բո րա տո
րիան և  մար զասրահխա ղա սեն յա կը: 

Ու սա նող նե րի ար տադ րա կան պրակ տի
կա նե րը հիմ ա կա նում անց են կաց վում մաս
նա գի տա կան հա մա պա տաս խան կազ մա կեր
պութ յուն նե րում, ինչ պես նաև մայր բուհի Ս պի
տա կի ու սում ա փորձ նա կան տնտե սութ յու նում, 
որ տեղ մաս նաճ յու ղի կող մից կա տար վել է գյու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցանք: Ու սա
նող ներն ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում 
հո ղի նա խա ցան քա յին մշա կութ յան, ցան քի, 
պա րար տաց ման, բույ սե րի վնա սա տու նե րի և 
 հի վան դույ թուն նե րի տա րած ման կան խար գել
մանն ուղ ված թու նան յու թե րի և  հա կա մո լա խո
տա յին հեր բիցդ նե րի կի րառ ման, ինչ պես նաև 
բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րին:
 ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով 

հա գե ցած կոն ֆե րանս դահ լի ճը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս կազմ կեր պել խորհր դակցութ յուն ներ, բազ
մաբ նույթ սե մի նար ներ և  այլ ու սում ա կան մի ջո
ցա ռում եր:  Ագ րո տու րիզ մի զար գաց ման բնա գա
վա ռում, տու րօ պե րա տոր նե րի և  շա հագր գիռ ֆեր
մեր նե րի մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
գոր ծըն թա ցում, մաս նաճ յու ղը սեր տո րեն հա մա գոր
ծակ ցում է ՀՀ  Լո ռու մարզ պե տա րա նի և Ֆ րան սիա
յի ՊԱԿԱ մար զա յին խորհրդի հետ: 

Ու սում ա ռութ յան այս ճա նա պար հի վեր ջին 
կան գա ռը պե տա կան ա վար տա կան քննութ յուն
ներն են:  Վեր ջին ներս, որ պես եզ րա փա կիչ ա կորդ` 
ամ փո փում են ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ստա
ցած գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի ողջ պա շա րը, 

ո րը ստուգ վում և գ նա հատ վում է հա մա պա տաս
խան մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի կող մից: 
Որ պես կա նոն` մաս նաճ յու ղի բո լոր մաս նա գի տութ
յուն նե րով սո վո րող ու սա նող նե րը հա ջո ղութ յամբ են 
հանձ նում պե տա կան քննութ յուն նե րը:  Դիպ լո մա յին 
աշ խա տանք նե րի (նա խագ ծե րի) պաշտ պա նութ յու
նը ևս մշ տա պես գո հաց նող արդ յունք ներ է ար ձա
նագ րում:  Սա վկա յութ յունն է նրա,  որ մաս նաճ յու
ղում բո լո րը գի տեն ի րենց ա նե լի քը, յու րա քան յուրն 
այս տեղ իր գոր ծի ծա ռան է ու նվիր յա լը: 

 Պար բե րա բար անց կաց վող ու սում ա մե թո դա

կան և տ նօ րի նութ յան խոր հուրդ նե րի նիս տե րում, 
բազ մաբ նույթ հար ցե րի քննար կում ե րի ժա մա նակ 
են հա սու նա նում բո լոր այն խնդիր ներն ու ա ռա ջար
կութ յուն նե րը, ո րոնք հե տո կյան քի են կո չում սո վո
րա կան թվա ցող ա ռօր յա աշ խա տան քում:  Սո վո րա
կան թվա ցող, ո րով հետև ի րա կա նում հսկա յա կան է 
աշ խա տանք նե րի այն ծա վա լը, որն ըն դա մե նը տաս
նամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող մաս նաճ յուղն իր ու սե
րին կրե լով՝ քայ լում է զար գաց ման ու ա ռա ջըն թա ցի 
ճա նա պար հով: 

Ու սա նող նե րի հա մար են ստեղծ վում այս լա
վա գույն պայ ման նե րը, քան զի նրանցն է մեր երկ
րի ա պա գան, և  այդ ա պա գա յի կա ռուց ման գոր ծին 
լծված էլ աշ խա տում է  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի 
կո լեկ տի վը:     « Մաս նաճ յու ղի կո լեկ տի վի և  ու սա
նո ղութ յան ա նու նից ան կեղծ շնոր հա կա լութ յուն եմ 
հայտ նում ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս  Թար վերդ յա
նին՝ մաս նաճ յու ղի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ
յունն ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լու և մշ տա
պես ա ջակ ցե լու հա մար: 

 Մաս նաճ յու ղի կող մից կար վի հնա րա վո րը՝ 
20162017 ուս. տա րին հա ջո ղութ յամբ սկսե լու և 
 ձեռք բե րածը բազ մա պատ կե լու ա ռու մով:  Միա ժա
մա նակ, օգտ վե լով ա ռի թից, շնոր հա վո րում եմ մայր 
բուհի և  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի կո լեկ տի վին և  ու
սա նո ղութ յա նը՝ նոր ու սում ա կան տար վա կա պակ
ցութ յամբ՝ մաղ թե լով արդ յու նա վետ աշ խա տանք, 
ար գա սա բեր գոր ծու նեութ յուն և  ա ռա ջըն թաց ո րակ
յալ ու սուց ման բնա գա վա ռում», իր բա րե մաղ թանք
ներն է հղում տնօ րեն Ա լեք սանդր  Հա կոբ յա նը:

Ա ռա ջի կա յում կսկսվի հե ռա կա ու սուց ման 2016
2017 ու սում ա կան տար վա փաս տաթղ թե րի ըն դու
նու մը: Ըն դուն վե լով ՀԱԱՀ  Վա նա ձո րի մաս նաճ յուղ` 
շրջա նա վարտ նե րը ձեռք կբե րեն մաս նա գի տա կան 
հա րուստ գի տե լիք ներ և հմտություն, ո րը կդառ նա 
նրանց կյան քի այ ցե քար տը: 

Նելլի Սահակյան

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի (ՀԱԱՀ)  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղը 
ստեղծ վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2004թ.-ի հու նի սի 25-ի թիվ 976 ո րոշ մամբ, ո րը  գոր-
ծո ղութ յան մեջ է դրվել 2005թ.-ի սեպ տեմ բե րի 1-ից՝ ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե-
մի կոս Ար շա լույս  Թար վերդ յա նի թիվ 254Լ հրա մա նով: Ն պա տա կը` հան րա պե տութ յան 
հյու սի սա յին տա րա ծաշր ջա նի գյու ղա կան և  սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րին բարձ րա-
գույն կրթութ յամբ մաս նա գետ նե րով ա պա հո վելն էր:    Տա րեց տա րի ա վե լա նում են թե´ 
մաս նա գի տութ յու նե րը, և  թե´ ու սա նող ների թվա քա նա կը:  Ներ կա յումս 9 մաս նա գի-
տութ յուն նե րի գծով, հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար գում, բարձ րա գույն մաս նա գի տա-
կան կրթութ յուն է ստա նում ա վե լի քան 500 ու սա նող:

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հայտարարում է 
ընդունելություն: 

Դիմումերն ընդունվում են մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1ը: Ցան կա
ցող նե րը կա րող են դի մել հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ  Լո ռու մարզ, ք. 
 Վա նա ձոր, Ա բով յան 64, 
հեռ.            091149412, (0322) 25176, 25146, 46882,                       

              46884,  
Ֆաքս՝        (0322) 25146, (0322) 25176,
Էլ. հաս ցե՝  agrvm@mail.ru, www. facebook.com` 

     Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Ս.Կարապետյանի                 
այցը մասնաճյուղ

Հողերի և ջրերի հետազոտությունների լաբորատորիայի 
բացման արարողությունը
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«ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Î²ÜÊ²ð¶ºÈÆâ ØÆæàò²èàôØÜºð

ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ Է

Կայացավ «Ազնվամորու 
տարածաշրջանային փառատոնը»

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսա
սա նիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» 
ՊՈԱԿն իրականացնում է Հայաստանի Հան
րա պետության կա ռավարության կողմից 
հաստատված «Գյուղատնտեսական կենդա
նիների պատվաստում» ծրագիրը: Պետական 
պատվերի ծրագրի շրջանակներում, կազ մա
կերպությունը անասնաբուժական ծառա  յու
թյունն իրականացնող անաս նա բույժմաս  նա
գետների հետ կնքված  պայմա նա գրի համաձայն, 
համա կար  գում է անասնա համաճարակային 
միջոցառումերի կազմա կերպ ման 
աշխատանքները, ապահովում է կենդանիների 
վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն 
ու վարակիչ օջախների վարացմանն 
ուղղված միջոցառումերի իրականացումը: 
«Ագրոլրատու» թերթը ներկայացնում է հարցազրույց` «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսա սա
նիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿի տնօրեն ԱՐՄԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆԻ հետ:

Պրն. Ա վա գ յան, ՀՀ կա
ռա վա րութ յան կող մից հաս
տատ ված մի ջո ցա ռում նե րի 
ցան կում ընդգրկ ված հի
վան դութ յուն նե րի կան խար
գել ման նպա տա կով, ի±նչ 
մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա
նաց վել ըն թա ցիկ տա րում:

Ա նաս նա բույժմաս նա
գետ նե րի հետ, ով քեր սպա
սար կում են ՀՀ 935 հա մայնք
նե րը, կնքվել է թվով 603 
պայ մա նա գիր:  Հա մայն քա յին 
ա նաս նա բույժմաս նա գետ նե
րին տա րեսկզ բից տրա մադր
վում է պլանժա մա նա կա ցույց, 
ըստ ո րի, հատ կաց վում են 
պատ վաս տան յու թեր, փորձա
նոթ ներ և  ախ տա հա նիչ ներ: 
Հա մայն քա յին ա նաս նա բույժ
մաս նա գետ նե րի մի ջո ցով ա 
ռա ջին կի սա մա յա կում, հա մա
ձայն պլանժա մա նա կա ցույ ցի 
և պատ վաս տում ե րի հրա հան
գի, ի րա կա նաց վել է շուրջ 4. 
800 000 ախ տո րո շիչ և կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում:

Այս պես, օ րի նակ` «Գ յու
ղատն տե սա կան կեն դա նի ների 
պատ վաս տում» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, ախ տո րոշման 
նպա տա կով, կա տար վել է 
բրու ցել յո զի ար յան նմու շառում 
և տու բեր կու լի նի զա ցիա, իսկ 
սի բի րախտ, դա բաղ, պաս
տե րել յոզ, խո զե րի դա սա կան 
ժան տախտ, թռչուն նե րի կեղծ 
ժան տախտ հի վան դութ յուն նե
րի նկատ մամբ կա տար վել են 
կան խար գե լիչ պատ վաս տում
ներ:

Իսկ ի±նչ  արդ յունք 
տվեց ՀՀ Ս յու նի քի մար զում 
ի րա կա նաց ված  խո շոր և 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի բրու ցել յո զի դեմ 
պատ վաստ ման պի լո տա յին 
ծրա գի րը:

Ծ րագ րով նա խա տես
ված հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
կան խար գել ման և պայ քա
րի մի ջո ցա ռում ե րից զատ, 
մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա
կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ
յամբ, 2013թ  աշ նա նից մինչև 
2015թ գա րուն, Ս յու նի քի մար
զում հա մայն քա յին ա նաս նա
բույժմաս նա գետ նե րի մի ջո
ցով, ի րա կա նաց վել է խո շոր և 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րի բրու ցել յո զի դեմ պատ վա
սում պի լո տային ծրա գի րը, ո րի 
արդ յուն քում ստաց վել են շուրջ 
40 000 գլխից ա վելի խո շոր և 
130 000 գլխից ա վե լի մանր 
եղ ջե րա վոր վա րա կա մերժ 

կեն դա նի ներ:  Իսկ 2014թ.ից 
մինչև 2015թ.ի ա մառ,  մի ջազ
գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ, ՀՀ 
Տա վու շի մար զում ի րա կա նաց
վեց խո զե րի աֆ րիկ յան ժան
տախ տի (ԽԱԺ) նկատ մամբ 
մո նի թո րինգ` հաշ վի առ նե լով, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում հի վան դութ յունն, 
ա ռա ջին ան գամ, ար ձա նագր
վել էր  դեռևս 2007թ ին՝ Տա
վու շի մար զում: Այ նու հետև` 
2008, 2010 և 2011 թթ. դեպ քեր 
են ար ձա նագր վել նաև ՀՀ Լո
ռու և Վա յոց ձո րի մար զե րի մի 
քա նի հա մայք նե րում:   

Իսկ ինչ պի սի±նն  է 
պատ կե րը վեր ջին տա րի նե
րին:

 Վեր ջին տա րի նե րին, Հա
յաս տա նում ԽԱԺի դեպ քեր 
չեն ար ձա նագր վել, սա կայն, 
հաշ վի առ նե լով հի վան դութ
յան էն զոո տիկ բնույ թը՝ ԽԱԺի 
դեպ քե րի կրկնա կի ա ռա ջաց
ման վտան գը հան րա պե տութ
յան տա րած քում դեռևս բարձր 
է: Ուս տի, անհ րա ժեշտ էր 
ԽԱԺի ներ թա փանց ման ռիս
կայ նութ յան և կան խար գել ման 
մո տե ցում ե րի ար դիա կա նա
ցում: Ի րա կա նաց ված մո նի թո
րին գի լա բո րա տոր հե տա զո
տութ յուն նե րի բա ցա սաա կան 
արդ յուն քը թույլ է տա լիս հան
գել այն եզ րա կա ցութ յան, որ 
ներ կա յումս ԽԱԺի վի րու սը չի 
շրջա նառ վում: 

Իսկ ի±նչ նոր հի վան
դութ յուն ներ են ար ձա նագր
վել տա րա ծաշր ջա նում, 
ո րոնք ռիս կա յին են նաև մեր 
հան րա պե տութ յան հա մար:

 Նա խորդ տա րի աշ նա նը 
հան րա պե տութ յան մի քա նի 
հա մայնք նե րում խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ ար
ձա նագր վեց  տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար նոր հի վան դութ յուն՝ 
հան գու ցա վոր մաշ կա բորբ (նո
դուլ յար դեր մա տիտ): Հի վան
դութ յան կան խար գել ման և 
պայ քա րի նպա տա կով, ՀՀ կա
ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի հրա մա նով, ձեռք 
բեր վեց պատ վաս տանյութ: 
«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» 
ՊՈԱԿի հա մայն քա յին ա նաս
նա բույժմաս նա գետ նե րի մի ջո
ցով, ար ձա նագր ված, ինչ պես 
նաև հա րա կից հա մայնք նե
րում ի րա կա նաց վեց պատ

վաս տում՝ տա րա ծու մը կան խե
լու նպա տա կով: Ն շեմ, որ ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յու նը և Սնն դամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յու նը, հան գու ցա վոր 
մաշ կա բորբ (նո դուլ յար դեր մա
տիտ) հի վան դութ յան դեմ պայ
քա րի նպա տա կով, մշա կել է 
ռազ մա վա րութ յուն՝ այն նա խա
տե սե լով 2017թ.ի պե տա կան 
պատ վե րի ծրագ րում:

 Հաշ վի առ նե լով Ձեր 
մաս նա գի տա կան եր կամ յա 
փորձն ու հմտութ յու նը, ինչ
պես նաև Ձեր կող մից ղե
կա վա րած ՊՈԱԿի գոր ծու
նեութ յան կար ևո րութ յու նը`  
ինչ պի սի± եզ րա հանգ ման 
եք ե կել, ի±նչ պետք կա
տար վի, որ պես զի ո լոր տում 
բարձ րա նա ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման արդ յու նա վե
տութ յու նը:

 Հե տա հա յացք վեր լու
ծութ յան արդ յուն քում,  Հա յաս
տա նում հի վան դութ յուն նե րի 
ներ թա փանց ման, կան խար
գել ման ռազ մա վա րութ յան, 
ա րագ վե րահսկ ման և  ար ձա
գանք ման մե խա նիզմ ե րի ար
դիա կա նաց ման և ն մա նա տիպ 
ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ
յան ա պա հով ման նպա տա կով, 
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա
ջա նում հան րա պե տութ յու նում 
ի րա կա նաց նել կեն դա նի նե
րի հա մա րա կալ ման և  անձ
նագ րա վոր ման գոր ծըն թա ցը, 
ինչ պես նաև կար ևո րում եմ 
ա նաս նա բույժմաս նա գետ նե
րի պար բե րա բար վե րա պատ
րաս տու մը՝ ա պա հո վե լով ար դի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խա նող մաս նա գի տա կան ու
նա կութ յուն նե րով վե րա զին ված 
ա նաս նա բու ժա կան թիմ: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան և 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ, 
ա նաս նա բու ժա կան թի մի 
պատ շաճ աշ խա տան քի շնոր
հիվ է, որ այ սօր հան րա պե
տութ յու նում ա նաս նա հա մա
ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը կա
յուն է, և  ազ գաբ նակ չութ յա նը 
մա տա կա րա րվում է ա ռողջ, 
անվ տանգ և բ նա պահ պա նո
րեն մա քուր սննդամ թերք:   
Ի վեր ջո, ար վում է ա մեն ինչ` 
հան րա յին ա ռող ջութ յան  պահ
պան ման, ա ռողջ սե րունդ ու նե
նա լու նպա տա կով:

   
Հար ցազ րույ ցը՝  

Նել լի Սա հակ յա նի

Ìð²¶Æð

ØÆæàò²èàôØ

ՀՀ Ս յու նի քի մարզ պե տի տե ղա կալ Վար դան Դավթ յա նը Սի
սիա նում մաս նակ ցել է « Հա րա վա յին Կով կա սում է կո լո գիա կան 
մի ջանցք նե րի ստեղծ ման ա ջակ ցութ յուն» տա րա ծաշր ջա նա յին 
ծրագ րի քննարկ մա նը, ո րին ներ կա էին` Սի սիա նի տա րա ծաշր
ջա նի հա մայն քա պե տա րան նե րի, հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի 
և շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

« Հա րա վա յին Կով կա սում է կո լո գիա կան մի ջանցք նե րի 
ստեղծ ման ա ջակ ցութ յուն» տա րա ծաշր ջա նա յին ծրա գիրն ի րա
կա նաց վում է «Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին հիմ ադ րա մի» (WWF) 
Կով կաս յան ծրագ րա յին գրա սեն յա կի կող մից` KFW Զար գաց ման 
բան կի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: Ծ րա գի րը նա խա տես ում է 
ի րա կա նաց նել մար զի` Ար ևիս, Բռ նա կոթ, Մուցք, Սալ վարդ, Շա
ղատ, Թա նա հատ, Թա սիկ հա մայնք նե րում:

Ըստ ծրագ րի պա տաս խա նա տու նե րի՝ այս ծրա գի րը կնպաս
տի պահ պան վող տա րածք նե րի միջև կա պու ղի նե րի ձևա վոր մա
նը և դ րանց բնա պահ պա նա կան կա յու նութ յան ընդ լայն մա նը. այն 
կհան դի սա նա է կո լո գիա կան մի ջանցք նե րում է կո լո գիա պես կա
յուն հո ղօգ տա գործ ման գոր ծե լա կեր պի կի րա ռութ յու նը խթա նող 
գոր ծիք: Ծ րագ րի նպա տակն է` նպաս տել կեն սա բազ մա զա նութ
յան պահ պա նութ յանն ու կա յուն օգ տա գործ մա նը՝ չկրճա տե լով 
գյու ղա կան բնակ չութ յան աղ քատ խա վե րի ե կա մու տը: Ծ րա գի րը 
կի րա կա նաց վի եր կա րա ժամ կետ « Պահ պա նութ յան հա մա ձայ
նագ րե րի» մի ջո ցով, ո րոնք կնքվում են հո ղե րի կա ռա վա րիչ նե րի 
հետ և հիմ ված են հա մա պա տաս խան հո ղօգ տա գործ ման ծրագ
րե րի վրա՝ մշակ ված շա հա ռու նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

www.syuniq.mtaes.am

 Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան հա մայնք նե րի զար
գաց ման և տե ղա կան ար տադ րո ղին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, 
օ րերս Ա րա գած հա մայն քում, «Ազն վա մո րի ազ նիվ ձեռ քե րից» 
խո րագ րի ներ քո, անց կաց վեց «Ազն վա մո րու տա րա ծաշր ջա
նա յին» փա ռա տո նը, ո րին մաս նակ ցում էին ինչ պես հա մայն քի 
բնա կիչ նե րը, ազն վա մո րի ար տադ րող նե րը, այն պես էլ` մայ րա
քա ղա քից ժա մա նած բազ մա թիվ հյու րե րը: 

 Տե րու նա կան ա ղոթ քից հե տո, տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե
րից ազն վա մո րի ար տադ րող նե րի խմբե րը փա ռա տո նի հյու րե րին 
ներ կա յաց րե ցին ի րենց հա մայք նե րի բա րիք նե րը, իսկ գլխա վո րը՝ 
քաղց րա համ ազն վա մո րին: Փա ռա տո նը Ա րա գա ծում էր հա վա քել 
ոչ միայն հա յաս տան ցի, այլև ար տա սահ ման ցի բազ մա թիվ զբո
սաշր ջիկ նե րի, ո րոնք տե ղում ծա նո թա ցան Ա րա գա ծի ա վան դա կան 
ու տեստ նե րին, սո վո րութ յուն նե րին, տե ղում համ տե սե ցին ազն վա
մո րով պատ րաստ ված զա նա զան ու տեստ ներն ու  հ յու թերը: Փա
ռա տո նի տա ղա վար նե րում հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րը ներ կա յաց
նում էին ազն վա մո րուց պատ րաստ ված գա թա ներ, խմո րե ղեն, 
հյու թեր, մու րա բա ներ, ազն վա մո րու տերև նե րից պատ րաստ ված 
տոլ մա և  այլ գյու ղատն տե սա կան մթերք ներ` պա նի ր, լա վա շ, մեղ ր, 
խո տա բույ սե րը, ինչ պես նաև ձեռ քի աշ խա տանք ներ:

 Փա ռա տո նի շնոր հիվ մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե
ցան ծա նո թա նա լու ազն վա մո րի ար տադ րող նե րի, նրանց խնդիր
նե րի, ձեռք բե րում ե րի և  ազ նա վա մո րու մշակ ման գաղտ նիք նե րի 
հետ: Իսկ ան հատ գնորդ ներն ու կազ մա կեր պութ յուն նե րը տե ղում` 
ան մի ջա պես տա րա ծաշր ջա նի ազն վա մո րի ար տադ րո ղից գնե ցին 
ազն վա մո րի և փո խա նակ վե ցին տվյալ նե րով` հե տա գա յում գնում
ներ ա նե լու հա մար:

 Մաս նա կից նե րի և հ յու րե րի բարձր տրա մադ րութ յունն ա պա հո
վե լու հա մար, կազ մա կեր պիչ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ, փա ռա տո նի 
ողջ ըն թացքն ու ղեկց վեց երգ ու պա րով, մրցույթ նե րով և, ի հար կե, 
հյու րըն կալ ու հու մո րով ա պա րան ցի նե րի ջերմ ըն դու նե լութ յամբ:



6ÐáõÉÇë 26 - û·áëïáë 5 2016 Ã. 
ÃÇí 19 (2107)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ԵՎ ՏԱՆՁԵՆՈՒ ՔՈՍ
Քո սը հիմ նա կա նում տա րած ված է նա

խա լեռ նա յին ու լեռ նա յին գո տի նե րում, սա
կայն հատ կա պես տե ղում նա ռատ տա րի նե րին, 
նկատ վում է նաև Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում: 
Տան ձե նու Մա լա չա սոր տը վա րակ վում է ա մեն 
տա րի:

Քո սե րի վնա սա կա րութ յունն ար տա հայտ
վում է ոչ միայն բեր քի նվա զու մով, այլև` բեր
քի ո րա կի զգա լի վա տաց մամբ: Տան ձե նու և 
խն ձո րե նու քո սե րի հա րու ցիչ նե րը նեղ մաս նա
գի տաց ված են, խնձո րե նու քո սը չի վա րա կում 
տան ձե նուն և հա կա ռա կը:  Քո սով վա րակ վում 
են տերև նե րը, պտուղ նե րը, շի վե րը (հատ կա
պես` տան ձե նու), տեր ևա կո թուն նե րը, պտղա
կո թուն նե րը, բա ժա կա թեր թե րը:

Տերև նե րի վրա վա րակն ար տա հայտ վում 
է բծե րի ձևով, ո րոնք սկզբում թույլ են ար տա
հայտ վում` թեթև դեղ նա վուն, մի տե սակ յու ղա
յին, ա պա` կա նա չա դեղ նա վուն, հե տա գա յում՝ 
թավ շան ման սև բ ծե րի ձևով, որն ու ղեկց վում է 
սպո րակ րութ յամբ: Բ ծե րը խնձո րե նու մոտ հիմ
նա կա նում տեր ևի վե րին մա կե րե սին են, իսկ 
տան ձե նու մոտ՝ հա կա ռակ ե րե սին: Ե թե վա
րակ վում են գար նա նը կամ ամ ռան ա ռա ջին կե
սին, բծե րը, սո վո րա բար, լի նում են խո շոր՝ 810 
մմ տ րա մագ ծով և  ա վե լի մեծ, ուշ վա րա կի դեպ
քում՝  23 մմ: Ու ժեղ վա րակ ված տերև նե րը կա
րող են ժա մա նա կից շուտ թափ վել: Հայտ նի են 
դեպ քեր, երբ վա րա կըն կալ /ու ժեղ վա րակ վող/ 
սոր տե րի մոտ ար դեն ամ ռան ա ռա ջին կե սին 
թափ վել են տերև նե րի 80 %ը:

Պ տուղ նե րի վրա բծե րը կլո րա վուն են, հա
մար յա սև, խիստ ընդգծ ված, հա ճախ` բաց 
ե րի զով: Վաղ վա րա կի դեպ քում պտուղ նե րը 
տձևա նում են, ծռմռվում, վա րակ ված մա սում 
ա ռա ջա նում են ճա քեր. սա հա տուկ է հատ կա
պես տան ձի պտուղ նե րին: Տեր ևա կո թե րի և 
պտ ղա կո թե րի վա րակն ա ռա ջաց նում է վա ղա
ժամ տեր ևա թափ և չո րա ցում:

Պայ քա րի մի ջո ցառռւմ նե րը. Կի րառ վում են 
հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք ընդգր կում 
են ինչ պես քի միա կան, այն պես էլ` ագ րո տեխ
նի կա կան մի ջո ցա ռում ներ: Ագ րո տեխ նի կա կան 
մի ջո ցա ռում նե րից արդ յու նա վետ է այ գուց վա
րակ ված շի վե րի, տերև նե րի հե ռա ցումը,  ճիշտ 
պա րար տա ցու մը ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա
կան պա րար տան յու թե րով, ճիշտ էտն ու ձևա
վո րու մը: Ու ժեղ վա րակ ված այ գի նե րում արդ
յու նա վետ են Բոր դո յան հե ղու կով կամ դրա 
փո խա րի նիչ նե րով սրսկում նե րը:

 Ա ռա ջարկ վում է հետև յալ սխե ման. ու ժեղ 
վա րակ վող այ գի ներն աշ նա նը, տեր ևա թա փից 
հե տո, սրսկել Բոր դո յան հե ղու կի 3 %ա նոց կա
խույ թով /լու ծույ թով/, իսկ վաղ գար նա նը՝ բող
բոջ նե րի ուռչ ման փու լում, Խո րու սի 0,02% (10 
լ ջ րին՝ 2 մլ): Հա ջորդ սրսկու մը կա տար վում է 
վար դա գույն կո նի փու լում, ծաղ կու մից ա ռաջ, 
երբ ծաղ կա բող բոջ նե րի ծայ րե րը կարմ րել են, 
Ս կո րով՝ 0,02 %, (10 լ ջ րին՝ 2 մլ), մյու սը՝ ծաղ կա

թեր թե րի թափ վե լուց ան մի ջա պես հե տո` Ս կոր՝  
0,02 %, և դ րա նից 1416 օր հե տո՝ Ս կո րով կամ 
Ս կոր տո պով (սկոր՝ 0,02 % + տո պազ՝ 0,04 %): 
Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա տա րել ևս մեկ 
սրսկում՝ սկո րով կամ ֆուն գու րա նով (10 լ ջ րին՝ 
250 գրամ): Ե թե ինչինչ պատ ճառ նե րով աշ նա
նը բոր դո յան հե ղու կով սրսկում չի կա տար վել,  
ապա այն կա րե լի է ի րա կա նաց նել վաղ գար նա
նը՝  մինչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը:

ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ԱԼՐԱՑՈՂ
 Տա րած ված է հան րա պե տութ յան բո լոր 

մար զե րում: Վա րակ վում են տերև նե րը, շի վե րը, 
ծա ղիկ նե րը, եր բեմն` նաև պտուղ նե րը: 

Ե րի տա սարդ, նոր դուրս ե կած տերև նե րը 
պատ վում են մոխ րաս պի տա կա վուն ալ րան
ման փա ռով, հե տա գա յում փա ռը ստա նում է 
գոր շա վուն ե րանգ: Վա րակ ված տերև նե րը չեն 
զար գա նում, թեք վում են գլխա վոր ջղի ուղ ղութ
յամբ, ստա նում նա վա կի տեսք: Ու ժեղ վա րա
կի դեպ քում տերև նե րի մեծ մա սը չո րա նում են, 
կար ծես այր ված լի նեն և թափ վում են: Վա րակ
ված շ վե րը ևս պատ վում են սպի տա կա վուն կամ 
կեղ տա մոխ րա գույն փա ռով, ա ճը կանգ է առ
նում, հա ճախ չո րա նում են: Չո րա նում են նաև 
վա րակ ված ծա ղիկ նե րը, եր բեմն վա րակ վում են 
նաև պտուղ նե րը:

Հի վան դութ յան հա րու ցիչ սունկը ձմե ռում է 
վա րակ ված բող բոջ նե րում; Գար նա նը, տեր ևա
յին և պտ ղա յին վար դակ նե րը կա րող են վա
րակ վել նաև մինչև ծաղ կե լը: Հի վան դութ յան 
զար գաց մա նը նպաս տում է չոր, տաք ե ղա նա կը 
(հատ կա պես` ամ ռան ա ռա ջին կե սին), ինչ պես 
նաև ջրի պա կա սը:

Պայ քա րի մի ջո ցառռւմ նե րը. կի րա ռել ճիշտ 
ագ րո տեխ նի կա, կար գա վո րել ո ռո գու մը, կտրել 
հե ռաց նել վա րակ ված շի վե րը: Պայ քա րի աշ
խա տանք նե րն  ի րա կա նաց նել ծծմբա յին պատ
րաս տուկ նե րի օգ տա գործ մամբ: Պտ ղա բե րող 
այ գի նե րում կա տա րել առն վազն ե րեք սրսկում, 
ա ռա ջի նը՝  բող բոջ նե րի ան ջատ ման փու լում 
(կա նաչ կո նի փուլ), երկ րոր դը`  պսա կա թեր թե
րի 75 % թափ վե լուց հե տո՝ 1 % կո լոիդ ծծումբ, 
եր րոր դը, իսկ  անհ րա ժեշ տաթ յան դեպ քում նաև 
հա ջորդ նե րը՝ 1215 օր ընդ մի ջում նե րով: Ու ժեղ 
վա րակ վող սոր տե րի ( Ջո նա թան, Սի մի րեն կո) 
այ գի նե րում եր բեմն հարկ է լի նում կա տա րել 
67 սրսկում:

Ա վե լի արդ յու նա վետ են Բայ լե տո նի՝ 400 գ/հ 
(4 գ` 10 լ ջ րին) և տո պա զի՝  400 մլ  (4 մլ` 10լ 
ջ րին), չա փա քա նա կով սրսկում նե րը: Ե թե այ գին 
վա րակ ված է նաև քո սով, ա պա նպա տա կա
հար մար է ա ռա ջին սրսկու մը կա տա րել սկո րով, 
հա ջորդ սրսկում ներր՝ Բայ լե տո նով, տո պա զով, 
Ռու բի գան  /0.8լ/ հա 8մլ` 10լիտր ջրին/: Նշ ված 
պատ րաս տու կներն ա վե լի արդ յու նա վետ են 
փոխ նի փոխ կի րա ռե լիս:

Վե րը նշված բո լոր պատ րաս տուկ նե րը հա
մա տե ղե լի են պտղա կեր նե րի, լվիճ նե րի, տեր
ևա կեր նե րի և  այլ մի ջատ նե րի դեմ կի րառ վող 
թու նա քի մի կատ նե րի հետ ( Ցիմ բուշ, Ամ րալ, Կա
րա տե, Կա լիպ սո, Կոն ֆի դոր և  այլն):

ԱԶԱՏ  ԱՌԵՎՏՐԻ  ՀԱՄԱՐ 
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
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Ա ռա վել տա րած ված ու վնա սա կար հի վան դաթ յան ներն են՝ տան ձե նու և խն-
ձո րե նու քո սե րը, խնձո րե նու ալ րա ցո ղը, պտղափ տու մը, սև քաղց կե ղը և  այլն:

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ ադ րա մի հյու սի սա
յին մաս նաճ յու ղը՝ հան ձինս մաս նաճ յու ղի ծրագ րե րի հա մա
կար գող Վար սիկ Ներ կա րար յա նի, ջանք չէր խնա յել պատ շաճ 
ձևով ա պա հո վե լու մայ րա քա ղա քից և Տա վու շի մար զից պատ
վի րա կութ յան ժա մա նու մը Վ րաս տա նի մայ րա քա ղաք Թ բի լի
սի՝ մաս նակ ցե լու «Ա ջակ ցութ յուն Ք վե մո Քարթ լիի և Տա վու շի 
տնտե սա կան զար գաց մա նը» խո րագ րով հա մա ժո ղո վին: 

« Միջ սահ մա նա յին տնտե սա կան զար գա ցում» ծրա գիրն ի րա
կանց նում է վրա ցա կան « Քա ղա քա ցիա կան զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յուն» ՀԿն (CiDA), հայ կա կան «Ա ջակ ցութ յուն Նո յեմ բեր
յա նին» ՀԿի (SFN) և Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ ադ
րա մի հյու սի սա յին մաս նաճ յու ղի (ԵՀՀ ՀՄ) հետ հա մա տեղ: Ծ րա
գիրն ի րա կա նաց վում է Եվ րա միութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող 
«Արևել յան գոր ծըն կե րութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր
ծակ ցութ յուն ծրագ րի» շրջա նակ նե րում (EaPTC): Այն միտ ված է 
ամ րապն դել միջ սահ մա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ա պա հո վել 
տնտե սա կան աճ, ստեղ ծել նպաս տա վոր պայ ման ներ` ա զատ 
առևտ րի հա մար, նաև բա րե լա վել Վ րաս տա նի Ք վե մո Քարթ լիի և 
Հա յաս տա նի Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի կեն
սա պայ ման նե րը: 

 Ներ կա նե րին ող ջու նել է «Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան տա
րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծրագ րի» ղե կա վար 
Ա լեք սեյ Սե կար ևը: Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ ադ
րա մի փոխտ նօ րեն Վազ գեն Կա րա պետ յա նը նույն պես ող ջու նել 
է հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին և կար ևո րել հայվրա ցա կան 
ծրագ րե րի կար ևո րութ յու նը, ո րոնք կբե րեն եր կու պե տութ յուն նե
րի, ժո ղո վուրդ նե րի, տվյալ պա րա գա յում նաև ի րար կողք գտնվող 
տնտե սա կան շու կա նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան:

Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Գո շա Ցո
պու րաշ վի լին կար ևո րել է ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, ինչն ա պա
հո վե լու է տա րա ծաշր ջա նա յին տնտե սա կան զար գաց ման խթա
նու մը, մաս նա վո րա պես, ապ րանք նե րի շար ժը, միջ սահ մա նա յին 
մա տա կա րար ման շղթա յի շրջա նակ նե րում` նպաս տե լով կա պե րի 
զար զաց մա նը:

 Մո դե րա տոր Մի խա յիլ Պա կա ցոշ վի լին, ան կախ խորհր դա
տու ներ Վա հե Հով հան նիս յա նը, Զա զա Չե լի ձեն և «Ա ջակ ցութ յուն 
Նո յեմ բեր յա նին» ՀԿի նա խա գահ Հաս միկ Ա զի բեկ յա նը ներ կա
յաց րին եր կու մար զե րի տնտե սա կան նե րուժն ու ե լա կե տա յին հե
տա զո տութ յան արդ յունք նե րը: « Տա րած քա յին զար գա ցում և միջ
սահ մա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն» թե մա յով հան դես է ե կել ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յան 
ներդ րու մա յին քա ղա քա կա նութ յան վար չութ յան միջ սահ մա նա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի ղե կա վար Լի լիթ Սա րո յա նը: 

Ծ րագ րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և կար ևո րութ յան շուրջ 
իր խոսքն է հղել նաև Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ
րոն (GARD) հիմ ադ րա մի նա խա գահ Գա գիկ Սար դար յա նը: Հա
մա ժո ղո վը բա վա կան հե տաքր քիր էր նաև 2 մար զե րի ար տադ
րող նե րի մաս նակ ցութ յան ա ռու մով:

 Շատ կար ևոր էր նաև հա մա ժո ղո վին եր կու պե տութ յուն նե րի 
գյու ղատն տե սութ յան և տա րած քա յին կա ռա վար ման զար գաց
ման նա խա րա րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յու
նը, ով քեր պար տա վոր վե ցին հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րին 
հասց նել այն բո լոր խնդիր նե րը, ո րոնք բա ցա հայտ վել են ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված ե լա կե տա յին հե տա զո տութ յան 
ըն թաց քում: 

 Տա վու շի ԳԱՄԿի տնօ րեն Վա հան Կա րա պետ յա նը նշել է, 
որ նման ծրագ րե րը կնպաս տեն հար ևան Ք վե մո Քարթ լիի և Տա
վու շի մար զե րում` մրգի, ծխա խո տի, նաև տեքս տի լի ար տադ րութ
յա նը և կխ թա նեն հա մայն քա յին զբո սաշր ջութ յան զար գաց մա նը: 
Իսկ նման պա րա գա յում ա ռա վել կար ևոր վում է Տա վու շի ԳԱՄԿի 
դե րա կա տա րութ յու նը: Հա մա ժո ղո վի վեր ջում Տա վու շի և Ք վե մո 
Քարթ լիի բիզ նես ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յա ցել են 
ա ռա ջար կութ յուն ներ և պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել` ակ տի
վո րեն մաս նակ ցե լու ծրագ րի հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րին:

 Տ.  Նա զին յան
Տա վու շի  ԳԱՄԿÄ 7
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ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՍԵՎ ՔԱՂՑԿԵՂ
 Տա րած ված է ա մե նու րեք, հատ

կա պես` Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում 
և նա խա լեռ նա յին գո տում: Վատ ագ
րո տեխ նի կա յի դեպ քում լուրջ վտանգ 
է ներ կա յաց նում խնձո րե նու և տան ձե
նու հա մար, կա րող է ա ռա ջաց նել նույ
նիսկ ծա ռե րի մա հա ցում: 

Հիմ նա կան, ա ռա վել տա րած
ված ձևը՝ բնի և կ մախ քա յին ճյու ղե րի 
կեղևի վնաս վա ծութ յունն է: Կա րող են 
վա րակ վել նաև տերև ները, ծա ղիկ ներն 
ու պտուղ նե րը: Խն ձո րե նու բնի կեղ ևի 
վրա ա ռա ջա նում են խիտ, ներս ըն կած 
գոր շա մա նու շա կա գույն բծեր: Հե տա
գա յում բնի վա րակ ված կեղ ևը մգա
նում, ըն դու նում է ած խա ցած տեսք: 

Մա հա ցած կեղ ևը չի սևա նում, այլ 
ծածկ վում է բազ մա թիվ եր կայ նա կան 
ու լայ նա կան ճեղ քե րով, հե տա գա յում 
ան ջատ վում է մանր կտոր նե րով:

Տերև նե րի վրա վա րակն ա րտա
հայտ վում է դարչ նա գույն բծե րի ձևով, 
ո րոնք սկզբում մանր են (24 մմ), կարմ
րա դարչ նա գույն, այ նու հետև ժա մա
նա կի ըն թաց քում մե ծա նում են (46 մմ) 
և խիստ ընդգծ վում: Բ ծի կենտ րո նա
կան մասն աս տի ճա նա բար բաց գույն է 
ստա նում, դառ նում մոխ րա գոր շա վուն: 
Վա րակ ված տերև նե րը չո րա նում են 
և ժա մա նա կից շուտ թափ վում: Ու ժեղ 
վա րակ վա ծութ յան դեպ քում, պտուղ նե
րի հա սու նա նա լուց 1,52 ա միս ա ռաջ, 
տերև նե րը կա րող են թափ վել:

Պ տուղ նե րի վրա սև քաղց կեղն 
ա ռա ջաց նում է սև փ տում, ո րը սկսվում 
է ոչ մեծ, մուգ գոր շա վուն բծի ձևով 
(մաշ կի տակ), ա պա դան դա ղո րեն մե
ծա նում: Հե տա գա յում բծի վրա նկատ
վում են օ ղա կաձև սև կե տիկ ներ՝ սնկի 
պիկ նի դիա ներ: Լ րիվ գոր շա նա լով, 
պտու ղը մգա նում, կնճռոտ վում է, վե
րած վե լով մու միա յի: Ի տար բե րութ յուն 
պտղափտ ման, սև քաղց կե ղի մու միան 
ին տեն սիվ սև  է կամ դարչ նա գույն,  
հարթ չէ, այլ` թե փու կա վոր, ան հարթ, 
ծածկ ված բազ մա թիվ թմբիկ նե րով:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը. կի րա
ռել ճիշտ ագ րո տեխ նի կա, ին չը կբարձ
րաց նի ծա ռի դի մաց կու նութ յու նը սև 
քաղց կե ղի նկատ մամբ: Նա խազ գու
շա կան մի ջո ցա ռում նե րը սկսվում են 
պատ վաս տա կա լի ընտ րութ յու նից: 
Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ժա մա
նա կին և ճիշտ կա տար վող էտն ու ձևա
վո րու մը:

Բուժ ման մի ջո ցա ռում ներն անց
կաց վում են եր կու ե ղա նա կով՝ գար
նա նը, երբ ջեր մաս տի ճա նը (+15 0C ) 
նպաս տա վոր է հի վան դութ յան զար
գաց ման հա մար:

1. Բու ժում՝ կեղ ևը մաք րե լով. վա

րակ ված կեղ ևը մաք րում են՝ հե ռաց նե
լով նաև 23 սմ  ա ռողջ մա սից (նա խօ
րոք ծա ռի տակ փռել պո լիէ թի լե նա յին 
թա ղանթ կամ ստվա րա թուղթ, որ պես
զի դրա վրա հա վաք ված կեղ ևի կտոր
տան քը այ գուց հե ռաց վի և  այր վի): 
Վեր քը մաք րում են, ա պա մշա կում մա
ծու կով: Լավ արդ յունք է տա լիս նաև 
վեր քի մշա կու մը քսու քով, ո րը պա րու
նա կում է 70 % նիգ րոլ և 30 % փայ տի 
մո խիր:

2. Կեղ ևի վա րա կա զեր ծում. վեր քե
րը վա րա կա զեր ծել, մշա կել պղնձար
ջաս պի 1 %ա նոց կամ եր կա թի սուլ
ֆի դի 3 %ա նոց լու ծույ թով: Ծա ռե րի 
բնե րը սպի տա կեց նել կրա կա թի 20 
%ա նոց կա խույ թով (10 լ ջ րին` 2 կգ 
չ հան գած կիր + 1 բահ թարմ գո մաղբ 
կամ կավ):

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ 
ԱՅՐՎԱԾՔ

Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է 
շ վե րի, ծա ղիկ նե րի և պ տուղ նե րի վրա: 
Նոր բաց ված ծա ղիկ ներն ու ե րի տա
սարդ շ վե րը հան կար ծա կի թա ռա մում 
և ս ևա նում են, տերև նե րը նույն պես 
սևա նում են, ո լոր վում, սա կայն չեն 
թափ վում: Վա րակ ված խակ պտուղ
նե րը կնճռոտ վում, սևա նում և մ նում 
են ծա ռի վրա: Հի վան դութ յան ար տա
հայտ ման ձևը շատ նման է կրա կով 
այր վա ծի:

Վա րակ ված ճյու ղե րի կեղ ևը հա
ճախ ծածկ վում է բշտիկ նե րով և 
ճաքճ քում: Չո րա ցած հի վանդ կեղ ևը 
բա րա կում է: Հի վանդ ու ա ռողջ հյուս
վածք նե րի սահ մա նը լավ նկա տե լի է: 
Սկս վե լով վեր ևի ճյու ղե րից՝ հի վան
դութ յու նը կեղ ևով և լու բով տա րած
վում է դե պի ներքև (չի թա փան ցում 
ա նոթ նե րը):

Հի վան դութ յու նը կա րող է ընդգր
կել ամ բողջ ծառն ու ա ռա ջաց նել դրա 
չո րա ցում: Հի վան դութ յունն ա ռա վել 
հա ճա խա կի փո խանց վում է նոր ճյու
ղե րի ու ծա ռե րի վրա անձր ևի մի ջո ցով: 
Ընկ նե լով բույ սի վրա՝ բակ տե րիան 
բույ սի մեջ է թա փան ցում վեր քե րի, 
վնաս վածք նե րի, ճեղ քե րի և նույ նիսկ 
հեր ձանցք նե րի մի ջո ցով: Հի վան դութ
յան տա րած ման գոր ծում մեծ է մի
ջատ նե րի դե րը (լվիճ ներ, կեղ ևա կեր
ներ, հատ կա պես՝ մե ղու ներ): Վա րա կը 
կա րող է փո խանց վել նաև պատ վաստ
ման ժա մա նակ:

 Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը. խստիվ 
պահ պա նել կա րան տի նա յին մի ջո ցա
ռում նե րը: Հի վան դութ յան հայտ նա բեր
ման, նույ նիսկ կաս կա ծի դեպ քում հա
նել և  ոչն չաց նել վնաս ված բույ սը:

  Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու
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Ե ղեգ նա ձո րում « Հա մայնք նե
րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման ու մրցու նա կութ յան 
ծրագ րի» շրջա նակ նե րում, Վա յոց 
ձո րի ԳԱՄԿի գյու ղատն տե սութ
յան գծով խորհր դա տու նե րի հա մար 
ի րա կա նաց վեց ու սու ցո ղա կան դա
սըն թաց, ո րին մաս նակ ցում էին նաև 
Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
հան րա պե տա կան կենտ րո նի տնօ րե
նի տե ղա կալ Ար շա լույս Հայ րա պետ
յա նը և Վա յոց ձո րի ԳԱՄԿի տնօ րեն 
Ար մեն Ե սա յա նը:  

«Սա ծիլ նե րի ա ճե
ցում, բազ մա ցում, ար
տադ րութ յան կազ մա
կեր պում` ժա մա նա
կա կից ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յուն նե րում և 
բան ջա րա յին ոչ ա վան
դա կան մշա կա բույ սե րի 
մշա կութ յան ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը` 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ մամբ» թե մա նե
րի մա սին ներ կա յաց
րեց կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու Լ ևոն Ա ճեմ յա
նը: Նա ման րա մաս նեց 
բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի ա ճե ցու
մը պաշտ պան ված գրուն տում, ինչ պես 
նաև` բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի սա
ծիլ նե րի ա ճե ցու մը` սկսած սեր մի ընտ
րութ յու նից, հո ղա խառ նուր դից, ջեր մա
տան ջեր մաս տի ճա նից, օ դա փո խութ
յու նից, վեր ջաց րած պա րար տա ցու մից, 
բու ժում ե րից և ջեր մատ նե րի նոր տեխ
նո լո գիա նե րի կի րա ռու մից: Քի միա կան 
պայ քա րից զատ ա ռա ջարկ վեց այ լընտ
րան քա յին ե ղա նակ: 

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե
րի կե րակր ման, պահ ված քի, մատ ղա շի 
ա ճեց ման և բտ ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը և նո րոգ ման մատ ղա
շի ա ճե ցում թե մա նե րի հետ կապ ված` 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու Ար ևիկ Ա զիզ յա նը ներ կա յաց
րեց կեն դա նի նե րի նպա տա կա յին ա ճե
ցու մը, տա վա րի տար բեր գե նո տի պի էգ 
մատ ղա շի չա փա վոր ին տեն սիվ ա ճեց
ման, կե րակր ման և պահ ված քի տեխ
նո լո գիան, կո վե րի սերմ ա վո րու մը և 

վե րար տադ րա կան ու նա կութ յու նը: Զու
գա հեռ ներ անց կաց վեցին Հա յաս տա
նում պահ վող ա վան դա կան տե ղա կան 
կեն դա նի նե րի և դր սից ներ մուծ վող նոր 
ցե ղա տե սակ նե րի պահ ված քի, ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րի միջև: 

Վա րա կիչ, ոչ վա րա կիչ, մա կա բու
ծա յին և  ա ռա վել վտան գա վոր քրո նիկ 
հի վան դութ յուն նե րի դեմ կան խար
գել ման ու պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե
րի մա սին խո սեց ա նաս նա բու ժա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ար թուր 
Մկրտչ յա նը, ով  խորհր դա տու նե րին 

ներ կա յաց րեց սի բի րախտ, տու բեր
կուլ յոզ, բրու ցել յոզ և  այլ հի վան դութ
յուն նե րը: Շեշ տեց այս ո լոր տի  կար ևո
րութ յու նը մյուս ո լորտ նե րի հա մե մատ, 
քա նի որ վե րոնշ յալ հի վան դութ յուն նե րը 
ոչ միայն տնտե սա կան կո րուստ ներ են 
ա ռա ջաց նում, այլ նաև` մարդ կա յին: Ու
սուց ման ըն թաց քում խորհր դա տու նե րը 
ու սու ցա նող նե րին ուղ ղե ցին ի րենց հու
զող հար ցե րը և ս տա ցան սպա ռիչ պա
տաս խան ներ: 

Ո սու ցան վող թե մա ներն ու ղեկց վե
ցին ցու ցադ րա կան նյու թե րի առ կա յութ
յամբ: Խորհր դա տու նե րին  տրա մադր
վե ցին ու սու ցա նող նե րի և ԳԱՀԿի Ու
սուց ման և խորհր դատ վութ յան բաժ նի 
աշ խա տա կից նե րի կող մից հա մա տեղ 
մշակ ված ու սու ցո ղա կան նյու թեր: Դա
սըն թա ցի ա վար տին խորհր դա տու նե րը 
լրաց րե ցին «Ո սուց ման գնա հատ ման 
հար ցա թեր թիկ»:

Վա յոց ձո րի  ԳԱՄԿ

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ

 Նո յեմ բեր յա նի տա րա
ծաշր ջա նի Բա ղա նիս հա
մայնքն  իր չքնաղ բնաշ
խար հով բա վա կա նին 
գրա վիչ է մեղ վա բու ծութ
յան զար գաց ման հա մար: 

Այս տեղ մեղ րը  տար
բեր վում է իր հրա շա լի հա
մա յին հատ կութ յուն նե րով:   
Ա նաս նա բույժ Ար մե նակ 
Բայ րամ յանն   ար դեն եր
կար   տա րի ներ  է, ինչ  
զբաղ վում  է մեղ վա բու ծութ
յամբ և բարձր բերք է ստա
նում: Ն րա մեղ րի պա հան
ջար կը մեծ է տա րա ծաշր
ջա նում  և ն րա սահ ման նե րից  դուրս:   

Միայն դրա նով չի սա հա մա նա փակ վում ժրա ջան մեղ վի  պես  աշ խա տող 
մեղ վա բույ ծը, ու նի օ ժան դակ տնտե սութ յուն ներ: Ի ր բազ ման դամ ըն տա նի քով 
նա զբաղ վում է և’  այ գե գոր ծութ յամբ, և’ բան ջա րա բու ծութ յամբ:  Նա հա մոզ ված 
է, որ աշ խա տա սի րութ յան պա րա գա յում, գյու ղաշ խար հի մար դը եր բեք ձեռ նու
նայն չի մա: Պար զա պես ցան կութ յուն է պետք:

Տա վու շի ԳԱՄԿ
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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

ՍԵԽ` ՎԻՏԱՄԻՆԻ ԱՂԲՅՈՒՐ

§Քարդ Ագ րո սեր վիս¦  ՓԲԸ-ն` §Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦  ՊՀ-ի  ֆի նան սա-
վոր մամբ, ի րա կանաց նում է  Վա յոց ձո րի և Կո տայ քի  մար-
զե րի  ա նաս նա բույժ նե րի ու սու ցում:

Հե տաքրքր ված   ան ձինք  կա րող են գրանց վել՝ ներ
կա յաց նե լով ա նաս նա բու ժա կան կրթութ յան  մա սին  հա
մա պա տաս խան  փաս տաթղ թեր (դիպ լոմ, ու սու ցում նե րի 
սեր տի ֆի կատ ներ), անձ նագ րի  պատ ճե ներ և դի մում մաս
նակ ցու թան  մա սին՝ §Քարդ   Ագ րո սեր վիս¦  ՓԲԸ, §Գ յու
ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦  
ՊՀ կամ տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ա նաս նա բու ժա կան կենտ
րոն`  մինչև 2016թ.ի օ գօս տո սի 12ը:

Լ րա ցու ցիչ  տե ղե կութ յուն ներ  ստա նա լու  հա մար  դի մել  
§Քարդ  Ագ րո սեր վիս¦ ՓԲԸ և ԳԾԻԳ ՊՀ:

Եր ևան, Ա զա տութ յան 1/21, 40 Եր ևան, Կո մի տաս  54բ
Հեռ. 060 440 550     Հեռ. 060 440 550
Ֆաքս 060 440 551   Ֆաքս 060 440 551
Կոն տակ տա յին անձ Կոն տակ տա յին    անձ
Նա զե լի  Գ րի գոր յան   Սո նա  Ծա ռուկ յան
Տիգ րան Գաբ րիել յան

 Սե խը հայտ նի է հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից, հի շա տակ
ված է նույ նիսկ Աստ վա ծաշն
չում: Հա վա նա բար ա ռա ջին 
ան գամ սկսել են մշա կել Հնդ
կաս տա նի հյու սի սում: Հայ րե
նի քը Մի ջին և Փոքր Ա սիան 
է: Բույ սը մեծ պատ վի է ար
ժա նա ցել իս լա մում` ա րա բա
կան ա ռա ջին ար շա վանք նե րի 
շրջա նում, նրանք սե խը հա մա
րել են դրախ տա յին բույս: Մեր 
օ րե րում ա սիա կան մի շարք 
երկրներում նշում են « Սե խի 
տո նը»` օ գոս տո սի երկ րորդ 
կի րա կի օ րը: Ն ման փա ռա տոն 
է անց կաց վում նաև Ֆ րան սիա
յի Կա վա յոն քա ղա քում:

Սե խը դդմազ գի նե րի ըն
տա նի քին պատ կա նող միամ
յա գետ նա մած խո տա բույս է: 
Ցո ղուն նե րի եր կա րութ յու նը 
հաս նում է 3 մետ րի, հաս տութ
յու նը` 3 սմ ի: Տեր ևա թի թեղն 
ամ բող ջա կան է, թույլ ա տամ
նաեզրով, եր կա րութ յու նը` 1418 
սմ, լայ նութ յու նը` 2022 սմ: Ծա
ղիկ նե րը բա ժա նա սեռ են, հան
դի պում են նաև երկ սեռ ծա ղիկ
ներ: Մեղ րա տու բույս է`  1 հաից 
ստացվում է մինչև 30 կգ մեղր: 

Պ տու ղը բազ մա սերմ, կեղծ հա
տապ տուղ է: Գո յութ յուն ու նեն 
մոտ 2000 տե սակ ներ, ո րոնք 
տար բեր վում են պտղի չա փով, 
քա շով` 0,220 կգ, պտղամ սի և 
կեղ ևի գույ նով, բուր մուն քով և 
հա մով:

Հ նա գույն տե սակ նե րից է 
Կի լի կիա յում մշակ վող «Ա դա
նա»ն, ո րի սեր մե րով պատ
րաստ ված ջրա յին և  ո գե թուր
մե րը ճա նաչ ված հա կա հել մին
տա յին մի ջոց ներ են: Մեր հայ
րե նի քում մշակ վել և մ շակ վում 
են սե խի մոտ 10 տե սակ ներ` 
շա լախ, ջառջառ, խա թու նա
տի, սնեյ վազ, դութ մա, ամք յար, 
միան դաբ, քա լամ քաշ: Ս նեյ վա
զը հնա գույն և լա վա գույն տե
սակ նե րից մեկն է: Հա տապտու
ղը մի ջին չա փի է, ձվաձև կամ 
է լիպ սաձև, թույլ կո ղա վոր շա
գա նա կա գույնդեղ նա կա նա չա
վուն մա կե րե սով: Պտ ղա մի սը 
շատ քաղցր է, վա նի լի բուր
մուն քով: Փո խադ րե լի  և  եր կար 
պահ պան վող տե սակ է:

Հա յաս տա նում հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից հայտ նի են 
ե ղել սե խի պտղամ սի, հյու թի, 
սեր մե րի, կեղ ևի բու ժիչ հատ

կութ յուն նե րը, ո րոնք նկա րագ
րել է Ա. Ա մա սիա ցին: Սե խի 
պտղա մի սը պա րու նա կում է 
713 % շա քար, մինչև 0,2 % 
խնձո րաթ թու, հա րուստ է C վի
տա մի նով` մինչև 30 մգ` 100 գ 
հում քի մեջ, պա րու նա կում է 
նաև B1, B2, PP, B5, B6, E վի տա
մին ներ, ֆո լիաթ թու, կա լիում, 
մագ նիում, կրեմ իում, եր կաթ, 
պեկ տի նա յին միա ցութ յուն ներ:

Կո րեա ցի գիտ նա կան նե րն 
ա պա ցու ցել են, որ սե խը պա
րու նա կում է լի կո պին ֆլա վո
նոիդ, որն ու նի հա կաու ռուց քա
յին հատ կութ յուն: Սե խը բարձ
րաց նում է տրա մադ րութ յու նը, 
հանգս տաց նում է նյար դե րը, 
նվա զեց նում է ֆի զի կա կան հոգ

նա ծութ յու նը, կան խար գե լում է 
մար դու օր գա նիզ մի հյուս վածք
նե րի քայ քա յու մը:

Կ րեմ իում անհ րա ժեշտ 
է միաց նող հյուս վածք նե րի գո
յաց ման, մաշ կի և մա զե րի 
ա ռող ջութ յան հա մար, ճնշում է 
վնա սա կար միկ րոօր գա նիզմ ե
րի, սնկե րի գոր ծու նեութ յու նը, 
կլա նում է ծանր մե տաղ նե րը: 
Կ րեմ իու մով հա րուստ սե խի 
հյու թը և սեր մե րի թուր մը վե րա
կանգ նում է օր գա նիզ մի դի մադ
րո ղա կա նութ յու նը, կար գա վո
րում է նյու թա փո խա նա կութ յու
նը, նաև լ յար դի, ե րի կամ ե րի, 
վա հա նա գեղ ձի, ա ղի նե րի բնա
կա նոն գոր ծու նեութ յու նը: Կա
լիու մը և մագ նիու մը նպաս տում 
են սիր տա նո թա յին հա մա կար
գի բնա կա նոն աշ խա տան քին, 

հեշտ յու րաց վող եր կա թը կան
խար գե լում է սա կա վար յու նութ
յան ա ռա ջա ցու մը: 

Ա ռա ջին հեր թին, ի հար
կե, սե խը գնա հա տում են նրա 
հա մա յին և  ան նա խա դեպ դիե
տիկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րի հա մար: Դժ վար է գտնել 
ա վե լի լավ ա ղան դեր, քան` 
բու րում ա լից և փա փուկ սե
խը: Ե թե տխուր եք, ա պա փոր
ձեք մի քա նի կտոր սեխ, և ձեր 
տ րա մադ րութ յու նն անպայման 
կբարձ րա նա: Դ րա նում կան 
շատ ֆեր մենտ ներ, ո րոնք անհ
րա ժեշտ են ար յու նաս տեղծ ման 
հա մար, ինչն օգ նում է նաև վի
րա հա տութ յու նից հե տո վե րա
կանգն վելու համար: Սա կայն 
սե խը պարունակում է  շա քար, 
և այն չի կա րե լի չա րա շա հել:

ԳԵՏՆԱՆՈՒՇ
Ըն կույ զի ա մեն մի տե

սակ յու րո վի օգ տա կար է 
օր գա նիզ մի բնա կա նոն աշ
խա տան քի հա մար: Գիտ նա
կան նե րի ա ռանձ նաց րած 
տե սակ նե րը սո վո րա կան ըն
կույզն է, պնդուկն ու նու շը: 
Ս րանց հա ջոր դող ըն կույ զը, 
գետ նա նու շը և պիս տա կը ոչ 
պա կաս արդ յու նա վե տութ յուն 
ու նեն, միա ժա մա նակ օր գա
նիզ մը մի շարք խնդիր նե րից 
ա զա տե լու հա մար հրա շա լի 
մթերք ներ են: 

« Գետ նա նուշ» ա նու նը 
ստա ցել է հա վա նա բար հու
նա րեն սարդ  բա ռից, պատ
ճա ռը պտուղ նե րի նմա նութ յունն է սար դին։ 
Շատ– շատ տե սակ նե րից Բ րա զի լիա յում ա ճում 
է միայն մի տե սակ` արդ յու նա բե րա կան գետ
նա նու շը կամ հո ղա յին ըն կույ զը, ո րն  արդ յու
նա հան վում է հիմ ա կա նում արևադարձային 
երկր նե րում` Ա մե րի կա, Ա սիա, Աֆ րի կա, Եվ րո
պա կան երկր նե րից Իս պա նիա, Ի տա լիա Ուկ
րաի նա, Ֆ րան սիա:  Ու նի մո տա վո րա պես 70 
տե սակ։ Տե սակ նե րի մեծ մա սը վայ րի են։ Բո
լոր տե սակ նե րը խո տա յին բույ սեր են:  Գետ նա
նու շի սեր մե րը  պա րու նա կում են մինչև 60 % 
յուղ և մինչև 34 % սպի տա կուց: Յուղն  օգ տա
գործ վում է սննդի, պա հա ծո նե րի,  օ ծա նե լի քի 
արդ յու նա բե րութ յան մեջ։ Ցո ղուն նե րով կա րե լի 
է կե րակ րել կեն դա նի նե րին։ 

Գետ նա նու շը (չի նա կան ըն կույզ, հո ղի 
պիս տակ) միամ յա խո տա բույս է` կան գուն կամ 
փռվող թփի ձևով։ Ծա ղիկ նե րի գույ նը վառ դե
ղին կամ նարն ջա գույ նի տար բեր նրբե րանգ
ներ ու նի: Գետ նա նու շի ծաղկ ման շրջա նը 
շատ եր կա րատև է (հու նի սից մինչև օ գոս տո սի 
վեր ջը, եր բեմ էլ` մինչև հոկ տեմ բեր)։ Վե գե
տա ցիոն ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում մեկ 
բույ սի  վրա զար գա նում է մինչև 2000 ծա ղիկ, 
սրանց մեծ մա սը ծաղ կում է բեր քա հա վա քից 
մի քա նի շա բաթ ա ռաջ, այդ պատ ճա ռով էլ 

պտուղ չեն տա լիս։ Գետ նա նու
շի  ծա ղիկ նե րը եր կու տի պի են` 
վեր գետն յա և ս տոր գետն յա։ 
Այդ ծա ղիկ նե րի եր կու տի պերն 
էլ ինք նա փո շոտ վող են։ Գետ
նա նու շը ջեր մա սեր, լու սա սեր 
և խո նա վա սեր  բույս է։ Սեր
մե րը սկսում են ծլել 1214 ջեր
մաս տի ճա նի  պայ ման նե րում։ 
Ծի լե րը շատ զգա յուն են սառ
նա մա նիք նե րի նկատ մամբ և 
ջեր մաս տի ճա նը մինչև 10 իջ
նե լու դեպ քում մա հա նում են։ 
Աշ նա նա յին 1520 օC  սառ նա
մա նիք նե րը վնա սում են վե գե
տա տիվ զանգ վա ծին: Գետ նա
նու շը պա հանջ կոտ է խո նա

վութ յան նկատ մամբ: Ուն դե րի հա սու նաց ման 
ժա մա նակ պա կա սում է գետ նա նու շի ջրի պա
հան ջը։ Ա վե լորդ խո նա վութ յան դեպ քում եր
կա րում է վե գե տա ցիոն շրջա նը, և  ա վե լա նում 
է հա սու նա ցած ուն դե րի քա նա կը։ Գետ նա նու
շի հա մար լա վա գույ նը թեթև մե խա նի կա կան 
կազմ ու նե ցող սևա հո ղերն են։

Գետ նա նուշ խոր հուրդ է տրվում սիրտ
ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի, ընկ ճախ տի, 
ու ռուցք նե րի կան խար գել ման հա մար, դան
դա ղեց նում է ծե րաց ման ըն թաց քը։ Յուղն օգ
տա գործ վում է դե ղա գոր ծա կան և գե ղա րա րա
կան նպա տակ նե րով։ Գետ նա նու շի կա լո րիա
կա նութ յու նը բարձր է. ա ղաջ րում տա պա կա ծը` 
585, խա շա ծը` 375 կկալ է։ Պա րու նա կում է 
ա լեր գեն նյու թեր։ Խոր հուրդ չի տրվում գի
րութ յան, հո դա տա պի, արթ րո զի դեպ քում։

Գետ նա նու շը, սո վո րա բար, տե ղադ րում 
են ցան քաշր ջա նա ռութ յան շա րա հեր կա յին 
դաշ տում` աշ նա նա ցան ցո րե նից  կամ աշ նա
նա ցան գա րուց հե տո, սա կայն սրա հա մար 
լավ նա խորդ է շա րա հերկ մշա կա բույ սե րից 
ե գիպ տա ցո րե նը։  Որ պես ա զոտ հա վա քող 
բույս՝ այն ար ժե քա վոր նա խորդ է բազ մա թիվ 
մշա կա բույ սե րի  հա մար։ 

Լի լիթ Գաս պար յան


