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 Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ, ՀՀ Ա րա րա տի և Գե ղար քու նի քի 
մար զե րի մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա
նաց վե լիք աշ խա տանք նե րի հա մար, կա ռա վա րութ յան պա
հուս տա յին ֆոն դից կհատ կաց վի 411,630.0 հազ. դրամ, այդ 
թվում` Ա րա րա տի մարզ պե տա րա նին՝ 316,000.0 հազ. դրամ, 
Գե ղար քու նի քի մարզ պե տա րա նին՝ 95,630.0 հազ. դրամ: 

§ 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 ի րա կա նաց ման հա մար 
,հա մա ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով, Վա հան և Սեմ յո նով կա 
հա մայնք նե րին՝ 10մլն դ րամ, Մ4 Շոր ժա Վար դե նիս միջ պե
տա կան նշա նա կութ յան ավ տո ճա նա պար հի Դա րա նակ Ծա
փա թաղ շուրջ 9 կմ հատ վա ծի բա րե կարգ ման հա մար՝ 10 մլն 
դ րամ: Անդ րա դառ նա լով հար ցին` Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել 
է, որ հա մայնք նե րում կան խնդիր ներ, ո րոնք հրա տապ լու
ծում են պա հան ջում և հանձ նա րա րել է հա մա պա տաս խան 
գե րա տես չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին` ա րագ պատ րաս տել 
փաս տաթղ թե րը, որ պես զի մինչև ա շուն այդ ծրագ րե րը ի րա
կա նաց վեն:

* * *
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան քա յին այց 

է կա տա րել Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նի այն հատ ված, որ տեղ 
ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է հիմ նել ա զատ տնտե սա կան 
գո տի, ո րի շուրջ ՀՀ վար չա պե տը պայ մա նա վոր վա ծութ յուն 
էր ձեռք բե րել: Ակն կալ վում է, որ նոր ԱՏԳն  ա ռա վել ա ռար
կա յա կան կդարձ նի Ի րա նի հետ առևտ րատն տե սա կան և  
արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, կնպաս տի երկ
կողմ տնտե սա կան կա պե րի խո րաց մանն ու ընդ լայն մա նը, 
կձևա վոր վեն և կ կազ մա կերպ վեն այն պի սի ծա ռա յութ յուն ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան ա ռանց խո չըն դո տի մուտք 
գոր ծել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան և  ի րա նա կան 
շու կա ներ: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է Ի րա նի հետ սահ
մա նա գո տում ԱՏԳի հիմ նու մը, ո րը թույլ կտա կազ մա կեր պել 
նոր ար տադ րութ յուն ներ, ի րա կա նաց նել ար տա հա նում, հիմ
նել վե րամ շակ ման նոր ձեռ նար կութ յուն ներ, ստեղ ծել աշ խա
տա տե ղեր: 

Վար չա պե տը ե ղել է մար զի Ա գա րակ և Մեղ րի հա մայնք նե
րում, հան դի պել տե ղի բնակ չութ յան հետ, ծա նո թա ցել նրանց 
հու զող խնդիր նե րին: Հան դիպ ման շրջա նա կում, վար չա պե
տին ներ կա յաց վել են հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վող ծրագ
րե րի ըն թաց քը, հրա տապ լու ծում պա հան ջող խնդիր նե րը: 
Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը խորհր դակ ցութ յուն է անց կաց
րել Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի 
հետ: Վար չա պե տը տե ղե կաց րել է, որ այս մար զում կա ռա
վա րութ յու նը պատ րաստ վում է ի րա կա նաց նել խո շոր են թա
կա ռուց ված քա յին նա խագ ծեր, ին չը միան շա նա կո րեն նպաս
տե լու է հա մայնք նե րի ու առ հա սա րակ մար զի տնտե սա կան 
աշ խու ժաց մա նը, նոր ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը:

* * *
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան քա յին այց 

է կա տա րել Լո ռու մարզ: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ 
ե ղել է Ս պի տա կի թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա յում, որ տեղ 
վար չա պե տին են ներ կա յաց րել ֆաբ րի կա յի գոր ծու նեութ յու
նը և  ա ռա ջի կա ներդ րու մա յին ծրագ րե րը: Տե ղե կաց վել է, որ 
թռչնամ սի ար տադ րութ յու նը սկսվել է 2015 թվա կա նի հու
նի սից, ֆաբ րի կա յում առ կա են 8 թռչնա նոց, կե րե րի պատ
րաստ ման, սպան դի ար տադ րա մա սեր: Ըն թաց քի մեջ է ևս 4 
թռչնա նո ցի շի նա րա րութ յու նը, ո րը կա վարտ վի հոկ տեմ բե րին: 
Յու րա քանչ յուր թռչնա նո ցի տա րո ղութ յու նը կազ մում է 2730 
հա զար գլուխ թռչուն: Նշ վել է, որ ար տադ րանքն ի րաց վում է 
Հա յաս տա նում: Նա խորդ տար վա ըն թաց քում ար տադր վել է 
840 հա զար կգ, իսկ այս տար վա ըն թաց քում՝ շուրջ 914 կգ թռչ
նա միս: Ֆաբ րի կան ու նի 120 աշ խա տող: 2015ին ֆաբ րի կա յի 
շի նա րա րութ յան և  ար տադ րութ յան կազ մա վոր ման նպա տա
կով, ներդր վել է 5 մի լիարդ, իսկ 2016ին՝ 4 թռչնա նոց նե րի շի
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի նպա տա կով՝ 400 մլն դ րամ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը նա խօ րեին աշ խա տան քա յին այց 
է կա տա րել Շի րա կի մարզ` ըն թա ցիկ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լու նպա
տա կով:

  Մարզ պե տի տե ղա կալ Հա րութ յուն Ար շակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, նա խա րա րը նախ շրջել է Ա ռա
փի հա մայն քի հնդկա ցո րե նի դաշ տե րում, որ տեղ մեկ նար կել էր բեր քա հա վա քը, հա վաս տիա ցել, որ 
սպաս վող բեր քը բարձր է լի նե լու: Հա մայն քում հնդկա ցո րե նի մշա կումն ի րա կա նաց վում է §Եվ րո
պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման ծրագ րի¦ (ENPARD) շրջա
նա կում: Ծ րա գի րը հիմ նա կա նում նպա տա կաուղղ ված է նպաս տել բարձ րար ժեք և  ոչ ա վան դա կան 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յա նը, ին չը թույլ կտա տե ղա կան սպա ռո ղին ա պա հո վել հայ րե նա կան 
մատ չե լի ար տադ րան քով:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ENPARD ծրագ րով, հան րա պե տութ յան 6 մար զում մշակ վում է 510 հեկ
տար հնդկա ցո րեն, ո րից 240 հեկ տա րը` Շի րա կի մար զում: Ըն թա ցիկ տա րում հնդկա ցո րե նի ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րից ակն կալ վում է ստա նալ հեկ տա րից մի ջի նը 2030 ցենտ ներ բերք:

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Գ յում րիի սպան դա նոց, ո րը ներ կա յումս վե րա կա ռուց ման փու
լում է: Ընդգ ծե լով, որ սպան դա նոց նե րի կա ռու ցումն այ սօր մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից մեկն է, քա նի որ դրա նով իսկ հնա րա վոր կլի նի սպա ռող նե րին ա պա հո
վել անվ տանգ ու ո րակ յալ մսով ու մսամ թեր քով` նա խա րա րը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
հա մա պա տաս խան ներդ րում նե րի դեպ քում, ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել սպան դա նո ցի` նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րով վե րա զին ման հար ցում:

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ թեև Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կա յին մշա
կա բույ սե րի բեր քա հա վա քը դեռևս ըն թաց քի մեջ է, սա կայն ար դեն իսկ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
տա րին մար զի հա մար բա վա կա նին բա րեն պաստ է, և հա ցա հա տի կի բեր քը կգե րա զան ցի նա խորդ 
տար վա ցու ցա նիշ նե րը: 

Գյուղատնտեսական աշխատանքներին ծանոթանալու 
նպատակով
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Հացահատիկի և կարտոֆիլի աննախադեպ բերք է 
սպասվում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Գե ղար քու նի քի մարզ՝ 
հա ցա հա տի կի և կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով: Նա խա րա րի այ ցի 
ա ռա ջին կան գա ռը Վար դե նիս քա ղա քում էր, որ տեղ Գե ղար քու նի քի մարզ պետ  Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա
նի ու ղեկ ցութ յամբ, ե ղել է ֆեր մեր ներ Էդ վարդ Նալ բանդ յա նի և Ա շոտ Գ րի գոր յա նի տնտե սութ յուն
նե րում:

Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վում է շուրջ 15 տա րի,  ցո րե նի, գա րու, 
կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն ներ ու նի, ար դեն երկ րորդ  տա րին  է  նաև ո լո ռի մշա կութ յուն է 
ի րա կա նաց նում: Այս տար վա բեր քատ վութ յու նից գոհ է, իր խոս քով՝ և հա ցազ գի նե րը, և կար տո ֆի
լը  ռե կոր դա յին բերք են ա պա հո վե լու: Սեր մա ցու նե րի տրա մադր ման պե տա կան օ ժան դա կութ յան 
ծրագ րի շա հա ռու նե րից է:

Ֆեր մե րի գնա հատ մամբ՝ ծրա գի րը հե ղա փո խա կան էր և լր ջո րեն բա րե լա վեց  հան րա պե տութ
յու նում օգ տա գործ վող սեր մե րի ո րա կը, նպաս տեց քա նա կա կան ա ճին, ուս տի ցան կա լի է, որ այն 
շա րու նա կա կան լի նի: 

 Ֆեր մեր  Ա շոտ Գ րի գոր յա նը հիմ նա կա նում զբաղ վում է հա ցա հա տի կի  և կար տո ֆի լի մշա
կութ յամբ: Այս տա րի շուրջ 100 հեկ տար հա ցա հա տի կի ցանքս է կա տա րել և նա խորդ տար վա
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Այ նու հետև կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն այ ցե լել 
է Վա նա ձո րի տեխ նո լո գիա կան կենտ րոն, ո րի կա
ռուց ման նպա տա կով ներդր վել է 1 մի լիարդ 222 մլն 
դ րամ: Կենտ րո նի շի նաշ խա տանք ներն ամ բող ջո վին 
ա վարտ վել են: Այս տեղ ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ նե
րի հա մար անց կաց վում են մե կամ յա դա սըն թաց
ներ, ո րոնց ար դեն իսկ մաս նակ ցել է 160 մաս նա գետ, 
նրանց մի մասն աշ խա տան քի է ան ցել հայտ նի ըն կե
րութ յուն նե րում, այդ թվում՝ Վա նա ձո րի նրանց մաս
նաճ յու ղե րում: Դա սըն թաց ներ են կազ մա կերպ վում 
այլ թի րա խա յին խմբե րի, մաս նա վո րա պես` դպրո ցա
կան նե րի հա մար (1014 տա րե կան), ի րա կա նաց վում 
են նաև հա մա կարգ չա յին ին ժե նե րա կան նա խագծ
ման դա սըն թաց ներ: Հ. Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է 
Վա նա ձո րի տեխ նո լո գիա կան կենտ րո նի հիմն ման 
ծրա գի րը և ն շել, որ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կե
լու է ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տը, քա նի որ այն մեր 
երկ րում ու նի զար գաց ման մեծ նե րուժ:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն այ ցե լել է Վա նա
ձո րի նախ կին ճո պա նու ղու տա րածք, որ տեղ Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նին են ներ կա յաց վել ճո պա նու ղու վե րա
գոր ծարկ ման հետ կապ ված ծրագ րերն ու խնդիր նե
րը: Նա խագ ծով նա խա տես վում է, որ ճո պա նու ղին 
կու նե նա 1300 մետր եր կա րութ յուն և 2 հա զար 500 
մետր սա հու ղի: Նա խագ ծի ի րա կա նաց ման ար ժե քը 
գնա հատ վում է 2.5 մլն  եվ րո: Ակն կալ վում է, որ ճո
պա նու ղու կա ռու ցու մը կնպաս տի Վա նա ձո րում զբո
սաշր ջութ յան զար գաց մա նը, իսկ քա ղա քը կդառ նա 
լեռ նա դա հու կա յին տու րիզ մի կենտ րոն նե րից մե կը: 
Արդ յուն քում կստեղծ վեն նոր աշ խա տա տե ղեր ոչ 
միայն ճո պա նու ղու շա հա գործ ման և պահ պա նութ
յան հա մար, այլ նաև հյու րա նո ցա յին և ս պա սարկ ման 
այլ ո լորտ նե րում:

Այ նու հետև վար չա պետ Աբ րա համ յանն այ ցե լել 
է Վա նա ձո րի §Ավ տո գեն¦  մե քե նա շի նա կան գոր ծա
րան, ծա նո թա ցել ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րին 
և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: Տե ղե կաց վել է, որ գոր ծա
րանն ար տադ րում է մե տաղ նե րի ջեր մա յին կտրման 
մե քե նա ներ, ձեռ քի գա զաե ռակց ման և թթ ված նա յին 
կտրման սար քա վո րում ներ: Ար տադ րանքն ամ բող
ջութ յամբ ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յուն և ԱՊՀ այլ երկր ներ: 

Վար չա պե տը  նշել է, որ Լո ռու մար զում ա ռա ջի
կա յում ի րա կա նաց վե լու են բազ մա թիվ ծրագ րեր: 
Նա հա մոզ մունք է հայտ նել, որ այդ ներդ րում ներն ու 
ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե րը կնպաս տեն Լո ռու մար զի 
տնտե սութ յան ակ տի վաց մա նը: Այս ա ռու մով, Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է նաև Վա նա ձո րի տեխ նո
լո գիա կան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նը:

 Վա նա ձո րից Հո վիկ Աբ րա համ յանն ուղ ևոր վել է 
Ս տե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջա նի 39,6 կի լո մետր եր
կա րութ յամբ Ա գա րակՕ ձունՄ6 ավ տո ճա նա պար հի 
հի նա նո րոգ ված հատ ված: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով, ներդր վել է 3.5 մլրդ դ րամ, ո րից` 700 մլն 
դ րա մը հատ կաց վել է ՀՀ պետբ յու ջեից, մնա ցած մի
ջոց նե րը ներգ րավ վել են Հա մաշ խար հա յին բան կից: 
Ըստ կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի` գրե թե 40 կմ  եր
կա րութ յուն ու նե ցող այս ճա նա պար հը կնպաս տի հա
րա կից հա մայնք նե րի տնտե սա կան զար գաց մա նը: 
Վար չա պե տը հան դի պել է նաև Յաղ դան հա մայն քի 
բնա կիչ նե րին, լսել նրանց խնդիր ներն ու պա տաս խա
նել մի շարք հար ցե րի: 

Վար չա պե տը ե ղել է նաև Գ յու լա գա րակ հա մայն
քում: Ըն թաց քի մեջ են ման կա պար տե զի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը: Ներդր վել է շուրջ 200 մլն դ րամ: 
Տե ղի բնա կիչ նե րը շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նել կա
ռա վա րութ յան ղե կա վա րին` ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
հա մար: 

Գյուղատնտեսական աշխատանքներին ծանոթանալու 
նպատակով
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Նա խա րա րի խոս քով, դրան նպաս տել է մոտ 3350 հեկ տա րով հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 
ա վե լա ցու մը, ինչ պես նաև բեր քատ վութ յան բարձ րա ցու մը: § Հա ցա հա տի կի, հատ կա պես ցո րե նի ար տադ րութ
յան ծա վալ նե րով Շի րա կի մար զը հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տարն է` ա պա հո վե լով երկ րի ողջ ար տադ րութ յան 
25 տո կո սից ա վե լին: Նա խորդ տա րի մար զում ար տադր վել է մոտ 92600 տոն նա ցո րեն, մինչ դեռ ըն թա ցիկ տա
րում սպաս վում է 67 հա զար տոն նա ա վել բերք¦,  ն շել է նա խա րա րը: Ընդգ ծե լով գյու ղատն տե սա կան կոո
պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման և հ զո րաց ման կար ևո րութ յու նը` նա խա րա րը նշել է, որ Շի րա կի մար զում, ENPARD 
ծրագ րով, ար դեն ստեղծ վել և գոր ծում է 22, 
իսկ § 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) շրջա նա կում` 28 
կոո պե րա տիվ:

Ա պա նա խա րարն այ ցե լել է §Գ յում րիի 
սե լեկ ցիոն կա յան¦ ՓԲԸ, շրջել և զ րու ցել կա
յա նի գիտ նա կան նե րի ու աշ խա տա կից նե րի 
հետ: Հան դիպ ման ըն թաց քում Սեր գո Կա
րա պետ յա նը հանձ նա րա րել է հան րա պե
տութ յուն ներկ րել տա րե կա նի սեր մա ցու ներ` 
տե ղում ցանք ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, 
ինչ պես նաև ա վե լաց նել բարձ րար ժեք հա
տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե րի սեր մե
րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը:

 Սե լեկ ցիոն կա յա նի տնօ րեն Ռու բիկ Կա
րա խան յանն իր հեր թին նշել է, որ այս տա րի 
կա յա նի հա մա խառն բեր քի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը գե րա զան ցել են նա խորդ տա
րի նե րի ցու ցա նիշ նե րը, ստաց վել են 816 տոն նա հա ցա հա տի կի բարձր է լի տա դա սի վե րար տադ րութ յան սեր
մեր, ո րոնք հե տա գա յում տրա մադր վե լու են գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին: Նա նաև հա վե լել է, որ այս 
տա րի կա յա նում բեր քատ վութ յու նը, յու րա քանչ յուր հեկ տա րից, կազ մել է 60ից մինչև 80 ցենտ ներ բերք, ինչն 
ան նա խա դեպ է:

Նա խա րա րի հա ջորդ կան գա ռը Կառ նուտ հա մայն քում էր, որ տեղ նա դի տար կել է կար տո ֆի լի ցան քերն ու 
տե ղե կա ցել ար ձա նագր ված արդ յունք նե րի մա սին: Կար տո ֆի լի և ցո րե նի սեր մա ցո ւի ար տադ րութ յամբ զբաղ
վող § Գա բո յան Մու շեղ¦ ՍՊԸի տնօ րեն Հով հան նես Գա բո յա նի խոս քով` այս տա րի ըն կե րութ յու նում մշակ վել է 
մոտ 30 հեկ տար ցո րեն և 40 հեկ տար կար տո ֆիլ: Նա նույն պես հա վաս տիաց րել է, որ ըն թա ցիկ տա րին նպաս
տա վոր է բեր քի հա մար, բեր քատ վութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով ըն կե րութ յու նը, յու րա քանչ յուր տա րի, ար
տերկ րից ձեռք է բե րում նոր բարձր բեր քա տու սոր տե րի տնկան յութ:  Այս տա րի կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րի մեկ հեկ տա րից մի ջի նը 400 ցենտ ներ բերք է ստա ցել:

Այ ցե լութ յան վեր ջին կան գա ռը Բա սեն հա մայն քում էր, որ տեղ նա խա րա րը ե ղել է  ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
կոո պե րա տի վում, ծա նո թա ցել պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րով ստաց ված գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յանն ու հնա րա վո րութ յուն նե րին, զրու ցել կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի հետ:

 Բա սե նի հա մայն քա պետ Համ լետ Պետ րոս յա նը նշել է, որ կոո պե րա տի վը ստեղծ վել է 2011 թվա կա նին, ու նի 
149 ան դամ, և  իր գոր ծու նեութ յան 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ու նե ցել է բա վա կա նին գո հա ցու ցիչ ձեռք բե րում ներ: 
Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը հետ ևել է նաև կոո պե րա տի վի կող մից վեր ջերս շա հա գործ ման հանձն ված լո լի կի  
ջեր մո ցում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րին:

Հացահատիկի և կարտոֆիլի աննախադեպ բերք է սպասվում
նից կրկնա կի ա վել բերք է ստա ցել: Ն րա խոս քով՝ վեր ջին 30 տար վա կտրված քով, այս տա րի ան նա խա դեպ 
բերք են ակն կա լում, ին չին նպաս տել են թե' բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, թե' կա ռա վա րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող պե տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րը: Ա շոտ Գ րի գոր յա նը նշել է, որ  այս տա րի ի րենց մոտ 
հա ցա հա տի կի մի ջին բեր քատ վութ յու նը 6070 ց/ հա է, իսկ կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յու նը նույ նիսկ 100 տո

կո սով ա վե լա ցել է, և մի ջին բեր քատ վութ
յու նը կազ մում է 4050 տոն նա` մեկ հեկ տա
րից: Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույս նե րի 
սեր մա ցու նե րը ֆեր մե րը ձեռք է բե րել պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի շրջա նա
կում, կար տո ֆի լի տնկան յու թը ներկր վել է 
Գեր մա նիա յից և Հո լան դիա յից: Ֆեր մե րի 
խոս քով՝ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րից 
բա ցի, ի րենք նաև զբաղ վում են ո լո ռի, սի
սե ռի մշա կութ յամբ, քա նի որ դրանք կա րո
ղա նում են ա վե լի  շա հա վետ գնով ի րաց նել:  

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է 
Սոթք հա մայնք, որ տեղ հետ ևել է կար տո
ֆի լի բեր քա հա վա քի ըն թաց քին:

 Սոթ քի ֆեր մեր նե րից Հա կոբ Ա վետ
յանն այս տա րի շուրջ 100 հեկ տար տա
րած քի վրա կար տո ֆիլ է ցա նել, ակն կա լում 
է բարձր բերք ստա նալ՝ 4050 տոն նա` մեկ 
հեկ տա րից: Ի րաց ման խնդիր ներ չու նի, 
ո րով հետև շու կա յում բերքը, բարձր ո րա կի 

շնոր հիվ, իր ուրույն տեղն  ու նի: Տն կան յու թը է լի տար տե սա կի է, ներկ րում են  ար տերկ րից:
Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը՝ նա խա րար Կա րա պետ յա նը գո հու նա կութ յուն է հայտ նել Գե ղար քու նի

քի մար զում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում  ըն թա ցիկ տա րում սպաս վող արդ յունք նե րից: §Գե ղար քու նի քի 
մար զը  մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա ռաջ նա կարգ տեղ է զբա ղեց նում: Այս տա րի էա կա նո րեն 
ա վե լա ցել են  մար զի կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, և մի ջին բեր քատ վութ յու նը, այս պա հին հա ցա
հա տի կի բեր քա հա վա քը շուրջ 65 տո կո սով կա տար ված է,  տնտե սութ յուն ներ ու նենք, որ տեղ մեկ հեկ տա րից 
մինչև իսկ 80 ցենտ ներ բերք են ստա նում, իսկ մի ջին ցու ցա նիշն  այս մար զում 40 ց/ հաից պա կաս չի լի նի¦, 
նշել է նա խա րա րը:

 Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ  լուրջ ձեռք բե րում ներ են ար ձա նագր վել նաև ա նաս նա պա հութ յան ճյու
ղում, միայն խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նակն ա վե լա ցել է 3.6 տո կո սով, մանր եղ ջե րա վոր նե
րի նը և խո զե րի նը` հա մա պա տաս խա նա բար 4.2 և 19 տո կո սով, ին չին մե ծա պես նպաս տել է §Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և  մրցու նա կութ յան¦ ծրա գի րը:  Ծ րագ րի եր կու փու լե րում 
ընդգրկ վել են մար զի շուրջ 39 հա մայնք ներ, մինչև 2020 թ. նա խա տես վում է ծրագ րի ի րա կա նա ցումն ա պա
հո վել լրա ցու ցիչ ևս մի քա նի հա մայն քում: Ծ րագ րի շրջա նա կում ջրար բիաց վել են հե ռագ նա լեռ նա յին ա րո
տա վայ րե րը, ին չի շնոր հիվ էա կա նո րեն ա վե լա ցել են ա նաս նա պա հութ յան ճյու ղում զբաղ ված գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րը:

Ä 1
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Ամփոփվել են «ՀԱյԱնտԱռ» ՊոԱԿ-ի Կողմից ընթԱցիԿ 
տԱրվԱ ԱռԱջին ԿիսԱմյԱԿում ԿԱտԱրվԱծ ԱշխԱտԱնքները
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 Ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն, հաշ վե
տու ժա մա նա կա հատ վա ծում, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի 
§ան տառտն տե սութ յուն¦ մաս նաճ յու ղե րում շա բա
թօր յակ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վել է 2.5 հա ան
տառմ շա կույթ նե րի հիմ նադ րում և 14.9 հա նա խորդ 
տա րի նե րին հիմ նադր ված ան տառմ շա կույթ նե րի 
լրա ցում:

2016 թվա կա նի աշ նա նը ՀՀ ան տառ նե րի վե րա
կանգն ման և զար գաց ման հիմ նադ րա մի ա ջակ ցութ
յամբ նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել ան տա ռա
պատ ման աշ խա տանք ներ Ս ևա նա լճի ա փա մերձ 10 
հա տա րած քում:

§ Թե ղուտ¦ ՓԲԸի և § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի միջև 
կնքված պայ մա նագ րով § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի Գու
գար քի և Լալ վա րի §ան տառտն տե սութ յուն¦ մաս
նաճ յու ղե րում 20122015թթ. ըն թաց քում ի րա կա նաց
վել են ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք ներ 232,7 հա 
տա րած քում: Նշ ված պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում 
ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք ներ կի րա կա նաց
վեն նաև 2016թ. աշ նա նը: 

Անդ րա դառ նա լով ան տառ պահ պա նութ յան ո լոր
տում կա տար ված աշ խա տանք նե րին` Մար տուն 
Մաթ ևոս յա նը մաս նա վո րա պես նշել է, որ 2016 թ. 
հուն վա րի 1ից հու նի սի 30ի դրութ յամբ §Ան տառտն
տե սութ յուն¦ մաս նաճ յու ղե րի ան տառ պա հախմ բի 
աշ խա տող նե րի կող մից կազմ վել է 68 ան տառ խախտ
ման ար ձա նագ րութ յուն` 420 ա պօ րի նի հատ ված ծա
ռե րի վե րա բեր յալ: Կազմ ված ար ձա նագ րութ յուն նե
րից 21ն  ու ղարկ վել է ոս տի կա նութ յան տա րած քա յին 
բա ժին ներ` ան տառ խախ տող նե րին հայտ նա բե րե լու 
և հա մա պա տաս խան ըն թացք տա լու նպա տա կով, 
իսկ 47 ար ձա նագ րութ յուն` ՀՀ բնա պահ պա նա կան 
պե տա կան տես չութ յան մար զա յին բա ժին ներ: 

2016թ. ա ռա ջին կի սամ յա կի դրութ յամբ, §Ան
տառտն տե սութ յուն¦ մաս նաճ յու ղե րում ար ձա նագր
վել է հրդե հի 15 դեպք` 16,06 հա ընդ հա նուր տա րած
քով, ո րից 9,74 հա` ան տա ռա ծածկ, իսկ 6,32 հա ոչ 
ան տա ռա ծածկ տա րած քի վրա: 

Հր դեհ նե րը մար վել են մաս նաճ յու ղե րի, մար զա
յին փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յուն նե րի աշ խա տա
կից նե րի և հա մայնք նե րի ազ գաբ նակ չութ յան հա մա
տեղ ու ժե րով:

 § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րե նի խոս քով` հրդեհ
նե րի արդ յուն քում ծա ռե րին վնաս չի պատ ճառ վել, 
այր վել է միայն խո տա ծած կը:

Ա պօ րի նի հա տում նե րի կան խար գել ման և ն վա

զեց ման նպա տա կով, ո լոր տի ա ռաջ նա հերթ խնդիր
նե րի ցան կում Մար տուն Մաթ ևոս յանն ա ռանձ նաց րել 
է § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի նյու թա տեխ նի կա կան բա
զա յի վե րա զին ման հար ցը, ան տա ռի պահ պա նութ
յան գոր ծա ռույ թի տա րան ջատ ման անհ րա ժեշ տութ
յու նը ան տա ռօգ տա գոր ծու մից, ին չի վե րա բեր յալ 
մինչև սեպ տեմ բեր ա ռա ջար կութ յուն կներ կա յաց վի 
ՀՀ կա ռա վա րութ յուն: 

 Մար տուն Մաթ ևոս յա նը հա վե լել է, որ անհ րա
ժեշտ է ա վե լաց նել օ րի նա կան փայ տան յու թի մթեր
ման ծա վալ նե րը և հաշ վի առ նե լով այլ երկր նե րի 
փոր ձը (Վ րաս տան, Ալ բա նիա և  այլն)՝ օ րի նա կա նո
րեն ա պա հո վել ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի բնակ
չութ յան կող մից օգ տա գործ վող վա ռե լա փայ տի ծա
վալ նե րը՝ սահ մա նե լով մատ չե լի գներ: 

Բա նա խո սը նաև նշել է, որ նա խա տես վում է 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն կա տա րել §Բ նա պահ
պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հետ ևան քով կեն
դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին¦ ՀՀ օ րեն
քում` ա պօ րի նի մթեր ված փայ տան յու թը և դ րա նից 
ար տադր ված ար տադ րա տե սակ ներն ան տա ռից 
դուրս ըն կած տա րածք նե րում կամ տե ղա փոխ ման 
ժա մա նակ հայտ նա բե րե լու դեպ քում վնա սի հա տուց
ման չափն ա վե լաց նե լու մի ջո ցով: Ներ կա յումս այն 
հաշ վարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ան տառ նե րի պահ պա նութ յան, պաշտ պա նութ յան, 
վե րար տադ րութ յան և  օգ տա գործ ման բնա գա վա ռի 
կա ռա վար ման լիա զոր մարմ նի կող մից ծա ռի հա մա
պա տաս խան տե սակ նե րի ներք ևի պա հես տից բաց
թողն ման և փայ տան յու թի վե րամ շա կու մից ստաց
վող ար տադ րա տե սակ նե րի հա մար սահ ման ված 
գնե րի կրկնա պա տի կի չա փով, ա ռա ջարկ վում է այն 
հաշ վար կել սահ ման ված գնե րի հնգա պա տի կի չա
փով: 

 Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է ակ տի վաց նել ան տա
ռա մերձ հա մայնք նե րի գա զա ֆի կաց ման աշ խա
տանք նե րը, իսկ գա զա ֆի կաց ված ան տա ռա մերձ հա
մայնք նե րում, ներդ նել է լեկտ րաէ ներ գիա յի և գա զի 
սա կագ նե րի զեղ չե րի մե խա նիզմ ներ, խթա նել այ լընտ
րան քա յին է ներ գա կիր նե րի զար գա ցու մը, ինչ պես 
նաև ա պօ րի նի հատ ված փայ տան յու թի տե ղա փո խու
մը կան խար գե լե լու նպա տա կով հան րա պե տութ յան 
մայ րու ղի նե րում տե ղադ րել մշտա կան հե նա կե տեր: 
 Մար տուն Մաթ ևոս յա նը կար ևո րել է ան տա ռա պաշ
պա նութ յան նպա տա կով կա մա կար գի Սի սիա նի, 
Ս յու նի քի, Վա յոց ձո րի, Ա րա գա ծոտ նի, Հ րազ դա նի 
և Սև քա րի §ան տառտն տե սութ յուն¦ մաս նաճ յու ղե
րի ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րում 2016 թվա կա նի 
հու նի սի 29ից մինչև հու լի սի 12ն  ըն կած ժա մա նա
կա հատ վա ծում տեր ևա կեր վնա սա տու նե րով (ոս
կե տուտ, երկ րա չափ) և հի վան դութ յուն նե րով (ալ
րա ցող) վա րակ ված 9210 հաի վրա (4890 հա միայն 
վնա սա տու նե րով վա րակ ված, 4320 հա վնա սա տու
նե րով և հի վան դութ յուն նե րով հա մա տեղ վա րակ
ված,) ա վիա ցիոն քի միա կան պայ քա րի աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Պա րոն Մաթ ևոս յա նի խոս քով` 2016թ. հու լի
սի 31ի դրութ յամբ, ի րաց վել է 1570 մ3 շի նա փայտ, 
13658 մ3 վա ռե լա փայտ, 181 մ3 տախ տակ: Թա փու
կից մթեր վել և  ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի բնակ
չութ յա նը անվ ճար տրա մադր վել է 11518 մ3 վա ռե լա
փայտ:  § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րենն ա սու լի սի 

ըն թաց քում անդ րա դար ձել է նաև մի ջազ գա յին հա
մա գոր ծակ ցութ յուն շրջա նա կում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րին և դ րանց ներ քո ի րա կա նաց վե լիք աշ խա
տանք նե րին:

 Նա մաս նա վո րա պես նշել է, որ ներ կա յումս 
ի րա կա նաց վում է §Ան տա ռա յին օ րենսդ րութ յան կի
րարկ ման և  ան տա ռա յին ո լոր տի կա ռա վար ման բա
րե լա վում Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա
նութ յան ար ևել յան երկր նե րում և Ռու սաս տա նում¦ 
ծրագ րի երկ րորդ փու լը (ENPIFLEGII): 

Ծ րա գիրն ու նի ե րեք բա ղադ րիչ.
 •  ինս տի տու ցիո նալ և  ի րա վա կան բա րե փո

խում նե րի խթա նում,
 • ան տա ռա յին օ րենսդ րութ յան կի րարկ ման և  

ան տա ռա յին ո լոր տի կա ռա վար ման մա սին հան րութ
յան ի րա զե կութ յան բարձ րա ցում,

 • FLEG գոր ծըն թա ցում մաս նա վոր սեկ տո րի 
ներգ րա վում:

 Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է Հա մաշ խար հա յին 
Բան կի, Բ նութ յան պահ պա նութ յան մի ջազ գա յին 
միութ յան (IUCN) և Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին հիմ
նադ րա մի (WWF) մի ջո ցով:

 FLEG ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ կա յումս ի րա
կա նաց վում է ան տա ռա յին օ րենսդ րութ յան ու սում
նա սի րութ յուն, ո րի ա վար տից հե տո կներ կա յաց վեն 
ա ռա ջար կութ յուն ներ` օ րենսդ րա կան և  ինս տի տու
ցիո նալ բա րե փո խում նե րի վե րա բեր յալ:

 § Հո ղե րի և  ան տա ռի կա յուն կա ռա վար ման ներդ
րու մը, հյու սիսար ևել յան Հա յաս տա նի լեռ նա յին 
լանդ շաֆտ նե րում¦ ՄԱԶԾԳԷՖ ծրագ րի շրջա նակ նե
րում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել. 

  4932 հա ան տա ռա յին դեգ րա դաց ված հո ղե րի վե
րա կանգ նում՝ բնա կան վե րա ճին նպաս տե լու մի ջո ցով 
 1000 հա ան տա ռա յին ա րո տա վայ րե րի վե րա կանգ
նում՝ կա յուն կա ռա վա րումն ա պա հո վե լու և  ան տառ
նե րում ա րա ծեց ման ծա վալ նե րը նվա զեց նե լու նպա
տա կով 

 11 ան տառտն տե սութ յուն նե րի ան տառ կա ռա
վար ման պլան նե րի վե րա նա յում: 

  Կով կա սի բնութ յան հիմ նադ րա մի (CNF) ա ջակ
ցութ յամբ § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի §Հ րազ դա նի ան
տառտն տե սութ յուն¦ մաս նաճ յու ղի տա րած քում 
գտնվող Ար զա կան և Մեղ րա ձոր պե տա կան ար գե լա
վայ րում ի րա կա նաց վել են քար տե զագր ման և սահ
ման նե րի ճշգրտման աշ խա տանք ներ: Գեր մա նիա յի 
Մի ջազ գա յին Հա մա գոր ծակ ցութ յան Ըն կե րութ յան 
կող մից (GIZ) ներդր վում է ան տառ կա ռա վար ման տե
ղե կատ վա կան հա մա կարգ (FIMS), ո րը թույլ կտա 
ան տառ նե րի կա ռա վար մամբ և պահ պա նութ յամբ 
զբաղ վող բո լոր հաս տա տութ յուն նե րին ստա նալ 
ճշգրիտ և թարմ տե ղե կատ վութ յուն:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան «Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Մար տուն Մաթ-
ևոս յա նը մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում ներ կա յաց րել է 2016 թվա կա նի ա ռա ջին կի սամ յա կում 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րը:

Եղանակը առաջիկա օրերին
 Հան րա պե տութ յան տա րած քը վեր ջին 10 օ րե րին ա նընդ հատ գտնվում 

է հա րա վա յին տաք օ դա յին հո սանք նե րի ազ դե ցութ յան գո տում, երկ րի ողջ 
տա րած քում ա ռանց տե ղում ե րի ե ղա նակ է, իսկ օ դի ջեր մաս տի ճա նը նոր մա
յից բարձր է 23 աս տի ճա նով:

Սո վո րա բար օ գոս տո սի 20-ից հե տո Հա յաս տա նում նկատ վում է ջեր մաս տի-
ճա նի ան կում, սա կայն այս տա րին այն բա ցա ռիկ նե րից է, որ նոր մա յից բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը դեռ պահ պան վում է:

Ա ռա ջի կա 5 օ րե րի ըն թաց քում նույն պես ջեր մաս տի ճա նի ան կում չի կան-
խա տես վում, նույ նիսկ օ գոս տո սի 26-27-ին ջեր մաս տի ճա նը կբարձ րա նա 2-3 աս-
տի ճա նով: Ե թե այս օ րե րին Եր ևա նում +36 աս տի ճան տա քութ յուն է գրանց վում, 
ա պա օ գոս տո սի 26-27-ին ջեր մաս տի ճա նը կհաս նի +38-ի:

Հան րա պե տութ յան տա րած քում կար ճատև ամպ րո պա յին բնույ թի անձրև-

ներ սպաս վում են միայն օ գոս-
տո սի 26-ին, սա կայն ե րե կո յան 
ժա մե րին նրանց հա վա նա կա-
նութ յու նը մեծ է հյու սի սա յին մար-
զե րում, ա ռա վե լա պես Շի րա կում, 
Լո ռիում, Տա վու շում, Ա րա գա ծոտ-
նի և Կո տայ քի լեռ նա յին գո տի նե-
րում, Գե ղար քու նի քում: Մ յուս օ րե-
րին հիմ ա կա նում սպաս վում է 
ա ռանց տե ղում ե րի ե ղա նակ: Թե 
օ դի ջեր մաս տի ճա նը երբ կնվա զի, դեռևս չի նկատ վում: Ս ևա նա լճի ջրի ջեր մաս-
տի ճա նը հա սել է իր պի կին` +23 աս տի ճան է: Այս մա սին տե ղե կաց րել է ՀՀ ԱԻՆ 
Հիդ րո մետ ծա ռա յութ յան օ դեր ևու թա բա նութ յան կենտ րո նի պե տի տե ղա կալ Գա-
գիկ Սու րեն յա նը:  
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ինՉու՞ են մեղուները  լքում  
մեղվԱընտԱնիքները
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Հողը ՊԱՀԱնջում Է ԳրԱԳետ մոտեցում
Գ յու ղատն տե սա կան խորհր դատ

վութ յան դերն ու կար ևո րութ յու նը 
գնա լով ա վե լի է մե ծա նում: Ա րա գո
րեն փո փոխ վող աշ խար հում ի հայտ 
ե կող նո րա րա րութ յուն նե րի կի րառ ման 
ա ռու մով, էլ ա վե լի է մե ծա նում մաս նա
գետ նե րի դե րա կա տա րութ յու նը: Եվ, ի 
վեր ջո, ա մեն ինչ ար վում է, որ պես զի 
բարձ րա նա ֆեր մեր նե րի գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կը:

«Գ յու ղատն տե սութ յունն այ սօր շա-
տե րի հա մար դար ձել է սի րո ղա կան 
ո լորտ: Մինչ դեռ գյու ղատն տե սութ յա նը 
պետք է մո տե նալ լրջո րեն: Ես բո լո րո-
վին այն կար ծի քին չեմ, որ գյու ղատն-
տե սութ յամբ զբաղ վող նե րը պար տա դիր 
պետք է մաս նա գի տութ յամբ լի նեն գյու-
ղատն տես կամ ու նե նան գյու ղատն տե-
սա կան խո րը գի տե լիք ներ: Այս տեղ է, 
որ ա ռաջ է գա լիս գյու ղատն տե սա կան 
խորհր դատ վութ յան պա հան ջար կը, ո րի 
անհ րա ժեշ տութ յու նը պետք է ու նե նա յու-
րա քանչ յուր հո ղօգ տա գոր ծող»,- ա սում է 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ-
յան «Ագ րո քի միա կան ծա ռա յութ յուն» 
ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Վա չա գան Դավթ յա-
նը: Ն րա կար ծի քով` մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վութ յան կա րիք ու նե ցող որ-
ևէ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն, այն 
ստա նա լու ա ռու մով, այ սօր դժվա րութ-
յուն ներ չի ու նե նա, քա նի որ այդ ուղ-
ղութ յամբ գոր ծում են մի շարք կազ մա-
կեր պութ յուն ներ: Մ նում է, որ գյու ղա ցին 

ին քը հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րի՝ այս 
կամ այն  խնդրի լուծ մա նը` մաս նա գի-
տա կան մո տեց ման ա ռու մով: 

Մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին 
չհետ ևելն, ան շուշտ, թող նում է իր բա-
ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը: Ո րոշ դեպ-
քե րում, օ րի նակ, ֆեր մեր նե րը ո ռո գու մը 
կա տա րում են տա րե րայ նո րեն` ա ռանց 
հաշ վի առ նե լու մշա կա բույ սի տե սա կը, 
ո ռոգ ման չա փա բա ժին նե րը, նույ նիսկ 
օր վա ո ռոգ ման հա մար, ընտր ված ժա-
մա նա կա հատ վա ծը: « Շատ ֆեր մեր ներ 
ո ռո գու մը կա տա րում են ցե րեկ վա ժա մե-
րին, թեժ ար ևի առ կա յութ յան պայ ման-
նե րում, ին չը խրա խու սե լի չէ բույ սի հա-
մար՝ մա նա վանդ բեր քի հա սու նաց ման 
շրջա նում: Ամ ռան ա միս նե րին ցան կա լի 
է ո ռո գում  ի րա կա նաց նել վաղ ա ռա-
վոտ յան կամ ուշ ե րե կո յան, ինչն ա վե լի 
նպաս տա վոր է բույ սի հա մար: Նախ, ցե-
րեկ վա ժա մե րին, ե թե ջեր մաս տի ճանն 
օ դում 36-38 C˚է, ա պա հո ղի մա կեր ևույ-
թին այն հաս նում է 45-50 C˚-ի: Փաս տո-
րեն, ֆեր մե րը ո ռո գում է ջեր մա ցած հո-
ղում տա քա ցած ար մատ նե րով մշա կա-
բույ սե րին, բնա կա նա բար, բույ սի մոտ 
ստեղծ վում է խու ճա պա յին ի րա վի ճակ, 
ին չը չի կա րող մալ ան հետ ևանք»,- 
պատ մում է մաս նա գե տը: 

 Մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին 
չհետ ևե լու դա ռը պտուղն այս տա րի ճա-
շա կե ցին ո րոշ խա ղո ղա գործ ներ, ով քեր 
օբ յեկ տիվ ու սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե-
րով, դեռևս աշ նա նը չէին կա տա րել այ-
գե թաղ: « Հետ ևան քը ե ղավ այն, որ ո րոշ 
տնտե սութ յուն նե րում ցրտա հար վե ցին 
խա ղո ղի վա զե րը: Այս տա րի ձևա վոր-

վե լու են շվե րը, գա լիք տա րում՝ խա ղո ղի 
վա զը, և միայն եր րորդ տա րում կա րե լի 
է խա ղո ղի բերք ստա նալ: Եվ այս ա մե-
նը, ըն դա մե նը այ գե թաղ չկա տա րե լու 
հետ ևանք է: Մինչ դեռ ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յան մաս նա գետ-
նե րը մշտա պես խոր հուրդ են տա լիս 
ցրտա հա րութ յան վնա սից ու ան ցան կա-
լի հետ ևանք նե րից խու սա փե լու հա մար, 
կա տա րել այ գե թաղ»,- նշում է ՊՈԱԿ-ի 
տնօ րե նը: 

Ի տար բե րութ յուն խա ղո ղա գործ նե-
րի` բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ-
սե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող շատ 
ֆեր մեր ներ, հետ ևե լով մաս նա գետ նե րի 
խոր հուրդ նե րին, կա րո ղա ցան մեղ մել 
ուժ գին կարկ տա հա րութ յան հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը: Ար մա վի րի 
մար զում, կի րառ ված մի ջո ցա ռում ե րի 
արդ յուն քում, ա րա գո րեն վե րա կանգն վել 
են սո խի ցան քա տա րածք նե րը: « Կարկ-
տից հե տո այ ցե լե ցինք դաշ տեր, որ տեղ 
գրե թե ո չինչ չէր մա ցել, զգա լիո րեն 
տու ժել էին բույ սե րը, խոր հուրդ տվե-
ցինք՝ չնա յե լով հո ղի խո նա վութ յա նը, 
պա րար տաց նել այն և ջ րել: Մի քա նի 
օր անց ցան քե րը սկսե ցին վե րա կանգն-
վել, հի մա ար դեն կարկ տա հա րութ յան 
հետք չի մա ցել: Միակ խնդիրն այն է, 
որ հետ է ըն կել բույ սի վե գե տա ցիան, 
և բեր քը մի փոքր ուշ է հա սու նա նում: 
Կար ևո րը, նման ի րա վի ճա կում, բարձր 
բերք ստա նալն է: Այժմ վե րա կանգն ված 

ցան քա տա րածք նե րից գրե թե ստաց վում 
է նույն քան բերք, որ քան սպաս վում էր 
մինչ կարկ տա հա րութ յու նը: Ի վեր ջո, յու-
րա քանչ յուր բույս օժտ ված է իր տե սա կը 
պահ պա նե լու հատ կութ յամբ: Դ րա հա-
մար էլ պետք է օգ նել, «խրա խու սել» բույ-
սին, որ պես զի վե րա կանգն վի այն»,- հա-
վե լում է մաս նա գե տը: Ն րա կար ծի քով` 
հետ ևե լով մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ-
նե րին, նույն կերպ պետք է վար վել նաև 
բույ սե րի վնա սա տու նե րի և հի վան դութ-
յուն նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր 
կա տա րե լու պա րա գա յում: Չէ որ միայն 
ա ռողջ, ու ժեղ և խ նամ ված բույ սը կա րող 
է ա պա հո վել բարձր ու կա յուն բերք, ին չը 
ձեռք է բեր վում հա մառ ու տքնա ջան աշ-
խա տան քի արդ յուն քում: 

«Գ յու ղատն տե սութ յունն ամ բողջ 
աշ խար հում ռիս կա յին ո լորտ է, սա-
կայն հո ղի մշա կութ յան աշ խա տանք նե-
րը ճիշտ կազ մա կեր պե լու և խե լա միտ 
տնտե սա վար ման դեպ քում, կա րե լի է 
մեծ շա հույթ ստա նալ»,- հա մոզ ված է 
Վա չա գան Դավթ յա նը:

Գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք-
նե րում ոչ մի ներդ րում չի կա րող ան տե ղի 
և  ա նարդ յունք լի նել: Այն փոխ հա տուց-
վում է բերք ու բա րի քով: Մ նում է վստա-
հել ու հա վա տալ այս ի րո ղութ յա նը: Հո ղը 
պա հան ջում է գրա գետ մո տե ցում, քա նի 
որ վա ղուց ար դեն հնա ցել են մեր պա-
պե րի հո ղի մշա կութ յան ա վան դա կան 
ե ղա նակ նե րը: Իսկ արդ յունք ստա նա լու 
հա մար հետ ևենք մաս նա գետ նե րի խոր-
հուրդ նե րին, ու րիշ ճա նա պարհ չկա …
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 Վեր ջին տա րի նե րին հա ճա խա
կի են դար ձել մեղ վաըն տա նիք նե րի 
կո րուստ նե րը, մե ղու ներն անն կատ, 
ա ռանց աղ մու կի, ա ռան ձինա ռան ձին 
լքում, հե ռա նում են մեղ վա փե թակ
նե րից՝ թող նե լով մեղ վա փե թակ նե
րում մեղ րով, ծաղ կա խյու սով, եր բեմ 
նաև թրթուր նե րով և հարսն յակ նե րով 
շրջա նակ նե րը: Ի՞նչ է տե ղի ու նե նում, 
ին չու՞ են  մե ղու ները լքում ի րենց մեղ
վաըն տա նիք նե րը: Պար զա բա նում է 
գյու ղատն տե սութ յան խորհր դա տու, 
գործ նա կան մեղ վա բույծ Վա նիկ Ս տե
փան յա նը: 

-Պրն Ս տե փան յան, արդ յոք ճի՞շտ է 
բջջա յին հե ռա խո սա ցան ցե րի է լեկտ րո-
մագ նի սա կան ա լիք նե րի ազ դե ցութ յան 
վար կա ծը, իբր այն կոր ծա նա րար, մո լո-
րեց նող ազ դե ցութ յուն է թող նում թռչող 
մե ղու նե րի կողմ ո րոշ ման վրա:

-Այս վար կածն ան հիմ է ու ան հա-
վա նա կան մի շարք պատ ճառ նե րով. 
նախ` օ գոս տոս-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին 
ծնված ձմե ռող սե րունդն ի րենց կեն սու-
նակ, պա հես տա յին պո տեն ցիալ է ներ-
գիան պահ պա նե լու հա մար,  մեղ վաըն-
տա նի քի աշ խա տանք նե րին (թռիչք՝ նեկ-
տար, ծաղ կա փո շի հա վա քե լու, փե թա կի 
ներ սի աշ խա տանք ներ և  այլն) այլևս 
չեն մաս նակ ցում: Ն րանք պահ պա նում 
են ի րենց է ներ գիան հա ջող ձմե ռե լու և 
վաղ գար նա նը սե րունդ նե րի խնամ քի և 
մեղ վաըն տա նի քի կեն սա գոր ծու նեութ-
յունն ա պա հո վող աշ խա տանք նե րի կա-
տար ման հա մար: Այն պես որ, ձմե ռող 
սե րուն դը թռիչք չի կա տա րում, ուս տի 
չի կա րող մո լոր վել և, հետ ևա պես, մեղ-
վաըն տա նի քը լքե լու պա հը բա ցառ վում 
է: Մե ղու նե րը սո վո րա բար լքում են 
ի րենց մեղ վաըն տա նիք ներն աշ նա նը, 
հատ կա պես հոկ տեմ բեր ամ սին: Չենք 
կա րող միան շա նակ ա սել, որ հոկ տեմ-
բե րը հա տուկ ա միս է է լեկտ րամագ նի-
սա կան ա լիք նե րի հա մար: Միև նույն 
տա րած քում հար ևա նութ յամբ գտնվող 
մեղ վա նոց նե րից մե կում առ կա է մեղ-
վաըն տա նիք նե րի լքում, մյուս նե րում` ոչ: 
Եվ վեր ջա պես, այս եր ևույ թը  տե ղի է ու-
նե ցել միշտ՝ մինչև բջջա յին հե ռա խոս նե-
րի ի հայտ գա լը:

-Այդ դեպ քում, ո՞րն է մե ղու նե րի 
մեղ վաըն տա նիք նե րը լքե լու հիմ ա կան 
պատ ճա ռը:

- Ճիշտ է, մեղ վաըն տա նիք նե րի 
լքման գոր ծըն թա ցը նախ կի նում էլ է տե-
ղի ու նե ցել, սա կայն այն դար ձել է հա-
ճա խա կի՝ վա րոա տոզ հի վան դութ յան ի 
հայտ գա լուց հե տո, որն էլ հան դի սա-
նում է մեղ վաըն տա նիք նե րի լքման հիմ-
նա կան պատ ճա ռը (հան րա պե տութ յու-
նում հի վան դութ յունն ա ռա ջին ան գամ 
դիտ վել է 70-ա կան թվա կան նե րին,): 
Հարկ է նշել, որ մեղ վաըն տա նիք նե րի 
լքման պատ ճառ կա րող են դառ նալ նաև 
մեղ վա փե թակ նե րի ոչ սա նի տա րա կան 
վի ճա կը, հին, սևա ցած մեղ րա հա ցե րի 
օգ տա գոր ծու մը, ուշ ժամ կետ նե րում շա-
քա րաջ րի մեծ չա փա բա ժին նե րով կե-
րակ րու մը:

-Կ ներ կա յաց նե՞ք, թե ինչ եր ևույթ-
ներ կա րող են տե ղի ու նե նալ յու րա քանչ-
յու րի դեպ քում:

-Ի հար կե, լքման պատ ճառ կա րող է 
հան դի սա նալ, երբ վա րոա տո զով խիստ 
վա րակ վա ծութ յան ժա մա նակ ու շաց նում 
են բուժ ման աշ խա տանք նե րը կամ բու-
ժու մ արդ յու նա վետ չի լի նում:  Արդ յուն-

քում, ձմե ռող սե րուն դը ծնվում է հյուծ-
ված, վնաս ված, իր կեն սու նա կութ յու նը 
կորց րած՝ հարսն յակ փու լում տզե րի 
կող մից վնաս ված լի նե լու հետ ևան քով: 
Իսկ այդ պի սի սե րուն դը չի կա րող եր-
կար գո յատ ևել, դրանք թռչում, ոչն չա-
նում են դրսում՝ լքե լով փե թա կը կամ 
ոչն չա նում են փե թա կի ներ սում՝ ձմեռ վա 
ըն թաց քում, քա նի որ դուրս գալ չեն կա-
րող: 

Տա րի ներ շա րու նակ մեղ վա փե-
թակ ներն ա ռանց մաք րե լու, ախ տա-
հա նե լու օգ տա գոր ծու մը ևս կա րող է 
լքման պատ ճառ դառ նալ. այս դեպ քում 
փե թակ նե րը դառ նում են տար բեր վա-
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի օ ջախ, իսկ 
հին, սևա ցած մեղ րա հա ցե րի բջիջ նե-
րից ծնված ձմե ռող սե րուն դը լի նում է 
չա փե րով փոքր, գա ճաճ, հի վանդ և  ոչ 
կեն սու նակ: Իսկ այդ վի ճա կում գտնվող 
ձմե ռող սերն դի կյան քի տևո ղութ յու նը 

կար ճա նում է, նրանք նույն պես ոչն չա-
նում են դրսում կամ փե թա կի ներ սում՝ 
ձմեռ վա ըն թաց քում:

Ուշ ժամ կետ նե րում շա քա րաջ-
րի մեծ չա փա բա ժին նե րով կե րակ րե լու 
դեպ քում,  ձմե ռող սե րուն դը ստիպ ված է 
լի նում մշա կել շա քա րա ջու րը, մշակ ման 
գոր ծըն թա ցում մե ղուն, ձմեռ վա պա հես-
տա յին պա շա րի հաշ վին, ծախ սում է մեծ 
քա նա կութ յամբ է ներ գիա, ո րի հետ ևան-
քով թու լա նում, դառ նում է ոչ կեն սու նակ 
և  ուշ աշ նա նը նույն պես կա րող է լքել 
մեղ վաըն տա նի քը կամ ոչն չա նալ ձմռա-
նը՝ փե թա կի ներ սում:

- Այդ պի սով, պարզ վում է, որ մեղ-
վաըն տա նիք նե րի լքման գոր ծըն թա ցը 
կախ ված է միայն ձմե ռող սերն դի վի ճա-
կից ու նրա կեն սու նա կութ յու նի՞ց:

-Ա յո՛, կեն սու նակ, ա ռողջ սե րուն դը 
եր բեք չի լքում իր մեղ վաըն տա նի քը: Լք-
ման պատ ճառ կա րող են դառ նալ ինչ-
պես նշված դեպ քե րից յու րա քանչ յու րը, 
այն պես էլ՝ սրանց բո լո րի հա մա տեղ 
առ կա յութ յու նը: Պետք է բա ցա ռել բո-
լոր այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են 
մեղ վաըն տա նիք նե րի լքման պատ ճառ 
դառ նալ: Այս տեղ հույժ կար ևոր է մեղ-
վա բույ ծի մաս նա գի տա կան մո տե ցում 
ու ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յու նը` բա րիք 
ար տադ րող մե ղու նե րի կյան քին ու կեն-
սու նա կութ յան պահպանմանը:                                                                          

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի
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 Վեր ջին տա րի նե րին, գյուղտն տե սութ յան մի 
շարք կար ևոր ճյու ղե րի հետ զու գա հեռ, մեր հան րա
պե տութ յու նում զար գա նում է նաև հա տապ տուղ նե րի 
մշա կութ յու նը, ո րոնց մեջ իր ու րույն տեղն ու նի ե լա
կը: Ի տար բե րութ յուն մյուս հա տապ տուղ նե րի` ե լա կի 
հա սու նա ցու մ ա րագ է ըն թա նում և լավ մշա կութ յան 
դեպ քում,  տա լիս է ա ռատ բերք:  Վեր ջին տա րի նե
րին բա վա կա նին ա վե լա ցել են ե լա կի ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րը`  փակ և բաց գրուն տի պայ ման նե րում:

Ա րա րա տի մար զի Գե ղա նիստ հա մայն քում փոր-
ձա ռու ֆեր մեր Գա գիկ Բա բա խան յա նը եր կար տա րի-
ներ զբաղ վել է լո լի կի և վա րուն գի մշա կութ յամբ` փակ 
գրուն տի պայ ման նե րում: Մի քա նի տա րի ա ռաջ  Գա-
գի կի ջեր մա տու նը,  « Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր-
ներ»  ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ճա նաչ վել էր օ րի նա կե-
լի տնտե սութ յան ցու ցադ րա կան տե ղա մաս: Եվ ա հա, 
չբա վա րար վե լով  նախ կին ձեռք բե րում ե րով` 
Գա գի կի մոտ ա ռա ջա նում է ևս մեկ հե տաքր-
քիր մտա հա ղա ցում, ջեր մատ նա յին պայ ման-
նե րում և հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով   զբաղ վել 
նաև ե լա կի մշա կութ յամբ: Նշ ված թե մա յով 
ֆեր մե րը ներ կա յաց րեց բիզ նես ծրա գիր, ո րը 
մի քա նի փոր ձից հե տո,  վեր ջա պես հաղ թող 
ճա նաչ վեց` Հա մաշ խա րա յին բան կի և ՀՀ գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան «Մր ցակ-
ցա յին, դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի» կող մից 
ա ռա ջարկ ված մրցույ թում:

Ծ րագ րի նպա տակն էր` կա ռու ցել երկ-
շերտ պո լիե թի լա յին թա ղան թով ջեր մա տուն՝ 
ին տեն սիվ տեխ նո լո գիա նե րով, իսկ ե լա կի  
մշա կութ յու նը կա տա րել հիդ րո պո նիկ ե ղա-
նա կով:  Երբ ար դեն ջեր մա տանն էինք,  իր 
գոր ծում հմտա ցած ֆեր մե րը շա հագրգռ ված 
պատ մում էր ա մեն մի ման րուք` ծրագ րի գա-
ղա փա րից մինչև մշա կութ յան տեխ նո լո գիա և բեր քա-
հա վաք:

Ծ րա գի րն ի րա կա նաց վում է ֆեր մե րի սե փա կա-
նութ յուն հա մար վող  1000 մ2  հո ղա տա րած քում: Մինչ 
ջեր մա տուն կա ռու ցե լը, այդ տա րած քում Գա գի կը  
ա ճեց րել էր լո լիկ, վա րունգ, կար տո ֆիլ, սա կայն  ո րո-
շա կի արդ յունք ներ չէին գրանց վել:

Զ րույ ցի ըն թաց քում տե ղե կա ցանք, որ ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րը նպաս տում են միա վոր մա կե րե սից 
ստա նալ 10 ան գամ ա վե լի ե կա մուտ, քան` բաց գրուն-
տից: Ֆեր մե րը տե ղե կաց րեց, որ ե լա կի թփե րն ա ճում 
են ոչ թե հո ղի մեջ, այլ Շ րի Լան կա յից ներկր ված է կո-
լո գիա պես մա քուր կո կո սի ման րա թե լե րի մեջ: Ե լա կի 
սա ծիլ նե րը տե ղադր ված են հո ղից 70 սմ բարձ րութ յան 
դա րակ նե րի վրա, ո րը հեշ տաց նում է բեր քա հա վա քը և 
մ ա ցած աշ խա տանք նե րը: Այս տեղ տնկված են ե լա կի 
խո շո րապ տուղ, պար բե րա բար պտղա բե րող,  հա մա յին 
բարձր հատ կա նիշ ներ ու նե ցող, ինչ պես նաև հի վան-
դութ յուն նե րի նկատ մամբ դի մաց կուն` Ալ բիոն, Մոն տե-
ռեյ, Սան անդ րեաս սոր տե րը, ո րոնք ի տար բե րութ յուն 
մեր հան րա պե տութ յու նում մշակ վող ա վան դա կան 
միա բերք  սոր տե րի, տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին 
ա պա հով վում են բարձր բեր քատ վութ յուն: Հա մոզ ված 
եմ, ո ռոգ ման կա թի լա յին  հա մա կար գի ներդ րում էլ 
նպաս տում է ջրի և պա րար տան յու թե րի խնա յո ղութ-
յանն ու հա վա սա րա չափ բաշխ մա նը, կրճատ վում է 
նաև աշ խա տանք նե րի քա նա կը` քաղ հան, փխրե ցում, 
ո ռո գում: Ինչ վե րա բե րում է սնուց ման և պայ քա րի մի-
ջո ցա ռում ե րին, ա պա բո լոր աշ խա տանք ներն ի րա կա-
նաց վում են օր գա նա կան ե ղա նա կով. օգ տա գործ վող 
պա րար տան յու թե րը դարձ յալ ներկր վում են  ար տերկ-
րից, իսկ ե լա կի ծա ղիկ նե րի փո շո տու մը կա տար վում է 
Նի դեր լանդ նե րից ներկր ված հա տուկ փո շո տիչ մե ղու-
նե րի մի ջո ցով:

Չ նա յած կա տա րած բա վա կա նին մեծ աշ խա տանք-

նե րին` ջեր մա տա նը դեռևս առ կա են չլուծ ված խնդիր-
ներ: Դ րանք են հո վաց ման և ջե ռուց ման հա մա կա րգե-
րի տե ղադ րու մը, ո րոնք նույն պես պա հան ջում են լուրջ 
դրա մա կան ներդ րում եր:

Եր կա րատև, ծանր ու հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի  
շնոր հիվ, այ սօր  ար դեն ե լա կի ջեր մա տու նը  բազ մա-
թիվ տնտե սութ յուն նե րի շա հա ռում ե րի հա մար դար ձել 
է ցու ցադ րա կան վայր: Ֆեր մե րը, ծրագ րի հա մա ձայն, 
նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել նաև դաշ տա յին օ րեր, 
սե մի նար ներ: Նա լիա հույս է, որ պես օ րի նա կե լի տնտե-
սութ յուն՝ կշա հագրգ ռի մար զի և հան րա պե տութ յան այլ 
ֆեր մեր նե րի ևս` նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով  զբաղ-
վել ե լա կի մշա կութ յամբ:

Այ նու հետև, մեր զրույ ցի ժա մա նակ Գա գիկ Բա-
բա խան յա նը նշեց. « Բա ցի ե լա կի մշա կութ յու նից, ու նի 
նաև այլ ծրագ րեր և մ տ հա ղա ցում եր, սա կայն դրանց 

ի րա գործ ման հա մար հար կա վոր են լուրջ դրա մա-
կան մի ջոց ներ և ներդ րում եր: Միայն ժա մա նա կա-
կից տեխ նո լո գիա ներ օգ տա գոր ծե լու պա րա գա յում, 
հայ գյու ղա ցին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կա րող 
է հաս նել ո րո շա կի հա ջո ղութ յուն նե րի: Հա կա ռակ դեպ-
քում, ա մեն ինչ շատ դժվար է: Ցան կա լի է, որ այ սօր 
հայ ֆեր մե րին հա սա նե լի լի ներ ցածր տո կո սադ րույ քով 
եր կա րա ժամ կետ  վար կե րը, որ պես զի կա րո ղա նար 
լուրջ գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա լել գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում»: Այ նու հետև Գ. Բա բա խան յա նը նշեց, որ ին-
քը Հա յաս տա նի  արդ յու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար նե-
րի, ինչ պես նաև Եր ևա նի առևտ րա-արդ յու նա բե րա կան 
պա լա տի ան դամ է, հետ ևա պես հա ճա խա կի է շփում 
ՌԴ-ից և  աշ խար հի  տար բեր վայ րե րից ժա մա նած 
մաս նա կից նե րի հետ, ով քեր  Եր ևա նում մաս նակ ցում 
են տար բեր բիզ նես-ֆո րում ե րի: Շա տե րը ցան կութ-
յուն ու նեն Հա յաս տա նից  ներկ րել թարմ  և սա ռեց ված 
պտուղ-բան ջա րե ղեն և հա տապ տղա յին մրգեր, սա-
կայն քա նակ նե րի քիչ լի նե լու պատ ճա ռով, չեն կնքում 
պայ մա նագ րեր:

«Ես նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն եմ ձեռք 
բե րել`  դե պի Մոսկ վա  ե լակ ար տա հա նե լու հա մար, սա-
կայն, դրան հաս նե լու  հա մար,  հար կա վոր է ա վե լաց նել 
ար տադր վող ե լա կի քա նա կներն ու   ա պա հո վել բարձր 
ո րակ: Ա մե նա կար ևո րը մեր իշ խա նութ յուն նե րը և կա-
ռա վա րութ յու նը մշտա պես պետք է լի նեն հայ ֆեր մեր նե-
րի կող քին, ստեղ ծեն հա մա պա տաս խան պայ ման ներ` 
ցածր ինք նար ժե քով և մր ցու նակ պայ ման նե րում գյուղմ-
թերք ար տադ րե լու հա մար: Սա կայն հա ճախ «հար ևան» 
երկ րից, ինչ-ինչ ճա նա պարհ նե րով ներ մուծ վում է շատ 
կաս կա ծե լի սննդամ թերք, ո րը ան հար մար պայ ման-
ներ է ստեղ ծում տե ղա կան ար տադ րո ղի և ներ մու ծո ղի 
միջև», - նշում է Գա գիկ Բա բա խան յա նը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, որ պես մարդ-
կա յին ռե սուրս, ի րենց մաս նակ ցութ յունն ու նեն նաև 
Գա գիկ Բա բա խան յա նի ե րեք որ դի նե րը: Ըն տա նի քի 
ան դամ ե րը հա մախմբ ված են գրե թե բո լոր աշ խա-
տանք նե րում: Ն րանց հետ զրու ցե լիս, անհ նար է չնկա-
տել աշ խա տան քի նկատ մամբ սրտա ցա վութ յունը:

 Բա բա խան յան նե րի օ ջա խում յու րա քանչ յուրն իր 
գործն ու նի: « Բազ ման դամ ըն տա նիք ենք, պա հանջ նե-
րն ու խնդրի ներն էլ շատ, պետք է գոր ծին նվիր վենք 
սի րով, որ կա րո ղա նանք հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն-
ներն ու ստեղ ծենք բա րե կե ցիկ կյանք: Բարդ ժա մա-
նակ ներ են, իսկ չլուծ ված խնդիր ները, կար ծում եմ, բո-
լորս ու նենք: Փոր ձում եմ ու ժե րիս նե րա ծի չա փով ա մեն 
ինչ ա նել, որ պես զի տղա ներս շա րու նա կեն ի րենց հայ-
րե նի քում ապ րել ու աշ խա տել, վեր ջա պես մեր հողն ու 
ջուրն ու րիշ է»,- հա վե լում է ֆեր մե րը:

Լիա նա  Շահ նա զար յան

«Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գրա սեն յակ» ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը մա
մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում ներ կա յաց րել է « Հա մայնք
նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
և մր ցու նա կութ յան» (CARMAC)  ա ռա ջին և  երկ րորդ 
ծրագ րե րի  շրջա նակ նե րում կա տար ված աշ խա տանք
ներն ու գրանց ված արդ յունք նե րը: ՀՀ կա ռա վա րութ
յան կող մից Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ,  
ի րա կա նաց վող հնգամ յա CARMAC ծրա գի րը մեկ նար
կել է 2011 թվա կա նի հու լի սին, այն նա խա տես վում է 
ա վար տել 2016 թ. սեպ տեմ բե րին:

Ծ րագ րի հիմ ա կան 
նպա տակ ներն են` ա ջակ-
ցել ՀՀ 6 մար զի (Ա րա-
գա ծոտն, Շի րակ, Լո ռի, 
Տա վուշ, Գե ղար քու նիք 
և Ս յու նիք) ա նաս նա պա-
հա կան ուղղ վա ծութ յուն 
ու նե ցող բարձր լեռ նա-
յին և սահ մա նա մերձ 55 
հա մայնք նե րին, որ տեղ 
ա նաս նա պա հութ յունն 
ապ րուս տի հիմ ա կան 
մի ջոց է հան դի սա նում, 
ներդ նել ա րո տօգ տա-
գործ ման և կե րար տադ-

րութ յան վրա հիմ ված ա նաս նա պա հա կան մթեր քի ար-
տադ րութ յան արդ յու նա վետ և կա յուն հա մա կարգ, ստեղ-
ծել հա մայնք նե րում ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն եր, ա ջակ ցել նոր ար տադ-
րա տե սակ նե րի ստեղծ մա նը և տա րած մա նը, բա րե լա վել 
տոհ մա յին աշ խա տանք նե րի և կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ-
յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի ո րա կը: Անդ րա դառ նա-
լով ծրագ րի արդ յունք նե րին` գրա սեն յա կի տնօ րե նը նշել 
է, որ ծրագ րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման շնոր հիվ 
ա ռա ջա ցած խնա յո ղութ յուն նե րի հաշ վին ջրար բիաց ման 
հա մա կար գե րի կա ռուց ման և գ յուղ տեխ նի կա յի տրա-
մադր ման նպա տա կով, 55 հա մայն քից բա ցի, ընդգրկ-
վել է լրա ցու ցիչ ևս 26 հա մայնք: Բո լոր 81 հա մայնք նե-
րում կա տար վել են կեր հան դակ նե րի քար տե զագր ման, 
գնա հատ ման և կեն դա նի նե րի հեր թա փոխ ա րա ծեց ման 
սխե մա նե րի մշակ ման աշ խա տանք ներ՝ ընդգր կե լով 176 
հա զար հա ա րո տա վայր և  ա վե լի քան 120 հա զար պայ-
մա նա կան գլուխ կեն դա նի: Ծրագ րե րի հի ման վրա անց-
կաց վել է 199.7 կմ ջ րա գիծ և կա ռուց վել է 243 հատ խմոց, 
տրա մադր վել է 736 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում` 
151 ա նի վա վոր տրակ տոր:

2011 թվա կա նի հա մե մատ գրանց վել է ա նաս նա-
պա հա կան ար տադ րան քի ծա վալ նե րի աճ. կո վե րի տա-
րե կան մի ջին կաթ նատ վութ յու նը՝ շուրջ 33.8 %, խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը` շուրջ 20 %: 
Ծ րագ րի շրջա նա կում կա ռուց վել է 4 ա նաս նա բու ժա կան 
սպա սարկ ման կենտ րոն՝ Ս յու նի քի` Խն ձո րեսկ, Ա րա գա-
ծոտ նի` Ար տա շա վան, Գե ղար քու նի քի` Ճամ բա րակ և 
Տա վու շի` Բերդ հա մայնք նե րում:  Ըն թաց քի մեջ են ևս 
մեկ ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րը` Շի րա կի Փա նիկ հա մայն-
քում: «Ա ռաջ նորդ վե լով հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վող 
CARMAC ծրագ րի արդ յունք նե րով՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յու-
նը դի մել է Հա մաշ խար հա յին բան կին՝ ա ռա ջին ծրագ-
րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի 
շա րու նա կա կա նութ յունն ա պա հո վե լու հայ ցով», – ն շել է 
Գա գիկ Խա չատր յա նը:

2015 թվա կա նի հուն վա րից գոր ծո ղութ յան մեջ է մտել 
CARMAC 2 հնգամ յա ծրա գի րը, ո րի հիմ ա կան նպա-
տակ ներն են` շա րու նա կել ա ջակ ցել ընտր ված լեռ նա յին 
և սահ մա նա մերձ 100 հա մայնք նե րի ա րո տա վայ րե րի և  
ա նաս նա պա հա կան հա մա կար գե րի ար տադ րո ղա կա-
նութ յան ու կեն սու նա կութ յան բա րե լավ մա նը, ա ջակ ցել 
Հա յաս տա նի հա մար կար ևոր գյու ղատն տե սա կան ար-
տադ րան քի ար ժեշղ թա նե րում ընդգրկ ված տե ղա կան 
ար տադ րող նե րի և վե րամ շա կող նե րի կա րո ղութ յուն նե րի 
հզո րաց մա նը: Գա գիկ Խա չատր յա նը նշել է, որ նա խա-
տես ված 8 մար զի 100 հա մայն քի փո խա րեն ծրագ րում 
ընդգրկ վել է 113 հա մայնք, ակն կալ վում է ընդգրկ ված 
հա մայնք նե րի թվի աճ: Հա մայնք նե րին տրա մադր վել է 
229 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում` 58 ա նի վա վոր 
տրակ տոր: Տե ղա կան բարձ րո րակ սեր մե րի ու սա ծիլ նե-
րի պա հան ջար կն ա պա հո վե լու նպա տա կով, նա խա տես-
վում է վե րա նո րո գել և վե րա զի նել ՀՀ ԳՆ « Բան ջա րա բոս-
տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի ա պա կե պատ ջեր մա տունն ու ֆի տո-
պա թո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յի մաս նա շեն քը:

Ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րոն ներ 
կա ռու ցե լու հա մար, ընտր վել են Լո ռու` Մեծ Պար նի և 
Կո տայ քի` Հ րազ դան հա մայնք նե րը, որ տեղ աշ խա տանք-
նե րը գտնվում են նա խագծ ման և հո ղա տա րած քի նկատ-
մամբ սե փա կա նութ յան փո խանց ման ըն թաց ակարգում:
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 Հի վան դութ յու նը ա ռա ջին ան գամ նկա րագր վել է 
1920 թ. կենտ րո նա կան Աֆ րի կա յում, այ նու հետև տա-
րած վել է հա րա վա յին Եվ րո պա յի և Ա սիա յի մի շարք 
երկր նե րում: Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում և Անդր-
կով կա սի երկր նե րում ար ձա նագր վել է 1915 թ.:

 Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ԴՆԹ պա րու նա կող 
վի րուս է, ո րը ընդգրկ ված է ծաղ կի վի րուս նե րի ըն-
տա նի քում և  ու նի հա կած նա յին նմա նութ յուն ոչ խար-
նե րի ծաղ կի վի րու սի հետ: Մաշ կի մե ռու կա ցած հատ-
ված նե րում այն կա րող է վա րա կու նակ մալ մինչև 4 
ա միս, ար տա քին մի ջա վայ րում` 18 ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում պահ պան վում է 3 – 4 ա միս, սա կայն 
չա փա զանց զգա յուն է բարձր ջեր մաս տի ճա նի ու ախ-
տա հա նիչ նյու թե րի նկատ մամբ: Կաուս տիկ սո դա յի ու 
ֆոր մալ դե հի դի 2 տո կո սա նոց լու ծույթ նե րը ոչն չաց նում 
են նրան մի քա նի րո պեի ըն թաց քում: 

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն, 
ին ֆեկ ցիա յի աղբ յուր են հան դի սա նում հի վան դութ յան 
գաղտ նի շրջա նում գտնվող, կլի նի-
կա պես հի վանդ և հի վան դա ցած –  
ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը, ո րոնք 
հա րու ցիչն ար տա քին մի ջա վայր 
են ար տա զա տում  մաշ կի մե ռած 
հատ ված նե րի, կա թի, ար յան  և 
սերմ ա հե ղու կի հետ: Հա րու ցի չը 
փո խանց վում է ա ռողջ կեն դա նի-
նե րին այ րու նա ծուծ մի ջատ նե րի՝ 
քո ռուկ նե րի, մո ծակ նե րի ու մլակ-
նե րի մի ջո ցով, այդ պատ ճա ռով 
էլ այն ար ձա նագր վում է ամ ռան 
սկզբին, երբ նկատ վում է խայ թող 
մի ջատ նե րի զանգ վա ծա յին բազ-
մա ցում: Թարմ հա մա ճա րա կա յին 
օ ջախ նե րում հի վան դա ցութ յու նը 
հաս նում է 50 – 75, նույ նիսկ` 100 
տո կոսի, սա կայն մա հա ցութ յու նը 
չի գե րա զան ցում 10 տո կո սը: Մշ-
տա պես ա նա պա հով տա րածք նե-
րում հի վան դութ յունն ըն թա նում է 
ա ռան ձին սպո րա դիկ կամ փոքր 
տե ղա ճա րակ նե րի ձևով` չդրսևո րե լով տա րած ման 
օ րի նա չա փութ յուն ներ: Օ րի նակ` հի վանդ կեն դա նու 
հետ նույն ա նաս նա շեն քում գտնվող կեն դա նին կա-
րող է չհի վան դա նալ, սա կայն հի վան դա նում է մեկ այլ 
տնտե սութ յան կեն դա նի նե րից մի քա նի սը: Հի վան դա-
նում են խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բո լոր սե ռա-
հա սա կա յին խմբե րը: Կ լի նի կա պես հի վան դութ յու նը 
ար ձա նագր վում է 3 – 30 օր, մի ջի նում` 7 – 10 օր տևող 
գաղտ նի շրջա նից հե տո: Մարմ ի ընդ հա նուր ջեր մաս-
տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 40.5 – 41 աս տի ճան, 
նկատ վում է ընկճ վա ծութ յուն, ա խոր ժա կի նվա զում, 
ո րո ճի դա դա րում, իսկ 1 – 2 օր անց են թա մաշ կա յին 
բջջան քում ա ռա ջա նում են կլոր կամ եր կա րա վուն` 0.5 

– 7 սմ  եր կա րութ յուն և  0.5 սմ բարձ րութ յուն ու նե ցող 
հան գույց ներ, ո րոնք մի քա նի ժամ անց են թարկ վում 
են մե ռու կաց ման /նեկ րոզ/՝  հան գույ ցի կենտ րո նը քայ-
քայ վում է, իսկ շուր ջը գո յա նում է 1 – 3 մմ հաս տութ յուն 
ու նե ցող գո տի, 7 – 10 օր անց հան գույց նե րի պա րու նա-
կութ յու նը պա տի ճա վոր վում է, նրանք վե րած վում են 1 
– 2 սմ տ րա մագ ծով խցան նե րի և  ա ռանձ նա նում  մաշ-
կից: Նախ կին հան գույց նե րի տեղն  ա ռա ջա նում է փո-
սիկ, ո րը լցվե լով շա րակ ցա յին հյուս ված քով, ծածկ վում 
է մա ծի կով ու մա զա կալ վում, սա կայն, ե թե պրո ցե սը 
բար դա նում է պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րով, 
ա պա մաշ կը պատ վում է խո ցե րով: Ո րոշ դեպ քե րում 
հան գույց նե րը չեն պա տի ճա վոր վում՝ կարծ րա նում են 
ու պահ պան վում մինչև 1 տա րի: Զար գա նում է նաև 
մար սո ղա կան ու շնչա ռա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա-
ղանթ նե րի բոր բո քում, ինչն ար տա հայտ վում է բե րա-
նից ծո րուն թքի, իսկ քթանց քե րից գար շա հոտ լոր ձա-
յին հե ղու կի ար տա հոս քով: Հան գույց ներ են ա ռա ջա-

նում նաև կրծի մաշ կի տակ, հի վանդ կեն դա նու մոտ 
կի թն ա ռա ջաց նում է ցավ, կա թը հո սում է թանձր, 
վար դա գույն ե րան գով կա թիլ նե րի տես քով, իսկ տա-
քաց նե լիս վե րած վում դոնդողանման զանգ վա ծի: Աչ-
քե րի կո պե րի ար տա քին մա կե րե սին ա ռա ջա նում են 
խո ցեր, իսկ  եղ ջե րա թա ղան թը փա ռա կալ վում է, ին չը 
հան գեց նում է կու րութ յան: Բար դա ցում ե րի բա ցա-
կա յութ յան դեպ քում, հի վանդ կեն դա նու են թա մաշ կա-
յին բջջան քում ան հե տա նում են այ տուց ներն ու հան-
գույց նե րը, և հի վան դութ յու նը, կլի նի կա կան նշան նե րի 
ա ռա ջա նա լուց 3 – 4 շա բաթ անց նա հան ջում է:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե-
րից անհ րա ժեշտ է նշել մինչև 1 – 3 մմ տ րա մագ ծով 

հան գույց նե րի առ կա յութ յու նը ե րի կամ ե րում, մկան նե-
րում և թո քե րում և մինչև 1 սմ տ րա մա չա փով ար յու նա-
զե ղում ե րի գո յա ցու մը` մար սո ղա կան ու շնչա ռա կան 
օր գան նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա և թո քա մի զի 
տակ, ինչ պես նաև ավ շա յին հան գույց նե րի մե ծա ցում 
ու այ տու ցա վո րու մը:

Ախ տո րո շում անց կաց նում են հա մա լիր ե ղա նա-
կով`  հաշ վի առ նե լով հա մա ճա րա կա յին տվյալ նե-
րը և կ լի նի կա –  ախ տա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը: Վերջ նա կան ախ տո րոշ ման հա մար լա բո-
րա տո րիա բեր ված ախ տա բա նա կան նյու թը՝ մաշ կը, 
ար յու նը, կա թը, ե նաթար կում են վի րու սա բա նա կան 
հե տա զո տութ յան։ Խեկ ին ֆեկ ցիոն նո դուլ յար դեր մա-
տիտն անհ րա ժեշտ է տար բե րել  ծա ղի կից, դա բա ղից, 
տու բեր կուլ յո զի մաշ կա յին ձևից, հի պո դեր մա տո զից 
(են թա մաշ կա յին բոռ), դե մո դե կո զից և  ա րո տա վայ րա-
յին տզե րի կող մից ա ռա ջա ցած մաշ կա բոր բե րից:

Հի վան դութ յան կան խար գել ման հա մար անհ րա-
ժեշտ է սահ մա նել ա նաս նա բու-
ժա սա նի տա րա կան հսկո ղութ-
յուն երկ րի սահ ման նե րում և  
ա ռան ձին տնտե սութ յուն նե րում: 
Ա մա ռա յին ա միս նե րին անհ րա-
ժեշտ է կան խել ար յու նա ծուծ 
մի ջատ նե րի հար ձա կում ե րը 
կեն դա նի նե րի վրա` կի րա ռե լով 
մի ջատ նե րին վա նող նյու թեր և  
անց կաց նել մի ջա տա զերծ ման 
մի ջո ցա ռում եր:

 Հի վան դութ յան վե րաց ման 
նպա տա կով նպա տա կա հար մար է նախ կի նում 
ա պա հով տա րածք նե րում ա նա պա հով խմբի բո-
լոր կեն դա նի նե րին են թար կել սպան դի, դիե րը 
այ րել կամ թա ղել, կա տա րել ա նաս նա շեն քե րի 
ախ տա հա նութ յուն: Մշ տա պես ա նա պա հով տա-
րածք նե րում կլի նի կա պես հի վանդ ու ջեր մող կեն-
դա նի նե րին մե կու սաց նում և բու ժում են՝ նե րար-
կե լով  հա կա բիո տիկ ներ, ախ տա հար ված մաշկն 
ու լոր ձա թա ղանթ նե րը մշա կում են հա կա սեպ տիկ 
լու ծույթ նե րով ու քսուք նե րով: Պայ մա նա կան ախ-

տա ծին կեն դա նի նե րին պատ վաս տում են ոչ խար նե-
րի ծա ղիկ հի վան դութ յան դեմ կի րառ վող վակ ցի նա յի 
կրկնա կի բաժ նե չա փե րով: Կա տա րում են ա նաս նա-
շեն քե րի ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ յուն: Ս պառ նա լի քի 
գո տում՝ 3 կմ տ րա մագ ծով ըն կա լու նակ կեն դա նի նե րին 
պատ վաս տում են նշված վակ ցի նա յով` վե րահս կելով 
հի վան դութ յան ու անկ ման բո լոր դեպ քե րը: Սահ մա-
նա փա կում ե րը հա նվում են վեր ջին հի վանդ կեն դա-
նու ա ռող ջա նա լուց և  եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յուն 
կա տա րե լուց 30 օր անց: 

Ար թուր Մկրտչ յան 
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի

թեկ նա ծու

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

ԽՈշՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ կԵՆդԱՆԻՆԵՐԻ ԻՆՖԵկցԻՈՆ ՆՈդուլյԱՐ դԵՐՄԱՏԻՏ
Խոշոր եղջերավոր կենդանիների ինֆեկցիոն նոդուլյար դերմատիտը՝ էկզոտիկ ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որը բնութագրվում 
է մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի բարձրացումով, ենթամաշկային բջջանքում այտուցների ու հանգույցների առաջացումով, 
աչքերի, կրծի, ստամոքսաաղիքային և շնչառական ուղիների լորձաթաղանթների կատառային բորբոքումով:

սերունԴներին 
ԿփոխԱնցվեն 
ԲԱրելԱվվԱծ 

Արոտներ

 

 

 

 

 

 

Խեկ նոդուլյար հանգույցային մաշկաբորբի կլինիկական նշանները. աչքերի և շնչառական, 
մարսողական օրգանների ախտահարում

 

 

 

 

 

 

 

 

Խեկ նոդուլյար հանգույցային մաշկաբորբի բուժման միջոցները

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո
վիտ հա մայն քում, 7 հաի վրա, որն ամ
բող ջութ յամբ վեր ջերս մե լիո րաց վել է, 
ցա նվել են բազ մամ յա կե րա յին մշա կա
բույ սեր: Գ յու ղա պետ Վար դան Պո ղոս յա
նի տե ղե կաց մամբ, գա լիք տա րում այդ 
տա րածք նե րում կի րա կա նաց վի կեն դա
նի նե րի հեր թա փո խա յին ա րա ծե ցում:

Կեն դա նի նե րը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նան սնվել խտաց ված կե րե րով: 
Լիար ժեք սնման արդ յուն քում, կբարձ
րա նա կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յունը 
կա վե լա նան թե' կաթ նատ վութ յու նը, և 
թե' մսատ վութ յու նը: §Ա րո տա վայ րե րի 
բա րե լավ ման արդ յուն քում նաև բնա

պահ պա նա կան լուրջ խնդիր է լուծ վում, 
քա նի որ կանխ վում է վեր ջին նե րիս 
դեգ րա դա ցու մը: Այդ պի սով` գա լիք սե
րունդ նե րին կփո խանց վեն բա րե լավ
ված ա րոտ ներ¦, ա սում է §ԳԾԻԳ¦ ՊՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի մար զա յին թի մի 
հա մա կար գող Խո րեն Բա դալ յա նը:

Ըն թա ցիկ տար վա 
բնակ լի մա յա կան պայ ման
նե րը նպաս տա վոր են բու
սա ծած կի փար թամ ա ճի 
հա մար, ստաց վել է ա ռատ 
խոտ, ո րը ժա մա նա կին 
հա վաք վել և պա հես տա
վոր վել է: § Միակ խնդի
րը ֆեր մեր նե րի հա մար 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե
րի ստեղ ծումն է, որ պես զի 
նրանք շա հագրգռ ված լի
նեն զար գաց նել ա նաս նա
բու ծութ յու նը: Բո լոր ծրագ
րերն աս տի ճա նա բար 
տա նում են դե պի ճյու ղի 

զար գաց մանը, նաև ն պա տա կաուղղ
ված են տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն մա
նը: Տա րեց տա րի ա վե լա նում է ա նաս
նագլ խա քա նա կը, դրան նպաս տում է 
հատ կա պես ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ձևա վո
րու մը¦, նշում է հա մայն քի ղե կա վա րը:

Ա վե լի քան 1900 ծուխ ու նե ցող այս 
գյու ղում գրե թե չկա մի ըն տա նիք, ո րը 
չզբաղ վի ա նաս նա բու ծութ յամբ: Այն 
դար ձել է ապ րուս տի և  ե կամ տի ստաց
ման հիմ նա կան մի ջոց: § Ցան կա լի է, 
որ ժա մա նա կա կից սպան դա նոց լի ներ, 
ինչ պես նաև կա թի վե րամ շակ ման ար
տադ րա մաս ունենայինք, ո րոնք կսպա
սար կեին նաև հար ևան գյու ղե րի գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յու նե րին¦, նշում 
է գյու ղա պե տը: Ն րա տե ղե կաց մամբ այդ 
ուղ ղութ յամբ ևս ծ րագ րեր են մշակ վում:  
Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում կա ռուց վել 
է կեն դա նի նե րի ա մա ռա յին կա ցա րան, 
որ տեղ տե ղա փոխ վում է գյու ղի խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գե րակշ ռող 
մա սը: Գեղ հո վի տում, ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րի արդ յուն քում, ձևա վոր վում են 
ֆեր մե րա յին նոր տնտե սութ յուն ներ:

Նել լի Սա հակ յան
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եՀԳԳԶծ  ծրԱԳիրը
 տԱվուշ  

ՀԱմԱյնքում

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ձո րագ յուղ հա
մայն քում սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ձևա վո
րու մից հե տո զգա լիո րեն ա վե լա ցել են հա ցա հա
տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րը: 
Գ յու ղա պետ Լ ևիկ Գ րի գոր յա նի հա մոզ մամբ, 
պատ ճա ռը ոչ միայն կոո պե րա տի վին հատ կաց
ված նո րա գույն տեխ նի կա յի առ կա յութ յունն է, 
այլև կա տար վող ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե
լիութ յու նը:

Ցո րե նի ցան քա տա րածք ներն ըն թա ցիկ տա-
րում հաս նում են 550 հա-ի՝ նախ կին 350 հա-ի 
դի մաց: Կրկ նա պատկ վել են գա րու ցան քա տա-

րածք նե րը՝ 150 հա-ից հաս նե լով 300 հա-ի: Գ յու-
ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, բեր քա հա վա քին մաս-
նակ ցում է 7 միա վոր տեխ նի կա, ո րից 4-ը օգ նութ-
յուն են ե կել հար ևան Սա րու խան և Հա ցա ռատ 
հա մայնք նե րից: « Բեր քա հա վաքն ըն թա նում է 
կազ մա կերպ ված և  ան կո րուստ: Ս տաց վել է ան-
նա խա դեպ բերք: 

Վեր ջին 10 տա րի նե րին չեն ար ձա նագր վել 
բեր քատ վութ յան այս պի սի բարձր ցու ցա նիշ ներ: 
Ցո րե նի մի ջին բեր քատ վութ յու նը 1 հա-ից կազ մում 
է 45-50, ա ռան ջին տա րածք նե րում՝ 60 ց»,- նշում է 
գյու ղա պե տը: Ա ռա վե լա գույն բերք են ա պա հո վում 
« Բե զոս տա յա» և «Ուկ րաին կա» սոր տե րը, ո րոնք 
վա ղուց տե ղայ նաց վել են այս տա րա ծաշր ջա նում: 

Հա ջո ղութ յամբ է ըն թա նում խո տի բեր քա-
հա վա քը, որի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է 
« Ձո րագ յուղ հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի « Բե-
լա ռուս» մակ նի շի տրակ տորն` իր կցոր դիչ նե րով, 
աշ խա տում են խոտ հա վա քող և մամ լող սար քե րը:  
Բեր քա հա վա քին մաս նակ ցում են նաև մաս նա վոր 
մե խա նի զա տոր նե րը: Վեր ջին նե րիս ծա ռա յութ-
յուն նե րի գինն ան հա մե մատ բարձր է: Այս պես, 

օ րի նակ` մաս նա վոր տրակ տոր նե րով խո տը հա-
վա քվում է 1 հա՝ 20000, իսկ կոո պե րա տի վի տեխ-
նի կա յով` 15000 դրա մով: 

Կոո պե րա տի վի հնձի չով 1 հա-ն հնձ վում է 
40000, մաս նա վո րի դեպ քում՝ 50000 դրա մով: 
Խո տի հա կա վո րու մը մաս նա վո րը կա տա րում է 
150, իսկ կոո պե րա տի վը՝  120-130 դրա մով: Գ յու-
ղա պե տի տե ղե կաց մամբ` հա ցա հա տի կի և խո-
տի բեր քա հա վաքն ամ բող ջութ յամբ կա վարտ վի 
մինչև սեպ տեմ բե րի 15-ը: 

« Նա խորդ տա րի նե րին, ե րաշ տի պատ ճա ռով 
բնա կիչ նե րը ստիպ ված էին լրա ցու ցիչ խոտ գնել՝ 

առ կա գլխա քա նա կի պա հա ջար-
կը ձմռան ա միս նե րին ամ բող-
ջութ յամբ ա պա հո վե լու հա մար: 
Բա րե բախ տա բար, այս տա րի 
ստաց վել է խո տի ա ռատ բերք և 
չ կա լրա ցու ցիչ գնե լու անհ րա ժեշ-
տութ յուն: Բ նակ չութ յան կող մից 
տեխ նի կա յի օգ նութ յամբ ամ բող-
ջութ յամբ հա վաք վում է խո տը»,- 
պատ մում է հա մայն քի ղե կա վա-
րը: Ն շենք, որ գյու ղում ա վե լա ցել 
է նաև ա նաս նագլ խա քա նա կը:

Ձո րագ յու ղին բնո րոշ է 
նաև կար տո ֆի լա բու ծութ յու նը, 
կա տար վել է 300 հա-ից ա վե-
լի տունկ, ակն կալ վում է բարձր 
բերք: Գ յու ղա պե տի կար ծի քով, 

միակ խնդի րը բեր քի ի րա ցում է: « Ցան կա լի կլի-
ներ, որ պես զի յու րա քանչ յուր մարզ Եր ևա նում ու-
նե նար գյուղմ թեր քի ի րաց ման ա մենօր յա շու կա, 
այդ դեպքում, հա մոզ ված եմ, որ գյուղմ թերք նե րի 
գներն ա վե լի մատ չե լի կլի նեին, բա ցի այդ, շու կա 
կա ռաք վեր թարմ և  ո րակ յալ սննդամ թերք: Կ շա-
հեին, թե գյու ղա ցի նե րը և թե սպա ռող նե րը»,- եզ-
րա հան գում է հա մայն քի ղե կա վա րը:

Ինչ վե րա բե րում է տնա մերձ հո ղա տա րածք-
նե րին, ա պա դրանք դրվել են բան ջա րա նո ցա-
յին մշա կա բույ սե րի ցան քի տակ, ստաց ված բեր-
քը բա վա րա րում է միայն սե փա կան կա րիք նե րի 
ա պա հով մա նը:

Ձո րագ յու ղում ար դեն սկսվել են ցրտա հեր-
քի աշ խա տանք նե րը, հո ղը նա խա պատ րաստ վում 
է աշ նա նա ցա նին: « Կար ևորն այն է, որ ազ գաբ-
նակ չութ յունն ար դեն ա պա հով ված է անհ րա ժեշտ 
քա նա կութ յամբ ցո րե նով և  ալ յու րով, ո րը կբա վա-
կա նաց նի մինչև գա լիք տար վա բեր քը»,- գո հու-
նա կութ յամբ նշում է Լ ևիկ Գ րի գոր յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

Ամ ռա նը շոգ ե ղա նա կին զո վա նալ եր բեմ անհ նար է 
թվում։  Սա կայն ճիշտ սնուն դը կա րող է ա վե լի մեծ օ գուտ տալ, 
քան սա ռույ ցով լի հյու թերն ու  օ դո րա կի չով զո վաց ված օ դը։ 
Ա մա ռա յին սնուն դը մի փոքր տար բեր վում է. շոգ ե ղա նա կին 
սննդա կար գի մեջ պետք է ա վե լաց նել միրգ, բան ջա րե ղեն և 
տեր ևա զարդ կա նա չի, ո րոնք բա վա կա նին մեծ քա նա կութ
յամբ հե ղուկ են պա րու նա կում։ Ն ման սնուն դը թար մաց նում է, 
ստի պում ստա մոք սին ա վե լի ակ տիվ աշ խա տել, աշ խու ժութ
յուն է հա ղոր դում և  ա վե լաց նում պա հես տա վոր ված հան քա
յին նյու թե րը։

Ամ ռան շո գին ա մե նա կար ևոր ու տեստ նե րից մե կը զով 
ա պուրն է, ո րը կօգ նի ա վե լաց նել օր գա նիզ մի հե ղու կի քա նա-
կութ յու նը։ Պետք չէ մո ռա նալ սե ղա նի հան քա յին ջրե րի և կաթ-
նաթթ վա յին մթերք նե րի մա սին։ Հետ ևեք, որ ձեր ա մա ռա յին 
սննդա կար գը բաղկացած լինի ա ռա վե լա գույն քա նա կութ յամբ 
վի տա մին ներ և միկ րոէ լե մենտ ներ պա րու նա կող մթերք նե րով։ 
Այդ օգ տա կար նյու թե րը հիմ ա կա նում մեծ ծա վա լով հե ղուկ են 
ար տադր վում, այդ պատ ճա ռով պետք է մշտա պես ա վե լաց նել 
պա հես տա վոր ված օգ տա կար նյու թե րի քա նա կը։ Բա ցի դրա-
նից, ամ ռա նը նյու թա փո խա նա կութ յան գոր ծըն թաց ներն ա վե լի 
ա րագ են տե ղի ու նե նում, ուս տի վի տա մին ներն ու միկ րո տար-
րերն ա վե լի ա րագ են սպառ վում։

Խո սե լով ամ-
ռան շոգ ե ղա նա-
կին սնվե լու մա-
սին՝ չենք կա րող 
մո ռա նալ թարմ 
մրգե րի և բան ջա-
րե ղե նի մա սին։ 
Հենց դրանք են 
օգ նում ի ջեց նել օր-
գա նիզ մի բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը և 
թար մա նալ։ Ա ռա-
ջին հեր թին խոր-
հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել ա վե լի շատ հե ղուկ, սննդա րար 
նյու թեր և հա կաօք սի դանտ ներ պա րու նա կող մրգեր։ Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել խա ղող, խնձոր, դեղձ, ծի րան, հա տապ տուղ ներ, 
ձմե րուկ, սեխ, ինչ պես նաև` ցիտ րու սա յին տար բեր մրգեր (օ րի-
նակ, նա րինջ)։ Մր գե րը կա րե լի է տար բեր կերպ նե րա ռել ձեր 
սննդա կար գում։ Կա րե լի է դրանք ա վե լաց նել աղ ցան նե րի մեջ, 
հա րել կա թի կամ յո գուր տի հետ կամ պար զա պես ու տել թարմ 
վի ճա կում։

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ ձեր սննդա կար գի մեջ ան-
պայ ման նե րառ ված լի նեն վի տա մին С և В խումբ պա րու նա-
կող մրգեր։ Դ րանք օր գա նիզ մը պաշտպանում են վարակներից: 
Օգ տա գոր ծեք սպի տա կուց նե րով հա րուստ սնունդ՝ ձուկ, ծո-
վամ թերք, թռչնի միս։ Ս պի տա կուց նե րի պա կա սը լրաց նում են 
նաև կաթ նաթթ վա յին մթերք ները: Դ րանք նաև հա գեց նում են 
ծա րա վը։ Ամ ռանն ա վե լի լավ է հրա ժար վել քաղց րա վե նի քից՝ 
կոն ֆետ ից, թխվածք ից և պաղպաղակից, ո րոնք ջրազր կում են 
մեր օր գա նիզ մը։ Փոր ձեք նվա զեց նել ճար պա յին մսի և  եր շի կե-
ղե նի օգ տա գոր ծու մը, ո րով հետև դրանց մարս ման հա մար շատ 
է ներ գիա է անհ րա ժեշտ։ «Ա մա ռա յին տա բու նե րից» են նաև գա-
զա վոր ված քաղցր ըմ պե լիք նե րը. դրանք ջրազր կում են օր գա-
նիզ մը` սար սա փե լի մեծ քա նա կութ յամբ շա քար և շա քա րա յին 
հա վե լում եր ա ռա ջաց նելով։ 

 Տա վու շի մար զի Տա վուշ հա
մայն քում տե ղի ու նե ցավ ԵՀԳԳԶԾ 
« Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յա նը» ծրագ րի շրջա նակ նե
րում «Ու սուց ման կա րիք ներ և ֆեր
մեր նե րի ու սուց ման գնա հա տում» 
թե մա յով ա ռա ջին ու սու ցու մը: 
 Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան շրջա
նա կում` դա սըն թա ցի ընտր ված թե
ման էր` «Խա ղո ղի հի վան դութ յուն
նե րը, վնա սա տու նե րը և պայ քա րը 
դրանց դեմ»:

Ու սուց մա նը մաս նակ ցում էր 20 

ֆեր մեր: Դա սըն թա ցից հե տո մաս նա-
կից նե րին բա ժան վե ցին գնա հատ ման 
հար ցա թեր թիկ ներ:

Խա ղո ղի վնա սա տու նե րը և հի վան-
դութ յուն նե րը և պայ քա րը դրանց դեմ» 
թե ման մա տու ցե ցին ԳԱՄԿ-ի խորհր-
դա տու ներ` Հ րա ծին Գ րի գոր յա նը և 
Սամ վել Ե ղիկ յա նը: Աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցում էին ԳԱՄԿ-ի տնօ րեն Վա-
հան Կա րա պետ յա նը, մաս նա գետ ներ` 
Տաթ ևիկ Նա զին յա նը, Ա րա Հա րութ-
յուն յա նը: Ն րանք ի րենց խոս քը բե րե ցին 
այդ կար ևոր մի ջո ցառ մա նը: Սե մի նա րը, 
բա ցի տե սա կա նից, ու ներ նաև գործ նա-
կան մաս:

ԳԱՄԿ-ի աշ խա տա կից նե րը և ֆեր-
մեր նե րը ե ղան խա ղո ղի այ գի նե րում, 
տե ղում խոր հուրդ ներ տվե ցին, լսե ցին 
այ գե տե րե րի խոս քը:

Տ. Նա զին յան
Տավուշի 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

ՄեղրԴԱրչիՆ ՀԱՄԱԴրություՆը՝ 

ՀիՎԱՆԴություՆՆերի բուժՄԱՆ ՀԱՄԱր
 Դար չի նի յու րա հա տուկ 

բույրն արթ նաց նում է ջերմ 
աշ նան կամ խնձո րով թխված
քաբ լի թի հի շո ղութ յուն ներ: 
Սա կան քչե րը գի տեն դրա 
հրա շա լի ա ռող ջա րար հատ
կութ յուն նե րի մա սին: Օ րի նակ՝ 
մեկ թե յի գդալ դար չի նի մեջ կա 
նույն քան հա կաօք սի դանտ, 
որ քան կես բա ժակ թարմ հա
պա լա սի մեջ: Շ նոր հիվ իր հա
կա միկ րո բա յին հատ կութ յան՝ 
դար չի նը հա ջո ղութ յամբ պայ
քա րում է սնկա յին հի վան դութ
յուն նե րի, հատ կա պես՝ կան դի
դի դեմ: Դար չի նը, ինչ պես նաև 
կո ճապղ պե ղը՝ իմ բի րը, դաս
վե լով ա ռող ջա րար քաղցր հա
մե մունք նե րի շար քին, շուտ են 
ա ռա ջաց նում հա գե ցա ծութ յան 
զգա ցո ղութ յուն և  օգ նում կան
խել չա փից շատ քաղց րե ղե նի 
օգ տա գոր ծու մը: Բա վա կան 
տպա վո րիչ է, այնպես  չէ՞: Սա
կայն սա դեռ ա մե նը չէ:

Ա վե լի ա ռողջ սիրտ
Վեր ջին ու սում ա սի րութ-

յուն նե րը պար զել են, որ դար-
չի նի ու քրքու մի հա ճա խա կի 
կի րա ռու մը նվա զեց նում է յու-
ղոտ սննդի թո ղած բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րը: Ճար պոտ 
սնունդ ու տե լուց հե տո տրիգ-
լի ցե րիդ կոչ վող ճար պե րի մա-
կար դակն ար յան մեջ բարձ-
րա նում է, ին չի մեծ քա նա կը 
կա րող է վնա սել սրտա նո թա յին 
հա մա կար գը: Եր կօր յա ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը՝ 30 կա մա-
վո րի մաս նակ ցութ յամբ, ցույց 
տվե ցին, որ ճար պոտ սննդում 
եր կու ճա շի գդալ նշված հա մե-
մունք նե րի ա վե լա ցու մը ար յան 
մեջ նվա զեց նում է տրիգ լի ցե րի-
դի մա կար դա կը 30 տո կո սով և 
13 տո կո սով բարձ րաց նում հա-
կաօք սի դանտ նե րի քա նա կը:

Կար գա վո րում է ար յան մեջ 
շա քա րի քա նա կը

Դար չի նը հայտ նի է ար յան 
մեջ շա քա րի մա կար դա կի նվա-
զեց ման հատ կութ յամբ: Փոր-
ձը կա տար վել է ա վե լորդ քաշ 
ու նե ցող 22 կա մա վո րի հետ, 
ո րոնց բա ժա նել են եր կու խմբի: 
Ա ռա ջին խմբին, ի րենց ա մե նօր-
յա սննդա կար գի հետ միա սին, 
օ րա կան եր կու ան գամ պլա ցե-
բո են տվել, իսկ մյուս խմբին՝ 
դար չի նի հաբ: Վեց շա բաթ անց 
երկ րորդ խմբի մոտ ար յան մեջ 
շա քա րի մա կար դա կի զգա լի 
ան կում է նկատ վել:

Պաշտ պա նութ յուն
դիա բե տից

Ար յան մեջ շա քա րի բարձր 
մա կար դա կը հան գեց նում է 
նրան, որ շա քա րը միա նալով 
պրո տեի նի հետ` ձևավոչում է 
AGE կոչ վող նյու թեր, ո րոնք, 
նպաս տում են հյուս վածք նե րի 
վա ղա ժամ քայ քայ մանն ու ծե-
րաց մա նը, ինչն ան մի ջա կան 
առն չութ յուն ու նի շա քա րախ տի 
հետ: Դար չի նի մեջ առ կա հա-

կաօք սի դանտ նե-
րը կան խում են 
AGE-նե րի ձևա-
վո րու մը, ին չը հե-
ռա հար պատ կե-
րում նվա զեց նում 
է սրտի ա րա տի 
հա վա նա կա նութ-
յու նը և  ար յու նա-
տար ա նոթ նե րի 
կարծ րա ցու մը:

Ու ղե ղի արդ յու նա վետ
աշ խա տանք

Հե տա զո  տո ւթ  յո ւն  նե  րը 
ցույց են տվել, որ դար չի նի բույ-
րը կար ճա ժամ կետ ակ տի վաց-
նում է ու ղե ղի աշ խա տան քը, 
իսկ այն սննդի մեջ կի րա ռե-
լը նպաս տում է ու ղե ղի ա վե լի 
արդ յու նա վետ աշ խա տան քին: 

Ս տա մոք սում դար չի նը 
մար սո ղութ յու նից հե տո վե րած-
վում  է սո դիում բեն զո նատ կոչ-
վող նյու թի, ո րը հեշ տութ յամբ 
ու ղեղ է թա փա ցում: Պար կին-
սո նով ախ տա հար ված մկնե րի 
վրա կա տար ված փոր ձը ցույց 
է տվել նեյ րոն նե րի պաշտ պա-
նութ յուն, նևրո հա ղոր դակ նե րի 
ու շար ժա կան գոր ծա ռույ թի բա-
րե լա վում:

ԻՆչ պԵս ԱյՆ ՆԵ ՐԱ ռԵլ 
սՆՆդուՄ

Դար չի նը կա րե լի է ա վե-
լաց նել ա ռա վոտ յան սուր ճի կամ 
թե յի մեջ, կամ խառ նել քա մած 
մա ծու նին՝ թարմ մրգե րի, ըն կու-
զե ղե նի հետ միա սին: Հա մեղ են 
նաև դար չի նով պատ րաստ ված 
տա րա տե սակ թխված քաբ լիթ-
նե րը: Քաղց րա կեր նե րի հա մար 
հրա շա լի և  ա ռող ջա րար տար-
բե րակ է հա լեց ված սև շո կո լա-
դը՝ հա մեմ ված դար չի նով ու ըն-
կույ զով, նու շով կամ հնդկա կան 
ըն կույ զով:

Դար չի նի ե թե րա յու ղը հա-
կա ման րէ հատ կութ յուն ու նի և 
խ թա նում է նյու թա փո խա նա-
կութ յու նը: Մեղ րը նույն պես վի-
տա մին նե րի ու հան քան յու թե-
րի բնա կան հա մադ րութ յուն է, 
հա կա նե խիչ, հա կաօք սի դանտ, 
բա ցի այդ, մեր բջիջ նե րին 
սննդա րար նյու թեր փո խադ-
րող: Մեղրն ու դար չինն ի րար 
հետ օգ տա գոր ծե լով` ուժգ նաց-
նում ենք այդ մթերք նե րի բա-
րե րար հատ կութ յուն ներ և հնա-
րա վո րութ յուն տա լիս դրանց 
ա վե լի լավ յու րաց մա նը: Սր տի 
հա մար ա ռա ջարկ վում է նա խա-
ճա շին մեղ րի ու դար չի նի փո-
շու խառ նուրդ քսած հաց ու տել: 
Դա նվա զեց նում է խո լես տե րի-
նի մա կար դա կը ե րակ նե րում 
ու փրկում ին ֆարկ տից: Նաև 
պար բե րա բար մեղ րի ու դար-
չի նի կի րա ռու մը բա րե լա վում 
է շնչա ռութ յու նը, ամ րաց նում 
սրտամ կա նը: 

Վեր ջերս Ճա պո նիա յում ու 
Ավստ րա լիա յում կա տար ված 
ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տվե լ, որ ստա մոք սի ու ոսկ-
րե րի քաղց կե ղը կա րե լի է հա ջո-

ղութ յամբ բու ժել: Դ րա հա մար 
հի վանդ նե րը պետք է 1 ճ. գդալ 
մեղ րը 1 թ.գ դալ դար չի նի հետ 
խառ նած ըն դու նեն օ րա կան 3 
ան գամ: Եվ, ի վեր ջո, այս խառ-
նուր դը նպաս տում է եր կա րա-
կե ցութ յա նը:

•	 Մեղ րի և դար չի նի հա-
մադ րութ յու նը հա մար վում է 
տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման լա վա գույն դե ղա մի-
ջոց, որն օգ տա գործ վել է հար-
յու րա վոր տա րի ներ: Այս հրաշք 
խառ նուր դը կա րող է վե րա-
կանգ նել տե սո ղութ յու նը:

•	 2 ճ/գ մեղ րը խառ նեք 
1թ/գ դար չի նի փո շու հետ, վրան 
մեկ բա ժակ ե ռաց րած ջուր 
լցրեք: Ս տաց ված խառ նուր դը 
խմեք ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան: 
Կա նո նա վոր օգ տա գործ ման 
դեպ քում ան գամ քրո նիկ արթ-
րի տը կա րող է բուժ վել:

•	 Մեղ րի և դար չի նի 
խառ նուր դը կօգ նի պայ քա րել 
ստա մոք սի ցա վե րի դեմ: Խառ-
նուրդն օգ տա գոր ծեք կա նո նա-
վոր կեր պով, որ պես զի ա զատ-
վեք ստա մոք սի խո ցից:

•	 Թե յի ա մե նօր յա օգ-
տա գոր ծու մը, մեղ րի և դար չի նի 
հա մադ րութ յամբ, կեր կա րաց նի 
ձեր կյան քը: Խառ նեք 1 ճ/գ մեղ-
րը, 1թ/գ դար չի նի փո շին և 3ճ/գ 
ջու րը: Ս տաց ված խառ նուր դը 
ե ռաց րեք և թե յի տես քով խմեք: 
Օ րա կան 3-4 ան գամ խմեք քա-
ռորդ բա ժակ:

•	 Մեղ րից և դար չի նի փո-
շուց խյուս պատ րաս տեք: Խ յու-
սը քսեք մի կտոր հա ցի վրա և 
կե րեք ա ռա վոտ յան: Սա կնվա-
զեց նի խո լես տե րի նի մա կար-
դակն ու կկան խար գե լի սրտի 
կաթ վա ծը:

•	 Ե թե ցան կա նում եք 
ա զատ վել մրսա ծութ յու նից, 
խառ նեք 1ճ/գ մեղրն ու քա ռորդ 
թե յի գդալ դար չի նը: Ս տաց ված 
խառ նուր դը խմեք 3 օր շա րու-
նակ:

•	 Ա տամ ա ցա վի հա մար` 
1թ/գ դար չի նի փո շին խառ նեք 
5թ/գ մեղ րով: Ս տաց ված խառ-
նուր դը քսեք ցա վող ա տա մին: 
Գոր ծո ղութ յու նը պետք է կա-
տա րել օ րը 3 ան գամ:

•	 Վեր ջերս ար ված հե-
տա զո տութ յուն նե րը ցույց են 
տվել, որ մեղրն ու դար չի նը կա-
րող են բու ժել ստա մոք սի խո ցը: 
Բո լոր նրանք, ով քեր տա ռա-
պում են այս հի վան դութ յամբ, 
պետք է օգ տա գոր ծեն 1թ/գ մեղ-
րի և 1թ/գ դար չի նի խառ նուրդն 
ա մեն օր, 3 ա միս շա րու նակ

լիլիթ Գասպարյան

ԿԼԻՄԱյԻ  փՈփՈԽությԱՆ  ԴԵՄ  ՊԱյքԱրը  
ՕԴԱյԻՆ  փՈԽԱԴրԱՄԻջՈցՆԵրԻ  ՎրԱ

 քա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիա յի մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յու նում (International Civil Aviation Organization, ICAO) 
կոչ են ա րել ա վիա ցիոն ին դուստ րիա յին ձեռ նար կել մի ջոց ներ` 
կլի մա յի փո փո խութ յան հետ ևանք նե րին հար մար վե լու հա մար, 
ինչ պես նաև հաս նե լու ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում ե րի 
նվա զեց մա նը, ո րոնք բե րում են մո լո րա կի գլո բալ տա քաց մա նը: 

Աղբ յու րի հա մա ձայն՝ ICAO-ի փոր ձա գետ նե րը զգու շաց րել են, 
որ կլի մա յի փո փո խութ յու նը կդառ նա վատ ե ղա նա կի պատ ճառ, 
կա ռա ջաց նի խնդիր ներ օ դա նա վի թռիչ քի և  վայ րէջ քի ժա մա նակ, 
ա վա զի փո թո րիկ ներ, ո րոնք կխո չըն դո տեն շար ժիչ նե րի աշ խա-
տան քը, ծո վի մա կար դա կի բարձ րաց ման արդ յուն քում կհե ղեղ վեն 
օ դա նա վա կա յան նե րը:  Միայն  Նոր վե գիա յում երկ րի 46 օ դա նա վա-
կա յան նե րից 20-ը կա րող են հայտն վել ջրի տակ: Ն ման սցե նա-
րի կան խար գե լու մը կախ ված է հենց ա վիա ցիոն ին դուստ րիա յից: 
 Գիտ նա կան նե րը պար զել են, որ գլո բալ տա քաց ման հիմ ա կան 
պատ ճա ռը մթնո լոր տում ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում ե րի 
աճն է:  « Վեր ջին տա րի նե րին ա վիա ցիա յի ո լոր տում ջեր մո ցա յին 
գա զե րի ար տա նե տում երն ա րագ տեմ պե րով ա ճում են:  Մոտ տաս-
նամ յակ նե րում ա վիա ցիա յի թռիչք նե րի քա նա կը տա րե կան հինգ 
տո կո սով կա ճի:  Սա պա հան ջում է ի նո վա ցիոն լու ծում եր՝ ուղղ ված 
շրջա կա մի ջա վայ րի վրա օ դա յին տե ղա փո խում ե րի բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յան նվա զեց մա նը: 

ICAO-ում մշա կել են մի շարք ստան դարտ ներ, սկզբունք ներ և 
հ րա հանգ ներ` օ դա յին երթ ևե կութ յան կա ռա վար ման բա րե լավ ման 
հա մար:  Ներ կա յումս աե րո նա վի գա ցիա յի ո լոր տում ներդր վում են 
ար բան յա կա յին տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք թույլ կտան ի րա կա նաց նել 
թռիչք ներն ա ռա վել ու ղիղ եր թու ղիով, ին չի արդ յուն քում կկրճատ վի 
այր վող վա ռե լի քի քա նա կը և կն վա զի մթնո լոր տի աղ տո տու մը:  
 ICAO-ում ա ռա ջար կե ցին նոր պա հանջ ներ, ո րոնք կսահ-
մա նա փա կեն ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում ե րը և կ բարձ-
րաց նեն բո լոր կո մեր ցիոն և  մաս նա վոր օ դա նա վե րի արդ յու նա-
վե տութ յու նը:  Նոր կա նոն նե րն ու ժի մեջ կմտնեն 2020 թվա կա նին 
նոր տե սա կի օ դա նա վե րի հա մար: 2028 թվա կա նից այն մո դել նե րի 
ար տադ րութ յու նը, ո րը չի հա մա պա տաս խա նի նոր չա փո րո շիչ նե-
րին, պետք է լիո վին դա դա րեց վի», - նշված է ՄԱԿ-ի պաշ տո նա-
կան կայ քում:   Գիտ նա կան նե րը հաշ վար կել են, որ 2050 թվա կա նին 
ա վիա ցիոն ին դուստ րիան կա րող է օգ տա գոր ծել «գլո բալ ած խած-
նա յին բյու ջեի» 27 տո կո սը:  Դա կօգ նի զսպել գլո բալ ջեր մաս տի-
ճա նի բարձ րա ցու մը 1.5 աս տի ճան  Ցել սիու սի սահ ման նե րում` նա-
խաարդ յու նա բե րա կան շրջա նի ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ:

www.ecolur org

http://www.ecolur

	_GoBack

