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 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ ՀՀ Ս յու նի քի մար զի մի 
շարք հա մայնք նե րում սա կա վա ջուր ա միս նե րին մե խա նի կա
կան ե ղա նա կով Մեղ րիի ինք նա հոս հա մա կար գին ջրալ րում 
ա պա հո վե լու նպա տա կով, թվով 12 պոմ պա կա յան նե րի և 600 
գծա մետր խո ղո վա կա շա րի մոն տաժ ման աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, գու մար կհատ կաց վի ՀՀ ԳՆ ջրա
յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեին՝ § Մեղ րի¦ ՋՕԸին 
տրա մադ րե լու հա մար: Հիմ նա վոր ման հա մա ձայն՝ շոգ կլի մա
յա կան պայ ման նե րում, Մեղ րի գե տում ջրի ոչ բա վա րար առ
կա յութ յան պատ ճա ռով, վտանգ վում է մի շարք հա մայնք նե րի 
շուրջ 480 հա հո ղա տա րածք նե րի ո ռո գու մը: Այդ կա պակ ցութ
յամբ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել վե րը նշված ա պա մոն
տաժ ված պոմ պա կա յան նե րի մոն տա ժու մը և շա հա գոր ծու մը, 
ինչն էլ հո ղա տա րածք նե րը սա կա վա ջուր ա միս նե րին կա պա
հո վի ո ռոգ ման ջրով: 

Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեին կա ռա վա
րութ յան պա հուuտա յին ֆոն դից գու մար կհատ կաց վի նաև 
Ս յու նի քի մար զի Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նում օգ տա գործ վող 
ո ռոգ ման ջրի դի մաց գանձ վող վար ձավ ճար նե րի նկատ մամբ 
2016 թ. հա մար 50 տո կոս զեղչ կի րա ռե լու նպա տա կով: Հիմ
նա վոր ման հա մա ձայն՝ Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նում ո ռոգ ման 
ջրի դի մաց հաշ վարկ վող ե կա մուտ նե րի նկատ մամբ 50 տո կոս 
զեղ չի կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար է՝ հաշ վի առ նե լով տա
րա ծաշր ջա նի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան կար ևո րա գույն 
նշա նա կութ յու նը և սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման գե րա
կա յութ յու նը:

 Գոր ծա դի րը հա վա նութ յուն է տվել Ո ռոգ ման ո լոր տի ֆի
նան սա կան կա յու նութ յան բա րե լավ ման ռազ մա վա րութ յա նը 
և մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րին: Ռազ մա վա րութ յան նպա տակն 
է` ո ռոգ ման ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա վե լա ցու մը, 
մա տուց ման շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հո վումն ու արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը, ո ռոգ ման ջրի հա մա կար
գի ըն կե րութ յուն նե րի (ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն ներ 
և ջ րառ ըն կե րութ յուն ներ) ֆի նան սա կան կեն սու նա կութ յան 
բա րե լա վու մը: Կամ րապնդ վեն ըն թա ցիկ ծախ սա ծածկ մանն 
անց ման նա խադր յալ նե րը, ո ռոգ ման հա մա կար գե րի և  են
թա կա ռուց ված քի պահ պա նումն ու ար դիա կա նա ցու մը, ջրօգ
տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա րո
ղութ յուն նե րի հե տա գա հզո րա ցու մը, ո ռոգ ման հա մա կար գին 
տրա մադր վող պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը։

* * *
  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 Փոքր և մի ջին ձե ռար
կա տի րութ յան զար գաց ման խորհր դի հեր թա կան նիս տը: 
 Նա խորդ նիս տի արդ յունք նե րի ամ փո փու մից և տր ված հանձ
նա րա րա կան նե րի կա տար ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ զե
կու ցում նե րից հե տո, խոր հուրդն ան ցել է օ րա կար գա յին 
մյուս հար ցե րի քննարկ մա նը: Մաս նա վո րա պես, քննարկ վել 
են պե տա կան գնում նե րի շրջա նա կում ՀՀում ար տադր ված 
ապ րան քի ծագ ման երկ րի հա վաս տագ րի տրա մադր մա նը, 
Հար կա յին օ րենսգր քի նա խագ ծում ՓՄՁնե րին առնչ վող մի 
շարք դրույթ նե րին, ՓՄՁնե րի ու առևտ րի կենտ րոն նե րի միջև 
գնորդմա տա կա րար շղթա յում առ կա խնդիր նե րին և  առևտ րի 
կենտ րոն նե րում հայ կա կան ապ րանք նե րին ա ռաջ նա հեր թութ
յուն տա լուն վե րա բե րող հար ցեր: 

* * *
 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՝ կոն
յա կի և գի նու ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Խորհր դակ ցութ յան 
ըն թաց քում քննարկ վել են խա ղո ղի մթեր ման գոր ծըն թա ցին, 
ո լոր տի զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րին և հե ռան կար
նե րին վե րա բե րող մի շարք հար ցեր:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այ ցով Ա րա գա
ծոտ նի մար զում էր, որ տեղ հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` գյու ղատն տե սա կան ըն թա ցիկ տար
վա խնդիր նե րի քննարկ ման նպա տա կով: Այ նու հետև նա խա րա րը, մարզ պետ Գաբ րիել Գ յո զալ յա
նի ու ղեկ ցութ յամբ, հետ ևել է  բեր քա հա վա քի ըն թա ցին:  

Այ ցի շրջա նա կում նա խա րարն այ ցե լել է Նոր Ե դե սիա հա մայնք և  ե ղել ֆեր մեր Ա շոտ Բաղ դա
սար յա նի տնտե սութ յու նում:  Ա շոտ Բաղ դա սար յա նը մաս նա գի տութ յամբ գյու ղատն տես է, եր կար 
տա րի նե րի փորձ ու նի, Նոր Ե դե սիա յում գյու ղատն տե սա կան մեծ տա րածք ներ ու նի`  շուրջ 15 հեկ
տար,  որ տեղ  մշա կում է ծի րան, դեղձ, սա լոր, խնձոր, տանձ, նուշ, կե ռաս, նաև 2 հեկ տար  խա
ղո ղի այ գի ու նի: Բերքն ի րաց նում է ինչ պես վե րամ շա կող գոր ծա րան նե րին հանձ նե լու մի ջո ցով, 
այն պես էլ  օգտ վում է գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի տո նա վա ճառ նե րից:

 Ֆեր մե րը զբաղ վում է նաև ա նաս նա պա հութ յամբ, մսամ թեր քը հանձ նում է մայ րա քա ղա քում 
գոր ծող խո շոր սու պեր մար կետ նե րից մե կին, ո րի հետ ու նի պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն ներ: 
Ա շոտ Բաղ դա սար յա նը վստահ է, որ գյու ղատն տե սութ յու նը ե կամ տա բեր է, ե թե ինչ պես հարկն է 
աշ խա տեն  և հա մար ձակ ծրագ րեր ի րա կա նաց նեն: Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Գաբ րիել Գ յո զալ
յա նի խոս քով` գյու ղատն տե սա կան տա րին բա րեն պաստ է ե ղել մար զի հա մար, և նա խորդ տար
վա հա մե մատ, բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րի աճ է գրանց վել: §Ա րա գա ծոտ նի մար զում նա խորդ 
տար վա հա մե մատ, այս տա րի շուրջ 3100 հեկ տարից ա վել հող է մշակ վել, ին չը լուրջ ցու ցա նիշ է, և  
այս պա հի դրութ յամբ մար զի մշակ վող հո ղե րը կազ մում են ընդ հա նուր վա րե լա հո ղե րի ա վե լի քան 
80 տո կո սը: Ա ճի այս տեմ պերն անհ րա ժեշտ է պահ պա նել, որ պես զի չմշակ վող հո ղեր առ հա սա րակ 
չու նե նանք: Մար զում բեր քա հա վա քի ե ռուն շրջանն է, հա ցա հա տի կի 95 տո կոսն ար դեն հա վաք վել 
է, ըն թաց քի մեջ է պտղի` սա լո րի, դեղ ձի բեր քա հա վա քը:  Այս տա րա ծաշր ջա նում բա վա կա նին լավ 
արդ յունք ներ են սպաս վում, կան պտղա տե սակ ներ, ո րոնք նա խորդ տար վա հա մե մատ  նույ նիսկ 
առավելմեծծավալներկապահովեն,դրանքեն`սալորը,դեղձը,կեռասը…¦,-ամփոփելովայցի
արդ յունք նե րը` նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րի խոս քով` այս պա հին նա խա րա րութ յան  ու շադ րութ յան կենտ րո նում  բեր քի ի րաց
ման` մաս նա վո րա պես խա ղո ղի մթեր մանն առնչ վող հար ցերն են, ո րոնց լուծ ման ուղ ղութ յամբ  
անհ րա ժեշտ քայ լեր են ձեռ նարկ վում:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Ար մա վի րի մարզ` բեր

քա հա վա քի և մ թե րում նե րի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով:
Նա խա րա րը, մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, նախ ե ղել է Սար դա րա պատ 

հա մայն քում, որ տեղ ըն թա նում էին լո լի կի բեր քա հա վա քի աշ խա տանք ներ: Այ նու հետև նա խա րար 
Ս. Կա րա պետ յանն ուղ ևոր վել է Ա րաքս հա մայնք և  հետ ևել սա լո րի բեր քա հա վա քի ըն թաց քին: 
Ա րաք սի հա մայն քա պետ Ռու բեն Կա րա պետ յա նի խոս քով` բեր քից գոհ են, գար նա նա յին ցրտա հա
րութ յունն ու կարկ տա հա րութ յունն այս տա րի շրջան ցել են ի րենց հա մայն քը, ստաց ված պտու ղը 
լավ ապ րան քա յին տեսք ու նի, գրե թե ամ բող ջութ յամբ ար տա հան վում է, հիմ նա կա նում` Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յուն, հո ղա տե րը սա լորն ար տա հա նող ըն կե րութ յուն նե րին ան մի ջա պես այ գուց 
հանձ նում է 130 դրա մով` վճա րու մը ստա նա լով կան խիկ: Մ յուս պտղա տե սակ նե րի ի րաց ման հար
ցում նույն պես խնդիր ներ չեն ու նե ցել: Ֆեր մեր Խա չա տուր Կա րա պետ յանն այս տա րի շուրջ 15 
տոն նա բեր քի ակն կա լիք ու նի,  ի րաց ման խնդիր ներ չի ու նե ցել, ընդ հա նուր առ մամբ, բեր քից գոհ 
է. գրե թե նույն քա նա կով սա լոր էլ նա խորդ տա րի էր ստա ցել:

Նախարարիայցելությանվերջինկանգառը§Նոյյան¦գործարանում էր, որտեղծանոթացել
է լո լի կի մթեր ման ըն թաց քին: Նա խա րա րը տնօ րեն Է դիկ Ղա զար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, շրջայց է 
կա տա րել գոր ծա րա նում, հետ ևել աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: §Այս պա հի դրութ յամբ հան րա
պե տութ յու նում ար դեն իսկ շուրջ 10 000 տոն նա լո լիկ է մթեր վել, ին չը, նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ, մոտ 500 տոն նա յով ա վել է:  Այս պա հին լո լի կի մթե րում ներ են 

Նախարարը հետևել է բերքահավաքի ընթացին
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը զե կու ցել է մթեր ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ և 
ն շել, որ մթեր ման սե զո նը սա հուն անց կաց նե լու նպա տա կով, 
նա խա րա րութ յունն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է մթե րող 
բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ:

 Այ նու հետև ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա
ռա վա րութ յան ղե կա վա րին են ներ կա յաց րել ի րենց խնդիր նե
րը, ա ռա ջար կութ յուն ներն ու դի տար կում նե րը: Քն նարկ վել են 
նաև տնտես վա րող նե րին տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ
րույք նե րին, ար տա հան ման ուղ ղութ յամբ ա ռա ջա ցած խնդիր
նե րին, հար կա յին և մաք սա յին վար չա րա րութ յան պար զեց
մա նը, օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե լավ մա նը վե րա բե րող 
հար ցեր:

  Վար չա պետ Հ. Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է ո լոր տի զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ կա ռա վա րութ յան և մաս նա վոր 
հատ վա ծի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, այդ նպա տա կով 
շա րու նա կա կան քայ լե րի ի րա կա նա ցու մը, ար տադ րութ յան 
ու ար տա հան ման ծա վալ նե րի մե ծա ցու մը: Միա ժա մա նակ, 
վար չա պե տը հոր դո րել է մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ խա ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք նե րը 
պատ շաճ կազ մա կեր պել՝ գյու ղա ցի նե րին ան հար մա րութ
յուն ներ չպատ ճա ռե լու հա մար: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, 
որ կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ է այդ գոր ծում օ ժան դա
կութ յուն ցու ցա բե րել մթե րող նե րին և գ յու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին: § Մեր խնդիրն է` հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով 
ա ջակ ցել մթե րող ձեռ նար կութ յուն նե րին, որ պես զի վեր ջին
ներս ա ռա վե լա գույն քա նա կով խա ղող մթե րեն և խն դիր ներ 
չստեղծենխաղողագործներիհամար¦,-նշելէվարչապետը:

իրականացնում§Արտաշատիպահածոներիգործարանը¦և
Արմավիրի §Նոյյան¦ գործարանը: Նախարարությունն աշ-
խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում, որ պես զի մյուս մթե րող ըն
կե րութ յուն նե րը, ո րոնք խնդիր ներ ու նեն, նույն պես սկսեն 
մթե րում նե րի կազ մա կեր պու մը: Պետք է նաև հաշ վի առ նել, 
որ այս տա րի էա կա նո րեն ա ճել են լո լի կի ար տա հան ման ծա
վալ նե րը, և բեր քի մեծ մա սը գյու ղա ցի նե րը հանձ նել են ար
տա հա նող նե րին, նաև ներ քին շու կա յում են սպա ռու մը կազ
մակերպել¦,-նշելէնախարարԿարապետյանը:

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ Ար մա վի րի մար զում այս տա
րի, ընդ հա նուր առ մամբ, չնա յած ո րոշ հա մայնք նե րում տե ղի 
ու նե ցած կարկ տա հա րութ յուն նե րին, պտղի բա վա կա նին լավ 
բերք է ստաց վել: Բա ցի այդ, նա խորդ տար վա հա մե մա տութ
յամբ շուրջ 1600 հեկ տա րով ա վե լա ցել են  մար զի ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րը, ո րից 300 հեկ տա րը կազ մում են լո լի կի 
ցան քե րը:  Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յանն իր 
հեր թին նշել է, որ ի րենց հիմ նա կան խնդիրն է` բեր քի ի րաց
ման գոր ծում գյու ղա ցի նե րին օգ տա կար լի նե լը,  ար տա հան
ման նոր շու կա ներ գտնե լը, ին չի ուղ ղութ յամբ մշտա կան 
աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վում: Մարզ պե տը մաս նա
վո րա պես նշել է, որ վեր ջերս է վե րա դար ձել ՌԴ Վո լոգ դայի 
մար զից, որ տեղ տե ղի գոր ծա րան նե րից մե կի հետ պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել` Ար մա վի րի մար զից ար տա
հա նում ներ կազ մա կեր պե լու հար ցում:

Հացահատիկի և կարտոֆիլի աննախադեպ բերք է 
սպասվում

Հինգ տա րի ա ռաջ Լո ռու մար զի ագ րո հա մա
կար գում հայտն վեց նոր ա նուն՝«§Բո զո յան¦ ՍՊԸ 
ան վա նու մով: Մի քա նի տա րին բա վա րար էր, որ 
ցան քա դաշ տե րի մե ծութ յամբ ու գեր ժա մա նա
կա կից տեխ նի կա կան հա գեց ված վա ծութ յամբ 
այս ըն կե րութ յու նը դառ նար Լո ռու մար զի ագ
րոարդ յու նա բե րութ յան ա ռա ջա տա րը, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ոս կե մե դա
լա կիր:

Ա մեն ինչ սկսվեց նրա նից, որ Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան Օմս կի մար զում ար դեն իսկ ինք նա
հաս տատ ված, 33 հա զար հեկ տար հա ցա հա տի
կա յին հո ղե րի սե փա կա նա տեր Ա րա մա յիս Բո զո
յա նը ո րո շեց իր կա րո ղութ յուն նե րը ներդ նել նաև 
հայ րե նի Տա շի րում: Ձ յու նա շող, Մե ծա վան և շր
ջա կա գյու ղե րի տա րի նե րով ա նօգ տա գոր ծե լի 
դար ձած, գրե թե ան տե րութ յան մատն ված շուրջ 
1500 հեկ տար անջր դի հո ղա մա սե րի եր կա րատև 
վար ձա կա լութ յամբ ու հսկա յա կան ներդ րում նե
րով հիմ նեց հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յուն, 
10 հա զար տոն նա տա րո ղութ յամբ էլ ևա տոր, 
ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն, ձեռք բեր
վեց եվ րո պա կան ար տադ րութ յան թան կար ժեք 
հա ցա հա տի կա հա վաք տեխ նի կա: Ագ րո հա
մա լի րի կա յաց ման վրա, ընդ հա նուր առ մամբ, 
ծախս վեց մոտ 4 մլն ԱՄՆ դո լար: 

Ար ցա խի ճա կա տագ րով մշտա պես մտա հոգ 
հայ րե նա սեր հա յոր դին նաև ա ռա ջին նե րից էր 
որ այս տար վա ապ րիլ յան մի ջա դե պե րի ժա մա
նակ ար ձա գան քեց Լո ռու մարզ պե տի կո չին և  իր 
անձ նա կան մի ջոց նե րից 200 հա զար դո լար նվի
րա բե րեց ԼՂՀ սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան 
ամ րապնդ մա նը: 

Կարճ ժա մա նա կով հայ րե նիք վե րա դար ձած 
Ա րա մա յիս Բո զո յա նը վեր ջերս հյու րըն կա լեց 
ագ րոըն կե րութ յուն` աշ խա տանք նե րին տե ղում 
ծա նո թա նա լու նպա տա կով: Տն տե սութ յու նում 
հա ցա հա տի կի բեր քա հա վա քի ե ռուն օ րերն 
են: Ըն կե րութ յան ան դամ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, 
մար զի պաշ տոն յա նե րը ե ղան հա ցա հա տի կի 
դաշ տե րում: Ըն կե րութ յան ան դամ նե րը գոհ են 
բեր քա հա վա քի արդ յունք նե րից. մի ջին հաշ վով, 
հեկ տա րից ստաց վում է 30 ցենտ ներ հա ցա հա
տիկ, ո րը Տա շի րի բարձ րա վան դա կի հա մար 
փոքր արդ յունք չէ, մա նա վանդ որ ե ղա նա կա յին 

պայ ման ներն այն քան էլ բա րե հաճ չեն ե ղել տա
րա ծաշր ջա նի հո ղա գործ նե րի հա մար: Աշ նա նա
ցան ցան քա դաշ տե րը նախ` բա վա կա նին տու ժե
ցին վաղ գար նա նա յին ցրտա հա րութ յուն նե րից, 
ա պա՝ տևա կան անձրև նե րից, ո րը հնա րա վո
րութ յուն չտվեց լիար ժեք կա տա րել վնա սա
տու նե րի ու հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րը:  
Ագ րո հա մա լի րի սե փա կա նա տե րերն ի րենց գո
հու նա կութ յունն ար տա հայ տե ցին մար զի ղե
կա վա րին` շուրջ տա րին ըն կե րութ յան նկատ
մամբ ցու ցա բե րած ու շադ րութ յան, մատ չե լի 
գնե րով սեր մե րի տրա մադր ման, օր գա նա կան 
պա րար տան յու թե րով ու դիզ վա ռե լի քով ա ջակ
ցե լու հա մար, հա վաս տիաց նե լով, որ գոր ծե
րի բա րե հա ջող ըն թաց քի դեպ քում, մտա դիր են 
ցան քա դաշ տե րը հասց նել 10 հա զար հեկ տա
րի: Արդ յուն քում`  հնա րա վոր կլի նի հիմ նադ րել 
նաև վե րամ շա կող ար տադ րութ յուն` մե ծա քա
նակ աշ խա տա տե ղե րի ա պա հով մամբ: Տն տե
սութ յու նում փորձ նա կան քայ լեր են ար վում նաև 
կար տո ֆի լի և  ար ևա ծաղ կի ար տադ րութ յան 
ուղ ղութ յամբ: Ցան կա լի արդ յունք նե րի դեպ քում 
ագ րոարդ յու նա բե րող նե րը կընդ լայ նեն նաև Տա
շի րի տա րա ծաշր ջա նի հա մար ոչ տի պիկ այդ 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յու նը:

Ըն կե րութ յան ղե կա վար նե րին թերևս մտա
հո գում է հա ցա հա տի կի ի րաց ման խնդի րը, ո րը 
հան րա պե տութ յան սպառ ման սահ մա նա փակ 
շու կա յի և  այս տար վա հա մե մա տա բար ա ռատ 
բեր քի պայ ման նե րում դժվա րութ յուն ներ է հա
րու ցե լու ի րենց հա մար: Մարզ պետ Ա. Նալ բանդ
յա նը, ով բա վա կա նին տպա վոր ված էր ըն կե րութ
յան աշ խա տանք նե րով ու ձեռք բե րում նե րով, 
Գ րի գոր Հա կոբ յա նին հանձ նա րա րեց բա նակ
ցութ յուն ներ վա րել Ս պի տա կի թռչնա ֆաբ րի կա
յի տնօ րի նութ յան հետ` կե րա յին հա ցա հա տիկն 
այս ըն կե րութ յուն նե րից գնե լու խնդրով:

Այ ցի ա վար տին մար զի ղե կա վա րը մար զում 
ակ տիվ տնտե սա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե
լու, ինչ պես նաև Ար ցա խին ծան րակ շիռ ֆի նան
սա կան ա ջակ ցութ յան ցու ցա բե րե լու հա մար, ի 
նշան ե րախ տա գի տութ յան, Ա րա մա յիս Բո զո
յա նի նին հանձ նեց ինք նա տիպ հու շան վեր՝ գե
ղար վես տա կան բարձ րար վեստ դրվա գում նե րով 
Աստ վա ծա շունչ:

www. lori.mtad.am
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Նախարարը հետևել է 
բերքահավաքի ընթացին

Քայլեր` ոլորտի զարգացման համար
 Վեր ջերս տե ղի է ու նե ցել գյու

ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար 
Ար մեն Հա րութ յուն յա նի գլխա վո
րած պատ վի րա կութ յան այ ցը Լիտ
վա յի Հան րա պե տութ յուն։

Այ ցի ըն թաց քում փոխ նա խա
րար Ա. Հա րութ յուն յա նը հան դի պել 
է Լիտ վա յի գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Վիր գի նիա Բալտ
րայ տե նե յի հետ, ո րի ըն թաց քում 
քննարկ վել են երկ կողմ հա մա գոր
ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը, փոր
ձի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ
յուն նե րը։

 Պատ վի րա կութ յան ան դամ նե
րը ճա նա չո ղա կան այ ցեր են կա տա
րել Վիլն յու սի շրջա նի մսամ թեր քի 
վերամշակման §Բիովելա¦ ընկե-
րութ յուն, Կ լայ պե դա յի ձկան ար
տադ րան քի աուկ ցիոն, Լիտ վա յի գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յութ յան կենտ րոն, ո լոր տը հա մա կար գող 

այլ հաս տա տութ յուն ներ և ձեռ նար կութ յուն ներ։
Այ ցի ըն թաց քում հե տա գա երկ կողմ հա մա

գոր ծակ ցութ յան շուրջ մի շարք պայ մա նա վոր
վա ծութ յուն ներ են ձեռք բեր վել։
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«ՄՈՏՈԲԼՈԿ»Ն  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՏԵԽՆԻԿԱ`  ՄԱՏՉԵԼԻ   ԳՆԵՐՈՎ

են ռու սա կան ՆԵՎԱ ֆիր մա յի հետ հա մա տեղ,  կներ
մու ծենք այս ամ սին: Ա ռա ջար կը ե ղել է իմ կող մից` հաշ
վի առ նե լով, որ ՀՀում դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը մեծ 
է: Մեր երկ րի լեռ նա յին պայ ման նե րում փոք րա մասշ
տաբ հնձող տեխ նի կան շատ է անհ րա ժեշտ, քա նի որ 
մեծ տեխ նի կան այդ պայ ման նե րում շատ տե ղե րում չի 
կա րո ղա նում հնձել: Մի շարք մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն ներ մեր ըն կե րութ յու նից  գնել են նշված գյուղ
տեխ նի կա յից` մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
օ ժան դա կութ յամբ ստեղծ ված կոո պե րա տիվ ե րի և 
փախս տա կան նե րով բնա կեց ված գյու ղե րում գյու ղաց
նե րի հա մար: Մեկ միա վոր տեխ նի կան հատ կաց նում 
են 5 տնտե սութ յուն նե րի, որ պես զի օգ նեն միան գա մից 
մի քա նի ըն տա նիք նե րի: Գ յու ղատն տե սա կան «ՆԵՎԱ» 
ֆիր մա յի մո տոբ լոկ նե րի վրա օգ տա գոր ծում են աշ
խար հի ա մե նա բարձ րա կարգ շար ժիչ նեը, այս պա հին 
դրա նից բարձ րա կարգ շաչ ժիչ ներ չկան, օգ տա գործ

վում է ճա պո նա կան «ՍՈՒԲԱՌՈՒ», ա մե րիկ յան «Բ րի
ջիդ» շար ժիչ ներ, ո րը Բոին գի շար ժիչ ներ ար տադ րողն 
է:

- Ներկր ման գոր ժըն թա ցում  ի՞նչ դժվա րութ յուն-
ներ և խո չըն դոտ ներ կան:

Սկզբ նա կան շրջա նում ու նե նում էինք բա վա կա
նին խնդիր ներ ներկր ման հետ կապ ված: Ե թե բե րում 
էինք ՌԴից, բնա կա նա բար մաք սա տուր քը կար միայն 
ա վե լաց ված ար ժե քի տես քով, իսկ Չի նաս տա նից 
ներկր ման դեպ քում, եր կուսն էլ վճա րում էինք և՛ մաք
սա տուր քը և՛ ԱԱ հար կը: Հե տո մեր կա ռա վա րութ յան 
ա ռա ջար կով Ազ գա յին ժո ղո վը ո րո շում ըն դու նեց գյուղ
տեխ նի կա յի, թու նա քի մի կատ նե րի, պա րար տան յու թե
րի ներ մուծ ման ժա մա նակ ա զա տեն ներ մուծ ման և ԱԱ 
հար կե րից, ո րոշ ժա մա նա կից հե տո ա զա տե ցին նաև 
մաք սա տուր քից: Այ սինքն տեխ նի կան գա լիս էր զրո
յա կան մաք սա տուր քով ու զրո յա կան հար կով: ԵՏՄ 
մտնե լուց հե տո  այդ մաք սա տուր քերն ա ռա ջա ցան:

 Կան ներկ րող ներ, ո րոնք ապ րան քը ներկ րում են 
կի լոգ րա մով,  այս արդ յուն քում ա ռա ջա նում է ան հա
վա սար պայ ման ներ: Ցան կա լի է, որ գյու ղատն տե սութ
յան նա խաա րա րութ յունն օ ժան դա կեր գյուղ տեխ նի կա 
գնող գյու ղա ցուն` բան կե րից տրա մադր վող վար կե րը 
ցածր տո կոս նե րով ձեռք բե րե լու հար ցում:

           Ման վել Կի րա կոս յան
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 - Պա րոն Մել քոն յան, ի՞նչ աշ խա տանք ներ է 
ի րա կա նաց նում « Մո տոբ լոկ» ըն կե րութ յու նը մեր 
հան րա պե տութ յու նում:

2013 թ. ստեղ ծե ցինք այս կազ մա կեր պութ յու նը, 
որ պես զի մեր ու ժե րի նե րա ծին չա փով մի քիչ թեթ
ևաց նենք գյու ղա տնտեսա կան աշ խա տանք նե րը: 
Մինչ այս կազ մա կեր պութ յան հիմ ադ րու մը, գոր ծել 
է նույն բո լոր տի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող « Վա հե և 
Ա նի» ՍՊԸ, ուղ ղա կի ան վան հետ կապ ված ո րոշ փո
փո խութ յուն նե րից հե տո, բա ցե ցինք  նոր կազ մա կեր
պութ յուն, որ պես զի  ա վե լի հաս կա նա լի լի նի ին չի մա
սին է խոս քը:

 Հաշ վի առ նե լով, որ «ՆԵՎԱ» մակ նի շը սո վե տա
կան ժա մա նակ նե րից ճա նաչ ված, ըն դուն ված ըն կե
րութ յուն  է, դար ձանք ի րենց պաշ տո նա կան ներ կա յա
ցու ցի չը  ՀՀում: Այն Սանկտ Պե տեր բուր գի «Կ րաս նի 
Օկտ յաբ րի» «ՆԵՎԱ» ֆիր ման է: Սկզբ նա կան շրջա
նում ներկ րում էինք միայն ի րենց ապ րանք նե րը, այ
նու հետև շու կա յի ու սում ա սի րութ յու նից, փոր ձից, աշ
խա տան քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցած պա հանջ նե րից 
հաս կա ցանք, որ անհ րա ժեշտ է ոչ միայն բեն զի նի 
շար ժի չով, այլ նաև չի նա կան, ռու սա կան, ուկ րաի նա
կան ար տադ րութ յան դի զե լա յին շար ժիչ նե րով տեխ
նի կա ներ մու ծել:   Աս տի ճա նա բար ընդ լայ նե ցինք 
ներկր ման աշ խա տանք նե րը և բա վա կա նին մատ չե լի 
գնե րով՝ չորս ա նիվ ե րով տրակ տոր ներ ենք բե րում, 
կան տե սա կա նի ներ, ո րոնք  հա վա քում են Բել գո րո
դում, Պոլ տա վա յում:

-Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը և գ յու ղա-
ցի նե րը ի՞նչ աշ խա տանք ներ կա րող են կա տա րել 

ձեր ըն կե րութ յան կող մից ներկր ված գյուղ տեխ նի-
կա յով: 

Գ յուղ տեխ նի կան լի նե լով կոմ պակտ և հաշ վի առ
նե լով ներ կա յումս ՀՀի գյու ղատն տե սա կան տա րածք
նե րը, ո րոնք հիմ ա կա նում փոքր կտոր նե րով է տրվել 
գյու ղա ցի նե րին` մեծ տրակ տոր նե րով աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լը փոքր հո ղա տա րածք նե րում, բա վա
կա նին դժվա րա ցել է, դրա հա մար շատ արդ յու նա վետ 
է դար ձել փոք րա մասշ տաբ տեխ նի կա յի կի րա ռու մը: 
Մեզ մոտ գնե րը սկսվում են 200 000 դրա մից և մինչև 
ա մե նա բարձր կար գա գի նը՝ 545 000դրամ: Բա վա կա
նին շա հա վետ է գյու ղա ցու տնա մերձ, ֆեր մե րա յին, 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներ ու նե ցող նե րի հա մար:

 -Ա ռա ջի կա յում Ձեր գոր ծու նեութ յունն ընդ լայ նե-
լու հա մար, ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար վում:

 Ա ռա ջին խա նութն է բաց վել ար դեն Եր ևան – Աշ
տա րակ ճա նա պար հա հատ վա ծի վրա, (չհա սած Պ ռոշ
յան գյուղ): Ո րո շել ենք հիմ ել խա նութ նե րի ցանց՝«
Մո տոբ լոկ նե րի աշ խարհ» ան վա նու մով: Խա նութ ներ 
կբա ցենք Մար տու նիում, Սի սիա նում, Ար մա վի րում, 
Գ յում րիում: Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան կող մից ար
դեն ա ռա ջարկ կա, ի րենք տրա մադ րե լու են հա մա
պա տաս խան տա րածք, որ բաց վի գյուղ տեխ նի կա յի 
խա նութ, ո րով հետև տա րե կան ա մե նա քի չը քա ռա սուն 
հատ տեխ նի կա վա ճառ վում է  հենց Ար ցա խում, այ
սինքն ե թե խա նու թը լի նի Ար ցա խում, վստա հա բար 

կա րող եմ ա սել, որ վա ճառ քի ցու ցա նի շը կե ռա պատկ
վի:

 Չի նա կան նոր խոտհն ձիչ ներ, ո րոնք ար տադր վել 

Հանրապետությունում գյուղատնտեսական աշխատանքներն էլ ավելի արդյունավետ ու 
մատչելի դարձնելու նպատակով, «Մոտոբլոկ» ընկերությունը ներմուծում է մինի տրակտորներ, 
մոտոբլոկներ և կազմակերպում վաճառք: 2013 թ. ստեղծված ՍՊԸ-ի  տնօրեն Տիգրան Մելքոնյանը 
Ապարանի տարածաշրջանի Արագած գյուղից է. անմիջական ծանոթ լինելով գյուղացու հոգսին՝ 
որոշել է թեթևացնել այն և հենց այդ նպատակով էլ սկսել է ներկրել գյուղտեխնիկան: Մեր 
հանդիպումը ընկերության դործադիր տնօրեն  Տ. Մելքոնյանի հետ կայացավ նորաբաց մինի 
տրակտորների և մոտոբլոկների  խանութում:
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Նոր գործարար 
գաղափարներ

«Սկս նակ գոր ծա րար նե րի ձեռ նե-
րե ցութ յանն ա ջակ ցութ յուն» ծրագ րի 
շրջա նա կում Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ 
հիմ ադ րա մի Ա րա գա ծոտ նի մար-
զի Աշ տա րակ քա ղա քում տե ղի ու նե-
ցավ  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 լի սի 18ին` Աշ տա րակ քա ղա
քում « Դա վո յան» ՍՊԸի  կող մից ՝ ԱՄՆ 
ՄԶԳ (USAID) կող մից ֆի նան սա վոր վող 
և Հա յաս տա նի Փոքր և Մի ջին ձեռ նար
կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին 
կենտ րոն (ՓՄՁ ԶԱԿ)ի 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 նակ նե րում: 

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 և հա մա պա
տաս խան գոր ծա րար հմտութ յուն ներ, 
ո րի արդ յուն քում մշա կել են ան հա տա
կան գո րա ծա րար ծրագ րեր: 

Ծ րագ րին մաս նակ ցած 14 սկսնակ
նե րից 11ը ներ կա յաց րել էին գոր ծա րար 
ծրագ րեր:  Գոր ծա րար գա ղա փար նե րը 
նե րա ռում էին պա հա ծո նե րի ար տադ
րութ յուն, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն, 
հա գուս տի ար տադ րութ յուն,  ե լա կի ա ճե
ցում, չրի, թխված քի ար տադ րութ յուն, 
մար զաս րահ, ձե ռա գործ աշ խա տանք նե
րի վա ճառք, հար սան յաց սրահ:
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Ճապոնիայի կառավարությունը կշարունակի 
աջակցել Հայաստանի ՓՄՁ-ներին

 Վեր ջերս տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ – ՃՄՀԳ հա մա տեղ « Տե-
ղա կան ար տադ րութ յան զար գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա նի շե րի ա ռաջմ ղում 
– փուլ 2» ծրագ րի միաց յալ հա մա կար գող խորհր դի նիս տը։ Այն վա րում էին ՀՀ 
է կո նո մի կա յի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Գա րե գին Մել քոն յա նը և Հա յաս-
տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը։

 Ճա պո նա կան կող մից նիս տին մաս նակ ցում էին ՃՄՀԳ Ուզ բեկս տա նի գրա սեն
յա կի ներ կա յա ցու ցիչ Մու րա յի Հի րո մի ցուն, ՃՄՀԳ եր ևան յան կա պի գրա սեն յա կի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ռու զան Խո ջիկ յա նը, ՀՀում Ճա պո նիա յի դես պա նա տան ներ կա յա
ցու ցիչ ներ և Ծ րագ րի փոր ձա գի տա կան խում բը։ Դի տոր դի կար գա վի ճա կով նիս տին 
ներ կա էին նաև ԱՄՆ ՄԶԳ և ՄԱԱԶԳ ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Գա րե գին Մել քոն յա նը բարձր 
է գնա հա տել ՃՄՀԳ հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նել նոր 
ծրա գիր սկսե լու հա մար։ Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի գոր ծա դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա
ցա կան յանն իր խոս քում նշել է ծրագ րի նա խորդ փու լի բարձր արդ յու նա վե տութ
յու նը և հույս հայտ նել, որ երկ րորդ փու լը նույն պես կա պա հո վի բարձ արդ յունք ներ:

Այ նու հետև ՃՄՀԳ փոր ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար Սե նո Ռ յու ջին ներ կա յաց
րել է ծրագ րի ա ռա ջին փու լի արդ յունք ներն ու երկ րորդ փու լի հիմ ա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րը:

 Ներ կա յա ցու մից հե տո ՃՄՀԳ փոր ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար Սե նո Ռ յու
ջին պա տաս խա նել է ներ կա նե րի հար ցե րին: Քն նար կում է ծա վալ վել երկ րորդ փու
լի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ։ Հատ կա պես 
շեշտ վել է այլ ա ջա կից կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան և գոր ծո ղութ յուն նե
րի փոխլ րաց ման ա պա հով ման կար ևո րութ յու նը՝ մար զե րում ա ջակ ցութ յան արդ յու
նա վե տութ յան նպա տա կով։

Քն նար կում ե րից հե տո ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Գա
րե գին Մել քոն յա նը և ՃՄՀԳ Ուզ բեկս տա նի գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցիչ Մու րա յի 
Հի րո մի ցուն ստո րագ րե ցին ծրագ րի պաշ տո նա կան մեկ նարկն ազ դա րա րող փաս
տա թուղ թը։

 Հա մա տեղ ծրա գի րը հան դի սա նում է Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և ՃՄՀԳ հա
մա տեղ « Տե ղա կան ար տադ րութ յան զար գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա նի շե րի 
ա ռաջմ ղում Հա յաս տա նում» ծրագ րի նոր փու լը։ Նա խորդ ծրա գիրն ի րա կա նաց վել 
է 2013 թ. մար տից մինչև 2015 թ. մարտ: Ծ րագ րի վերջ նա կան նպա տակն է` Ճա պո
նիա յում սկիզբ ա ռած « Մեկ գյուղ, մեկ ար տադ րանք» հա յե ցա կար գի հի ման վրա 
շու կա յա վար ման մե թոդ նե րի մշա կու մ ու  տե ղա կան ՓՄՁնե րին ա ջակ ցութ յու նը:
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Եվ րո միութ յան կող մից ֆի նան-
սա վոր վող և ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու-
ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ-
յան կող մից ի րա կա նաց վող ԵՀԳԳԶԾ 
« Տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ-
յա նը» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 2016 
թվա կա նի հու նի սի 9-ին հան րա պե-
տութ յան 10 ԳԱՄԿ-ե րի տնօ րեն նե րի և 
ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ « Տեխ նի կա կան օ ժան-
դա կութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա-
խա րա րութ յա նը» ծրագ րի պա տաս-
խա նա տու նե րի հետ Եր ևա նում անց-
կաց ված աշ խա տա ժո ղո վի ժա մա նակ 
հաս տատ վել էր, որ բո լոր մար զե րում 
անց կաց վե լու են ֆեր մեր նե րի վե րա-

պատ րաստ ման  ու սու ցում եր:
Ո րոշ վել էր, որ դա սըն թա ցը կենտ

րո նա նա լու է « Բույ սե րի պաշտ պա նութ
յուն» թե մա յի վրա, որը պետք է  ու նե նա  
նաև տե սա կան ու գործ նա կան բա ղադ
րիչ ներ: Յու րա քանչ յուր ԳԱՄԿ 
ա ռան ձին կա րող էր ո րո շել դա
սըն թա ցի բո վան դա կութ յու նը՝ 
կախ ված տվյալ մար զի բու սա
բու ծա կան մաս նա գի տա ցու մից, 
վա սա տու նե րի տա րած վա
ծութ յու նից ու կա րի քից:

Եվ ա հա, Շի րա կի ԳԱՄԿի 
կող մից` որ պես ֆեր մեր նե
րի ու սուց ման թե մա, ընտր վեց 
« Կար տո ֆի լի մշա կութ յան տեխ
նո լո գիան, պայ քա րը հի վան
դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի 
դեմ» թե ման: ԳԱՍԿի մաս նա գետ նե րի 
կող մից կազմ վեց դա սըն թա ցի նա խա
գիծծրա գի րը, ո րից հե տո, մար զի տար
բեր տա րա ծաշր ջան նե րից ընտր վե ցին 
կար տո ֆի լի մշա կութ յամբ զբաղ վող 
12 ֆեր մեր ներ, ո րոնք ներգ րավ վե ցին 
վե րա պատ րաստ ման խմբի կազմում: 
Հա մա ձայն ծրագ րի պա հան ջի` բա ցի 
վե րա պատ րաստ վող խմբից, ընտր վե
ցին ևս 5 ֆեր մեր ներ, ով քեր կազ մե ցին 
ստու գիչ խում բը: Ս տու գիչ և վե րա պատ
րաստ վող խմբե րի հա մար ԳԱՄԿի կող
մից կազմ վե ցին և ֆեր մեր ներ կող մից 
լրաց վե ցին նա խա դա սըն թա ցա յին գնա
հատ ման հար ցա թեր թեր:

Դա սըն թա ցի տե սա կան մասն 
անց կաց վեց օ գոս տո սի 25ին, իսկ 
գործ նա կան մա սը` օ գոս տո սի 26ին: 
Դա սըն թա ցի մեկ նար կից ա ռաջ վե րա
պատ րաստ վող ֆեր մեր նե րին ող ջու
նեց Շի րա կի ԳԱՄԿի տնօ րեն Ջի վան 
Աս լան յա նը: Ա ռա ջին օր վա ըն թաց քում 
ԳԱՄԿի մաս նա գետ ներ Ն. Մկրտչ յա
նը և Ա. Հա րութ յուն յա նը, գյու ղատն տե
սութ յան խորհր դա տու Վ. Մե լիք յա նը 
ներ կա յաց րե ցին տե սա ցու ցադ րութ յամբ 

ու ղեկց վող զե կու ցում եր` հետև յալ թե
մա նե րով.

1. Կար տո ֆի լի մշա կութ յան տեխ
նո լո գիան, հո ղի ընտ րութ յու նը և նա
խա պատ րաս տու մը, տնկան յու թի նա
խա պատ րաս տու մը, ցան քի նոր ման, 
խո րութ յու նը, բույ սե րի թի վը և ժամ
կետ նե րը. կար տո ֆի լի մշա կութ յու նը 
(կուլ տի վա ցիա, բուկ լից, քաղ հան և 
ս նու ցում եր), կար տո ֆի լի ո ռո գու մը, 
կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քը, սերմ ա
դաշ տում կա տար վող լրա ցու ցիչ աշ խա
տանք նե րը, կար տո ֆի լի պահ պա նու մը 
բուժ ման, հո վաց ման և ձ մե ռա յին շրջա
նում.

2. Կար տո ֆի լի հի վան դութ յուն նե րը 
և դրանց դեմ կիրառվող պայ քա րի մի

ջո ցա ռում ե րը,  ֆի տոֆ տո րոզ,  
մակ րոս պո րիոզ, սո վո րա կան 
կամ ան տի նո մի ցե տա յին քոս, 
ռի զոկ տո նիոզ կամ սև քոս, 
օ ղա կաձև փտում,  կար տո ֆի լի 
բակ տե րիալ սև  ո տիկ, կար տո
ֆի լի վի րու սա յին հի վան դութ
յուն ներ.

3. Կար տո ֆի լի վա սա
տու նե րը, դրանց դեմ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում ե րը, կո լո րադ յան 
բզե զի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա
ռում եր, լա րաթր թու րի դեմ 

պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր, վի րու սա յին 
հի վան դութ յուն ներ փո խան ցող լվիճ նե
րի, լվիկ նե րի և բ զեզ նե րի դեմ պայ քա
րի մի ջո ցա ռում եր, հո ղաբ նակ վա սա
տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր:

Շահառուները դա սըն թա ցի գործ
նա կան մա սի ըն թաց քում այ ցե լե ցին 
կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն ներ, 
ներ կա յաց վեց և ցու ցադր վեց վա սա
տու նե րի հայտ նա բե րու մը, պայ քա րը 
դրանց դեմ: 

Եր կօր յա դա սըն թա ցի վեր ջում վե
րա պատ րաստ վող ֆեր մեր նե րը լրաց րե
ցին հետ դա սըն թա ցա յին գնա հատ ման 
հար ցա թեր թեր, դա սըն թա ցի վե րա բեր
յալ գո հու նա կութ յան գնա հատ ման թեր
թիկ ներ: Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին 
բա ժան վե ցին Շի րա կի ԳԱՄԿի մաս նա
գետ նե րի կող մից կազմ ված ու շագ րավ 
խորհր դատ վա կան ու տե ղե կատ վա կան 
նյու թե րի փա թեթ ներ: Դա սըն թա ցի բո
լոր մաս նա կից ներն ի րենց գո հու նա
կութ յու նը հայտ նե ցին վե րա պատ րաստ
ման կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման 
հա մար:

 Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի, ինչ
պես նաև ստու գիչ խմբի կող մից լրաց
ված բո լոր թեր թիկ նե րի տվյալ ներն ամ
փոփ վե լու են մշտա դի տարկ ման և գ նա
հատ ման ցու ցա նիշ նե րի մեջ:

www.shirak-agro.am
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 Հան րա պե տութ յու նում խա ղո ղի մաս սա յա կան բեր քա հա վա քի և մ թեր ման 
աշ խա տանք ները` մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ
յան հա մա ձայն, կմեկ նար կեն սեպ տեմ բե րի 15ից:

 Հաշ վի առ նե լով, որ Ա րա րա տի մար զի` Պա րույր Ս ևակ, Ե րասխ, Ար մաշ և 
Սու րե նա վան հա մայնք նե րում խա ղո ղի հա սու նա ցում ա վե լի վաղ է տե ղի ու նե
նում,  «Ե րաս խի գի նու գոր ծա րան» ՍՊԸն  օ գոս տո սի 26ից նշված հա մայնք նե
րից կսկսի մթե րում եր ի րա կա նաց նել:

«Ար մե նիա Վայն» ՍՊԸն շամ պայ նի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով, օ գոս տո սի 25ից ո րո շա կի քա նա կութ յամբ միայն «կան գուն» տե
սա կի 18%ից ոչ բարձր շա քա րայ նութ յամբ խա ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք ներ 
է ի րա կա նաց նում` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հետ նա խա պես կնքված 
պայ մա նագ րե րի շրջա նա կում:

***
Հա մա ձայն ՀՀ ԱԻՆ հիդ րո մետ ծա ռա յութ յան տե ղե կատ վութ յան` հան րա

պե տութ յու նում ա ռա ջի կա օ րե րին սպաս վում են տե ղում եր:
 ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը խոր հուրդ է տա լիս հո ղօգ տա

գոր ծող նե րին`  հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի բեր քի կո րուստ նե րից խու սա
փե լու հա մար, ձեռ նար կել հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը` ա րա գաց նե լու բեր քա
հա վա քի աշ խա տանք նե րը:
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Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա
նի 20162017 ուս տար վա առ կա ու սուց ման ըն դու նե
լութ յան արդ յուն քը հետևյալն է` 31 մաս նա գի տութ
յուն նե րի գծով 936 ու սա նող:

Գի տե լի քի օ րը, հա մալ սա րան ըն դուն ված ա ռա
ջին կուր սե ցի ներն, ա վան դույ թի հա մա ձայն, հա վաք
վել են հա մալ սա րա նի գլխա վոր մաս նա շեն քի բա կում՝ 
ըն դու նե լու շնոր հա վո րանք ներ ու բա րե մաղ թանք ներ` 
ու սա նո ղի կո չու մը նվա ճե լու կա պակ ցութ յամբ: Մի
ջո ցա ռու մը սկսվեց ՀՀ պե տա կան և ՀԱԱՀ հիմ նե րի 
հնչյուն նե րի ներ քո: Բաց ման խոսք ա սաց ՀԱԱՀ ու

սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Յու. 
Մար մար յա նը: Այ նու հետև ու սա նող նե րին իր ու ղեր ձը 
հղեց հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը: Նա, 
շնոր հա վո րե լով ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին, հան գա մա
նո րեն խո սեց բու հի ան ցած ու ղու, ձեռք բե րում նե րի, 
բու հում ձևա վոր ված ա վան դույթ նե րի մա սին: Անդ րա
դար ձավ նաև հա մալ սա րա նի՝ տեխ նի կա կան հա գեց
վա ծութ յանը, ինչն այ սօր խիստ կար ևոր է` շու կա յում 
մրցու նակ կադ րեր պատ րաս տե լու ա ռու մով: § Դուք 
կա տա րել եք ճիշտ ընտ րութ յուն, պա տա հա կան չէ, որ 
ա ռա ջին կուրս ըն դուն ված նե րի քա նա կով Ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նը հան րա պե տութ յան բու հե րի շար քում 
երկ րորդն է: Հա մալ սա րա նում առ կա են բո լոր անհ
րա ժեշտ պայ ման նե րը՝ պա հանջ ված չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խան լսա րան ներ ու լա բո րա տո րիա ներ, 
հա րուստ գրա դա րան, նաև բարձ րո րակ մաս նա գետ
ներ: Ձեզ մնում է միայն սո վո րել, կու տա կել գի տե լիք
նե րի հա րուստ պա շար, որ պես զի կա րո ղա նաք օգտ
վել Ձեր առջև բաց վող լայն հնա րա վո րութ յուն նե րից: 
Խոս քը ու սու մը Եվ րո պա կան երկր նե րում և ԱՄՆում 
շա րու նա կե լու մա սին է: Այ սօր էլ ու նենք ու սա նող ներ, 
ով քեր սո վո րում են ար տերկ րի տար բեր հա մալ սա
րան նե րում: Այս ու սում նա կան տար վա շե մին ան չափ 
ու րա խա լի լուր ստա ցանք Գեր մա նիա յի Դաշ նութ յու
նից. համալսարանի §Ագրարմենեջմենթ¦ մասնագի-
տութ յու նը ստա ցավ մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րում: 
Եր կու տա րի տևած գոր ծըն թա ցը հա մալ սա րա նը փայ
լուն եզ րա փա կեց, և շու տով հա վա տար մագր ման հա
վաս տա գի րը բու հին կշնորհ վի հան դի սա վոր պայ ման
նե րում: Շատ կար ևոր է այն հան գա ման քը, որ դուք, 
այ սօր ար դեն դառ նա լով ու սա նող, ու նեք ա պա հո
վագր ված աշ խա տա տեղ, քա նի որ ագ րա րա յին ո լոր
տը հան րա պե տութ յան տնտե սութ յան այն բնա գա
վառն է, ո րը բա նի մաց մաս նա գետ նե րի կա րիք ու նի: 
 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, հա մալ սա րա նի ռեկ տո
րա տի, կո լեկ տի վի և  ու սա նող նե րի ա նու նից շնոր հա
վո րում եմ Ձեզ՝ այս պայ ծառ օր վա կա պակ ցութ յամբ 
և մաղ թում նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ և ձեռք բե րում
ներ¦,- իր ելույթն ավարտեց պարոն Թարվերդյանը: 
Այ նու հետև հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը շա րու նա

կեց հա մալ սա րա նի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա
խա գահ Սամ վել Սարգս յա նը. § Լի նել Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու սա նող, ի րոք 
պա տիվ է յու րա քանչ յու րիդ հա մար: Շ նոր հա վո րում եմ 
ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին, մաղ թում հարթ ու հստակ 
ճա նա պարհ ու սում նա ռութ յան ըն թաց քում, նաև շնոր
հա վո րում եմ հա մալ սա րա նի ողջ կո լեկ տի վին, ո րին 
վստահ ված է մեր երկ րի ա մե նա մեծ կա պի տա լի՝ ե րի
տա սարդ սերն դի կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան 
պատասխանատուգործը¦:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին շնոր հա վո րանք ներ և բա
րե մաղ թանք ներ հղեց նաև հան րա պե տութ յան Քաղ
ծա ռա յութ յան խորհր դի նա խա գահ, հա մալ սա րա նի 
Ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բիո նի դո ցենտ, 
ՀԱԱՀ շրջա նա վարտ նե րի միութ յան նա խա գահ Ման
վել Բա դալ յա նը. § Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, դուք 
ար դեն կա տա րել եք Ձեր կյան քի ա մե նա կար ևոր քայ
լե րից մե կը՝ նվա ճե լով Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու
սա նող լի նե լու բարձր պա տի վը: Ձեզ մնում է կենտ րո
նաց նել Ձեր բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը որ պես լավ 
ու պա հանջ ված մաս նա գետ կա յա նա լու հա մար: Մի 
մո ռա ցեք, որ այ սօր խիստ կար ևոր է բարձր ո րա կա վո
րում ու նե ցող մաս նա գետ լի նե լը, քան զի այդ պի սին նե
րիպահանջարկըմիշտէլառկաէ¦:

 Հա մալ սա րա նի ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Յու. Մար մար յա նը, հի շեց նե լով ազ
գի նվիր յա լի՝ Խ րիմ յան Հայ րի կի՝ § Բո լոր գի տութ յուն
ների մայրը երկրագործությունն է¦ խոսքը, ողջույնի
հա մար ձայ նը տվեց Ընդ հա նուր երկ րա գոր ծութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ռու զան նա Մա նուկ յա նին: 
Տի կին Մա նուկ յանն իր շնոր հա վո րանք ներն ուղ ղեց 
ինչ պես ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին, այն պես էլ նրանց 
ծնող նե րին, ով քեր, բնա կա նա բար, այս պա հին ի րենց 
զա վակ նե րի հետ միա սին ա մե նա մեծ ու րա խութ յունն 
ու բերկ րանքն են ապ րում: Նա նաև հոր դո րեց ծնող նե
րին՝ հետ ևո ղա կան լի նել ի րենց զա վակ նե րի դա սե րի 
հա ճա խում նե րին, սերտ կա պի մեջ լի նել հա մալ սա րա
նի դե կա նատ նե րի, ամ բիոն նե րի հետ, ին չի հա մար հա
մալ սա րա նը միայն շնոր հա կալ կլի նի:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին ու սա նող դառ նա լու և Գի
տե լի քի օր վա կա պակ ցութ յամբ, շնոր հա վո րանք ներ 
հղեց Ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ կուր սի ու
սա նո ղու հի Վար դու հի Գ ևորգ յա նը, ով իր կրտսեր բա
րե կամ նե րին կոչ ա րեց ու սում նա ռութ յան ըն թաց քում 
լի նել ակ տիվ և սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել ու սա նո
ղա կան խորհր դի հետ: Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րի ա նու
նից ե րախ տա գի տութ յան խոսք ա սաց Ագ րո բիզ նե սի 
և շու կա յա բա նութ յան ֆա կուլ տետ բարձր միա վոր նե
րով ըն դուն ված Ք րիս տի նե Ա լո յա նը, ում ե լույթն ան
չափ հու զում նա լից էր. §Այ սօր միա խառն ված են իմ 
հուզ մունքն ու հպար տութ յու նը, ի րա կա նա ցել է իմ 
նվի րա կան ե րա զան քը, և  ես ու սա նող եմ: Հա յաս տա
նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րանն ար տերկ
րում բարձր վար կա նիշ ու նի: Հա մոզ ված եմ, որ ոտք 
եմ դնում մի աս տի ճա նի, որ տե ղից պի տի սկսվի ճա
նա պարհ` դե պի գի տութ յան բար ձունք ներ: Սի րե լի 
հա մա կուր սե ցի ներ և հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր
սե ցի ներ, քայ լենք հարթ, շի տակ ու ա մուր ճա նա պար
հով¦:ՔրիստինեԱլոյանինհամալսարանիավարտա-
կան կուր սի ու սա նող նե րը հանձ նե ցին ու սա նո ղա կան 
տոմս ու ստուգ ման գրքույկ՝ խորհր դան շե լով նոր 
հեր թա փո խի մեկ նար կը:

 Թող բա րի լի նի Ձեր եր թը հա մալ սա րան:

 www.anau.am

Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան արդ-
յու նա բե րա կան հա մա լիր նե րում, ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րում, թռչնա նոց նե րում, կա թի և 
մ սի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե րում և  այ լուր, 
կեն սա գոր ծու նեութ յան սա նի տա րա հի գիե նիկ 
բարձր մա կար դա կի ա պա հո վում ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր նե րից է: Ար դեն շուրջ 15 տա րի է, ինչ այս 
ուղ ղութ յամբ իր գոր ծու նեութ յունն է ի րա կա նաց-
նում « Հա կա հա մա ճա րա կա յին ար շա վա խումբ» 
ՍՊԸ-ն: Ներ կա յաց նում ենք Ագ րոլ րա տու թեր թի  
հար ցազ րույ ցը` ըն կե րութ յան հիմ ա դիր-տնօ րեն 
Ա շոտ Սա հակ յա նի հետ:

- Պրն Սա հակ յան, մի ջատ նե րից և կր ծող նե րից 

զերծ մնա լու, ինչ պես նաև ա ռողջ սնունդ ու նե նա լու 
նպա տա կով, ինչ պի սի՞ ծա ռա յութ յուն ներ է ի րա կա նաց-
նում Ձեր ըն կե րութ յու նը:

 Ի րա կա նաց նում ենք ա նաս նա բու ժա սա նի տա
րա կան փոր ձաքն նութ յուն, դե զին սեկ ցիա (մի ջա տա
զեր ծում, թաց ախ տա հա նում), դե զին ֆեկ ցիա (վա րա
կա զեր ծում, ֆու մի գա ցիա կամ ինչ պես ըն դուն ված է 
ա սել՝ ծխե ցում), դե ռա տի զա ցիա (վեր ջինս՝ պայ քարն է 
կրծող նե րի դեմ): Անդ րա դառ նա լով ա նաս նա բու ժա սա
նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յա նը` ցան կա լի է նշել, որ 
այդ նպա տա կով ու նենք պե տա կան հա վա տար մագր
ված լա բո րա տո րիա, որ տեղ ի րա կա նաց նում ենք կեն
դա նա կան ծագ ման մթեր քի և հում քի ա նաս նա բու ժա
սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն՝ սնունդ ար տադ
րող, վե րամ շա կող, պահ պա նող, ա ռա քող և մա տու
ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րում՝ ա պա հո վե լով ա ռողջ 
սնունդ: Հա մա գոր ծակ ցում ենք նաև սնունդ ներկ րող 
ըն կե րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև սնկա նոց նե րի և ջեր
մոց նե րի հետ: Ան մասն չեն մում նաև քաղց րա վե նիք
ներ ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րը:

-  Պայ քա րի մի ջո ցա ռումն եր կա տա րե լու նպա տա-
կով, հիմն ա կա նում ի՞նչ պատ րաս տուկ ներ եք օգ տա-
գոր ծում:

 Օգ տա գոր ծում ենք հա մաշ խար հա յին հռչակ ու
նե ցող և բ նա պահ պա նո րեն անվ տանգ գեր մա նա կան 
« Դե տիա Դե գեշ», « Բա յեր», շվեյ ցա րա կան « Նո վոար
տիս», « Սին գեն տա», ա մե րիկ յան «էՖՄ.Ս», «Դ յու պոն», 
ֆրան սիա կան «Ա նիոս», ճա պո նա կան « Սու մի տիոն», 
ռու սա կան «Ա լի նա Նո վա» և  այլ ըն կե րութ յուն նե րի 
պատ րաս տուկ նե րը: Կու զե նա յի ա ռանձ նա հա տուկ 
նշել, որ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են մեր ըն
կե րութ յան բարձ րա կարգ և  եր կա րամ յա փորձ ու նե
ցող մաս նա գետ նե րի կող մից, սեղմ ժամ կետ նե րում և 
բարձր ո րա կով: 

- Բ նա կա նա բար, հարց է ա ռա ջա նում, իսկ ինչ պի-
սի՞ն են հա կա հա մա ճա րա կա յին և  այլ ծա ռա յութ յուն նե-
րի գնե րը:

  Ծա ռա յութ յուն նե րի գներն, ինչ խոսք, բա վա
կա նին մատ չե լի են: Հի շեց նեմ նաև, որ հա մա ձայն 
մի ջազ գա յին վի ճա կագ րութ յան, վա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րում ներդր ված մեկ դո լարն ա պա հո վում է հա
զա րների ե կա մուտ: Պայ քա րը կեն ցա ղա յին, ամ բա րա
յին վա սա տու նե րի, կա րիճ նե րի, խա վա րա սեր նե րի և  
այլ մի ջատ նե րի և կր ծող նե րի դեմ՝ չի կա րող դրա կան 
ազ դե ցութ յուն չու նե նալ տնտե սութ յան վրա: Լ րա ցու
ցիչ կու զե նա յի հի շեց նել, որ մեր կող մից կա տար վում 
են նաև փայ տան յու թի մի ջա տա զեր ծում, բրդի, բամ
բա կի, մոր թու, կաշ վե ու դրան ցից պատ րաստ ված ար
տադ րան քի ծխե ցում: Ցան կա ցած գոր ծում կար ևո րը 
վստա հութ յունն է, ո րից և սկսվում է ա ռա ջին քայ լը:

Մենք նվա ճել ենք մեր գոր ծըն կեր նե րի վստա
հութ յունն ու հա մակ րան քը, ո րին հա սել ենք հա մա տեղ 
եր կա րամ յա ու նվիր ված աշ խա տան քի արդ յուն քում:

Նել լի Սա հակ յան
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Արարատի մարզում սկսվել են խաղողի մթերումերը
Օ գոս տո սի 29-ին Ա րա րա տի մար զում սկսվեց խա ղո ղի մթե րում ե րի գոր ծըն թա ցը: 
Քա նի որ մար զի նա խա լեռ նա յին գո տի նե րի 4 հա

մայնք նե րում խա ղողն ա վե լի վաղ է հա սու նա նում, հան
րա պե տութ յու նում ա ռա ջի նը մթեր ման աշ խա տանք նե րը 
սկսեց Ե րաս խի գի նու գոր ծա րա նի Ա րա լե զի մաս նաճ յու ղը:

Այդ կա պակ ցութ յամբ ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու
բիկ Ավ րա համ յանն այ ցե լել էր գի նու գոր ծա րան, ծա նո թա
ցել աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին, տնօ րեն Ռազ միկ Թ ևան
յա նի հետ միա սին զրու ցել խա ղո ղա գործ նե րի հետ:

 Մարզ պե տը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել Ռ. Թ ևան
յա նին՝ հատ կա պես սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի բնա
կիչ նե րին այս շրջա նում ըն դա ռա ջե լու ու մթե րու մը շուտ 
սկսե լու հա մար: Ռ.Աբ րա համ յա նը հոր դո րել է շա րու նա կել 
աշ խա տանք նե րը: Գոր ծա րա նի տնօ րենն իր հեր թին ա ռա
ջար կութ յուն ներ է ա րել` մթեր ման ած խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ:

Օ գոս տո սի 31–ի դրութ յամբ մար զի Ար մաշ, Սու րե նա վան, Ե րասխ և Պ. Ս ևակ հա մայնք նե րի խա ղո ղա գործ նե
րից ար դեն մթեր վել է 150 տ խա ղող, աշ խա տանք ներն ըն թա նում են ողջ ծա վա լով:

www. ararat.mtad.am
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ՀՀ Ս յու նի քի մար զի « Գո րայք հա-
մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա-
վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը 
ձևա վոր վել է 2011թ.-ին՝ 88 ան դամ ե-
րով: Նա խա գահ Վա հան Աբ գար յա նի 
կար ծի քով, կոո պե րա տի վի ան դամ ե-
րին միա վո րեց ա րո տա վայ րերն արդ-
յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո-
րութ յու նը, ին չը և ն պաս տեց տնտե-
սութ յուն նե րի շա հու թա բե րութ յան 
բարձ րաց մա նը: 

«Գ րա վիչ էր նաև այն հան գա ման
քը, որ ջրար բիաց վե լու էին ա րո տա վայ
րե րը: Այժմ ար դեն տե ղադր վել է 4 խմոց` 
լիո վին լու ծե լով կեն դա նի նե րի ջրա պա
հով վա ծութ յան խնդի րը: Դա նպաս տել է 
կաթ նատ վութ յան բարձ րաց մա նը: Բա ցի 

այդ, հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում կեն
դա նի նե րի հա մար կա ռուց վել են ա մա
ռա յին կա ցա րան ներ, իսկ ա նաս նա
պահ նե րի հա մար՝ հով վատ ներ», անդ
րա դառ նա լով կոո պե րա տի վի ստեղծ ման 
ա կունք նե րին՝ վեր հի շում է կոո պե րա տի
վի նա խա գա հը:

Ու նեն 14700 հա ա րո տա վայ րեր, 
ո րոնք գտնվում են 1ից 25 կմ հե ռա վո
րութ յան վրա: Մինչև կոո պե րա տի վի 
ձևա վո րու մը, դրանք օգ տա գործ վում 
էին մաս նա կիո րեն, չկար կեն դա նի նե
րի ա րա ծեց ման կա յուն սանդ ղակ: Այժմ 
փոխ վել է պատ կե րը, կազ մա կերպ վել է 
ա րո տա վայ րե րի հեր թա փո խա յին ա րա
ծե ցում: Արդ յուն քում՝ բարձ րա ցել է ա րո
տա վայ րե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա
վե տութ յու նը, ա վե լա ցել՝ կեն դա նի նե րի 
մթե րատ վութ յու նը: Իսկ կոո պե րա տի վի 
մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա նը 
հա մալր վել է ժա մա նա կա կից գյուղ տեխ
նի կա յով: Կոո պե րա տի վին հատ կաց վել 
է 1 հատ MTЗ82 « Բե լա ռուս» մակ նի շի 
տրակ տոր՝ իր կցոր դիչ սար քա վո րում
նե րով (շար քա ցան, կուլ տի վա տոր, փոց
խեր, հա կա վո րող սարք և  այլն): Գ յու ղում 
առ կա ա նաս նագլ խա քա նա կի համար  
անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ ա նաս նա
կե րի ա պա հով ման նպա տա կով, կոո
պե րա տի վը վար ձա կա լել է 20 հա հո ղա
տա րածք, ո րը դրվել է կորն գա նի ցան քի 
տակ: «Նախորդ տա րի հաից ստաց վել 
է 60 ց կորն գան: Ե րաշտ տա րի էր, խո
տի բերք գրե թե չկար: Կորն գա նի բարձր 
բեր քի ստա ցու մը ուղ ղա կի փրկութ յուն 
էր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի հա
մար, քա նի որ վեր ջին ներս ա պա հով վե
ցին ա նաս նա կե րով: Այս տա րի նույն պես 
ստաց վում է կորն գա նի բարձր բերք»,
նշում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը:

Ամ ռան  այս ա միս նե րին կա թը, 1 լ՝ 
120 դրա մով, հանձ նում են « Բո րի սով կա» 
ՍՊԸին, ո րի հետ ար դեն ձևա վոր վել է 
եր կա րամ յա կա յա ցած հա մա գոր ծակ
ցութ յուն: 

Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղե
կաց մամբ, ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ 

ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յունն է, 
այս պես՝ օ րի նակ, կոո պե րա տի վի տրակ
տո րով 1 հա վա րը կա տա րում են 9000, 
իսկ մաս նա վո րի տեխ նի կա յով՝ 15000 
դրա մով: Կոո պե րա տի վի կող մից խո տի 
1 հա կը հա կա վոր վում է 40, իսկ մաս նա
վո րի դեպ քում՝ 50 դրա մով: Ն կա տե լի 
է, որ ծա ռա յութ յուն նե րի գնե րի մատ չե
լիութ յու նը նպաս տում է կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րի ար տադ րան քի ինք նար ժե
քի ի ջեց մա նը, ին չի շնոր հիվ թեթ ևա նում 
է ի րաց ման գոր ծըն թա ցը:

«Գ յու ղում առ կա է շուրջ 3500 հա 
վա րե լա հող: Կոո պե րա տի վի ան դամ
նե րով ո րո շում ենք կա յաց րել բո լոր հո
ղա տա րածք ներն օգ տա գոր ծել արդ յու
նա վե տո րեն: Ըն թա ցիկ տա րում ցա նել 

ենք 7 հա հա ճար, ո րը 
բա վա կա նին բարձր բերք 
է ա պա հո վում և  ու նի մեծ 
պա հան ջարկ», հա վե լում 
է Վա հան Աբ գար յա նը: Ի 
դեպ, կոո պե րա տի վի նա
խա գա հը նույն պես վա րում 
է ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն: Դեռևս 2000 թ.ին 
Մոսկ վա յից վե րա դառ նա
լով հայ րե նի գյուղ` ան
մի ջա պես ձեռ նա մուխ է 
ե ղել ա նաս նա բու ծա կան 
օ րի նա կե լի տնտե սութ յան 
հիմ ադր մա նը: « Հայ րե
նի քի կա րոտն ինձ վե րա
դարձ րեց գյուղ: Տա վա րա
բու ծութ յան զար գաց ման 
նպա տա կով կա ռու ցե ցի 

տի պա յին ա նաս նա գոմ, այ նու հետև ձեռք 
բե րե ցի բարձր մթե րա տու տոհ մա յին 
կեն դա նի ներ: Տա րեց տա րի ա վե լաց րե
ցի ա նաս նագլ խա քա նա կը, այժմ ար դեն 
խո շոր եղ ջե րո վոր նե րի թի վը հաս նում  է 
60ի», վեր հի շում է Վա հան Աբ գար յա
նը: Ն րա օ րի նա կին հետ ևե լով՝ գյու ղում 
նոր տնտե սութ յուն ներ ձևա վոր վե ցին:

 Կոո պե րա տի վում կեն դա նի նե րի 
զու գա վո րու մը կա տար վում է ար հես
տա կան սերմ ա վոր ման ճա նա պար հով, 
ին չի շնոր հիվ բա րե լավ վել են տոհ մա յին 
հատ կա նիշ նե րը: 

Բուծ վում են նաև մսա տու կեն դա նի
ներ, ար տադր վում է մեծ քա նա կութ յամբ 
բարձ րո րակ միս: Վա հան Աբ գար յա նի 
հա մոզ մամբ, գյու ղում ստեղծ վել են բո լոր 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը` ա նաս նա բու
ծութ յան զար գաց ման հա մար: Կոո պե
րա տի վի ան դամ ե րի մոտ առ կա միայն 
կթու կո վե րի գլխա քա նա կը հաս նում է 
930ի, հոր թե րի նը՝ 1200ի (շա րու նա կում 
է ա վե լա նալ), մանր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի նը՝ 1200 գլխի: Ա ռայժմ ու նեն նոր 
կոմ բայ նի և խոտհն ձի չի ձեռք բեր ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն:

«Ա մեն ինչ ար վում է, որ պես զի բա
րե լավ վի գյու ղա կան ազ գաբ նակ չութ
յան կյան քի ո րա կը: Ես կողմ ա կից եմ 
դրա կան փո փո խութ յուն նե րին, ին չին 
և ձեռ նա մուխ ենք ե ղել կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րի հետ միա սին: «Ա պա գան 
սկսվում է այ սօր»` այս կար գա խո սով 
է իր աշ խա տան քա յին օ րը սկսում կոո
պե րա տի վի յու րա քանչ յուր ան դամ, քա
նի որ այ սօր վա լավ աշ խա տան քով է 
ա պա հով ված վաղ վա հա ջո ղութ յու նը», 
իր խո հերն է կի սում Վա հան Աբ գար յա
նը: Ն րա կար ծի քով, գյու ղի մտա հո գող 
խնդիր նե րից մե կը ե րի տա սար դութ յա նը 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րում 
ներգ րա վելն է, ին չին կա րե լի է հաս նել 
տնտե սութ յուն նե րի ե կամ տա բե րութ
յու նը բարձ րաց նե լու արդ յուն քում: Իսկ 
դրան հաս նե լու հա մար սեր, նվիր վա
ծութ յուն ու հա մառ պայ քար է հար կա
վոր:

Օլ յա Սար դար յա նը ծննդով Իջ ևա-
նի Լու սա ձոր գյու ղից է: Ա վար տե լով 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը` եր-
կար տա րի ներ աշ խա տել է մաս նա գի-
տութ յամբ: Այ նու հետև, կեն սա թո շա կի 
անց նե լուց հե տո, սկսել է ի րա կա նաց-
նել բազ մաճ յուղ գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծու նեութ յուն, ո րոն ցով զբաղ վում է 
մինչ օրս:

 Տի կին Օլ յան ա մուս նա նա լուց հե տո 
բնակ վել է Եր ևա նում, դեռևս 90ա կան 
թթ.ին ա մուս նու հետ ո րո շում են կա
յաց նում ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղբ
յուր հա մայն քում հո ղա տա րածք ձեռք 
բե րել, հիմ ել այ գի: Այդ նպա տա կով 
գնել են անմ շակ հո ղա տա րածք, մաք րել 
քա րե րից ու աղ բից: Եր կա րատև, ծանր 
ու դժվա րին աշ խա տան քից հե տո, հիմ
նել այ գի, որ տեղ տնկել են բազ մա պի սի 
ծա ռա տե սակ ներ՝ խնձո րե նի, տան ձե
նի, սա լո րե նի, ծի րա նե նի և  այլն: Տի
կին Օլ յա յի հա մար այ գե գոր ծութ յու նը 
դար ձավ սի րե լի զբաղ մունք, ճա շա կե
լով աշ խա տան քի քաղցր պտուղ նե րը՝ 
ընդ լայ նեց տնտե սութ յու նը: Բեր քի տակ 
անց նե լուց հե տո սկսե ցին վա ճա ռել այ
գու բեր քը.  տի կին Օլ յան միա ժա մա
նակ զբաղ վում էր չրա գոր ծութ յամբ, 
տնտե սե լով ստաց ված փոքր ե կա մուտ
նե րը` այ գու մի հատ վա ծում տուն կա
ռու ցե ցին: Պրպ տուն միտք ու նե ցող 
գոր ծա րար կինն ա նընդ հատ մտո րում 
էր գյու ղատն տե սա կան նոր ծրագ րե րի 
մա սին, այ նու հետև մտահ ղա ցում երն 
ի րա կա նութ յուն էր դարձ նում: « Կարճ 
ժա մա նակ անց հա մոզ վե ցի, որ գյու
ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լով կա րող 
եմ հո գալ ըն տա նի քիս հոգ սե րը: Դա 
ինձ ա վե լի էր ոգ ևո րում՝ նոր ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Գ նե լով 
ճտա հան ման սարք՝ սկսե ցի զբաղ վել 
նաև ճտե րի ար տադ րութ յամբ, միա
ժա մա նակ հիմ ե ցի թռչնա բու ծա կան 
և ճա գա րա բու ծա կան փոք րիկ տնտե
սութ յուն ներ, գրա վիչ էր նաև մեղ վա բու
ծութ յու նը, ո րով զբաղ վում եմ մինչ օրս: 
Իմ ըն տա նի քը սնվում է է կո լո գիա պես 
մա քուր սննդամ թեր քով, ին չը շատ եմ 
կարևո րում», հիաց մուն քով պատ մում է 
կին գոր ծա րա րը:

Ե րեք ե րե խա նե րի մայր է տի կին Օլ
յան, ու նի մեկ որ դի և  եր կու դուստր: Որ
դին ա վար տել է ճար տա րա գի տա կան 
հա մալ սա րա նը, նա Ար ցախ յան պա տե
րազ մի ա զա տա մար տիկ է: Ներ կա յումս 
զբաղ վում է ա նաս նա բու ծութ յամբ, բու
ծում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ 
և խո զեր: Սե րը գյու ղատն տե սութ յան 

նկատ մամբ փո խանց վել է մո րից: Տի
կին Օլ յան վեց թո ռան տա տիկ է: Իր 
յու րա հա տուկ աշ խա տա սի րութ յու նը նա 
փո խան ցել է նաև թոռ նե րին՝ սե փա կան 
օ րի նա կով նրանց մեջ սեր մա նե լով սե րը 
հո ղի, հայ րե նի քի, ըն տա նի քի և ծ նող նե
րի նկատ մամբ: « Հո ղա գոր ծութ յունն իմ 
տա րերքն է: Տ նա մերձ հո ղա տա րածք
ներն ամ բող ջութ յամբ դնում եմ բան ջա
րե ղե նի ցան քի տակ, ա ռայժմ՝ հիմ ա
կա նում իմ ըն տա նի քի պա հան ջար կը 
բա վա րա րե լու նպա տա կով: Հիմ ել եմ 
տար բեր պտղա տե սակ նե րի տնկա րա
նա յին տնտե սութ յուն, կազ մա կեր պել եմ 
պատ վաս տա կալ նե րի ար տադ րութ յուն: 
Որ պես նո րա րա րութ յուն, ար տադ րում 
եմ նաև գա ճաճ և մի ջա հա սակ ծա ռա
տե սակ նե րի տնկի ներ», պատ մում է 
տի կին Օլ յան:

Գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րին սի րով ի րենց մաս նակ ցութ յունն 
են ցու ցա բե րում ըն տա նի քի բո լոր ան
դամ ե րը: Ձ ևա վոր վել է ըն տա նե կան 
ֆեր մե րութ յան լա վա գույն օ րի նակ: Ծա
նո թա նա լով այս տնտե սութ յան գոր
ծու նեութ յա նը` հա մոզ վում ես, որ սի
րով ար ված ա մեն գործ հա ջող սկիզբ 
և  ա վարտ է ու նե նում, իսկ արդ յունքն 
ակն հայտ է: Այս տնտե սութ յու նում ար
տադր վում է բա ցա ռա պես բնա պահ պա
նո րեն մա քուր սննդամ թերք, և քա նի որ 
հո ղը սնուց վում  է միայն կեն սա հու մու
սով,  ստաց վում է ա ռատ ու ո րակ յալ 
բերք: « Հայ կի նը գե ղե ցիկ է իր աշ խա
տան քով, իր ըն տա նի քով, իր զա վակ
նե րով ու գեր դաս տա նով, իր հայ րե նի 
հո ղի վրա ապ րե լով: Ես գե րա դա սում եմ 
ու նե նալ թե կուզ հա մեստ վաս տակ, սա
կայն լի նել իմ հայ րե նի քում, զգա լով, որ 
ոտ քիս տակ հայ րե նի հողն է»,հա մոզ
ված ա սում է հայ րե նա սեր կի նը: Եվ այդ 
հայ րե նա սի րութ յան արդ յունքն է, որ 
գոր ծա րար կինն այ սօր ու նի կա յա ցած 
տնտե սութ յուն:

« Հայ կա կան ըն տա նիքն ա մուր է 
կնոջ շնոր հիվ: Հայ կի նը պետք է նվիր
ված լի նի ըն տա նի քին: Նախ պետք է 
լի նել սիր ված կին, այ նու հետև՝ սիր ված 
մայր, իսկ վեր ջում՝ սիր ված տա տիկ: 
Իսկ ե թե սիր ված ես, ինքդ էլ աշ խա տում 
ես օգ տա կար լի նել ու րիշ նե րին», եզ րա
հան գում է ըն տա նի քի մայ րը: Ար տադր
ված սննդամ թեր քը նույ նիսկ շու կա չի 
հաս նում, ու նեն մշտա կան հա ճա խորդ
ներ, ով քեր այն գնում են ան մի ջա պես 
տնտե սութ յու նից: Իսկ հա ջո ղութ յուն նե
րի գրա վա կանն աշ խա տա սի րութ յունն 
է: Տի կին Օլ յան ա մեն ա ռա վոտ արթ նա
նում է լույ սը դեռ չբաց ված: Սկ սած ժա մը 
5ից՝ նա ար դեն այ գում է, իր ա մե նօր յա 
աշ խա տանք ներն է կա տա րում:

Զար մա նա լի չթվա, նա վաղ է արթ
նա նում նաև ձմռան ա միս նե րին, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ էլ պատ րաս տում է 
ազ գա յին յու րա հա տուկ քաղց րա վե նիք
նե րը: Հատ կա պես շատ է սի րում սու
ջուխ պատ րաս տել: Բո լոր աշ խա տանք
ներն ըն թա նում են կազ մա կերպ ված, 
քա նի որ ա մեն ինչ ծրագ րում է նա խա
պես.  հետ ևո ղա կան ու պա հանջ կոտ է 
իր նկատ մամբ:

Ն րա սի րած զբաղ մունք նե րից մեկն 
էլ հայ կա կան խո հա նոցն է, տա րի ներ 
ա ռաջ պատ րաս տած ղա փա մա յի հա
մար նույ նիսկ մրցա նակ էր շա հել: Մ շա
կել է նաև հայ կա կան ճա շա տե սակ նե րի 
ու աղ ցան նե րի իր բա ղադ րա տոմ սե րը: 
Իսկ գյու ղատն տե սութ յան մեջ այն քան է 
խո րա ցել, որ ան գամ մաս նա գի տա կան 
խոր հուրդ ներ է տա լիս հար ևան նե րին: 
«Ե թե  մար դիկ զգում են քո օգ նութ յան 
կա րի քը, ու րեմ՝ ճիշտ ես ապ րել…», 
ա սում է տի կին Օլ յան:

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի
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ԼՈԼԻԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Ու սում ա կան տար վա մեկ նար կի շե մին 
ան չափ ու րա խա լի լուր ստաց վեց Գեր մանիա-
յի Դաշ նութ յու նից: ՀԱԱՀ «Ագ րար մե նեջմենթ» 
մաս նա գի տութ յու նը ստա ցել է մի ջազ գա յին 
հա վա տար մագ րում:

 Հետ խորհր դա յին երկր նե րից՝ ՌԴ, Ուկ րաի նա, 
Ղրղզս տան, Ղա զախս տան, 12 ա ռա ջա տար ագ րա
րա յին բուհ, հա մա տե ղե ցին ջան քե րը` նշված մաս
նա գի տութ յան գծով մի ջազ գա յին հա վա տար մագ
րում ստա նա լու նպա տա կով:

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րանն ի սկզբա նե (1999 թ.ից) այս ծրագ րի ռահ վի
րա նե րից էր: ԳԴ կրթութ յան ո րա կի վե րահսկ ման և 
հա վա տար մագր ման ինս տի տու տի (ACQUIN) փոր
ձա գի տա կան խում բը, ո րում ընդգրկ ված են եվ րո
պա կան 9 ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ ներ, եր կու տար վա ըն թաց քում, եվ րո պա
կան հա վա տար մագր ման չա փո րո շիչ նե րին խիստ 
հա մա պա տաս խան, հան գա մա նո րեն ու սում ա
սի րել է անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ողջ փա թե
թը, ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ո րա կը, մա գիստ րանտ նե րի և շր ջա նա վարտ նե րի 
ա տես տա վոր ման արդ յունք նե րը, կա յաց րել է շատ 
կար ևոր ո րո շում. «Ագ րա րա յին մե նեջ մենթ» մի ջազ
գա յին մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը ՀԱԱՀում կազ
մա կերպ ված է բարձր մա կար դա կով: 

Հա մալ սա րա նում առ կա են ո րա կի հսկման և  
ա պա հով ման գոր ծիք նե րը, ո րոնք հնա րա վո րութ
յուն են ըն ձե ռում ծրագ րի հե տա գա հա մա կարգ ված 
զար գաց ման հա մար: Հետ ևա բար, ծրագ րի հե տա
գա զար գա ցու մը կաս կա ծի տե ղիք չի տա լիս», աս
ված է ACQUIN հա վա տար մագ րող գոր ծա կա լութ յան 
զե կույ ցում:

Մաս նա կից  բո լոր հա մալ սա րան նե րի հա մե
մա տա կան գնա հատ ման արդ յուն քում, ՀԱԱՀն  է, 
որ ոչ մի դի տո ղութ յուն չի ստա ցել: Ան շուշտ, սա 
պա տիվ է բե րում ոչ միայն Ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նին, այլև կար ևոր ո րա կա կան ցու ցա նիշ է ողջ 
հան րա պե տութ յան կրթա կան ո լոր տի հա մար: Հա
վա տար մագր ման հա վաս տա գի րը բու հին կշնորհ վի 
մոտ օ րերս, հան դի սա վոր պայ ման նե րում:

ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ իս կա կան ան դամ, ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ար շա լույս Թար
վերդ յա նը տա րի նե րի՝ նա խա դե պը չու նե ցող աշ
խա տանքն այս պես բնո րո շեց. « Սա Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի վեր ջին տա
րի նե րի ա մե նան շա նա կա լից ձեռք բե րում է, հա մա
գոր ծակ ցութ յան լավ օ րի նակ, ո րը մեկ ան գամ ևս 
վ կա յում է, որ գի տութ յու նն ու կր թութ յու նը չեն կա
րող սահ ման ներ ու նե նալ»:

www.anau.am
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 Լոլիկի բակտերիալ քաղցկեղ        

 Հան րա պե տութ յու նում մշակ վող բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի շար քում լո լիկն  ա ռա ջա տար տեղ է 
գրա վում: Ա ռա ջա տար լի նե լով հան դերձ, շատ հա ճախ, վա րակ վում է մի շարք  հի վան դութ յուն նե րով և վ նա
սա տու նե րով: Արդ յուն քում, բույ սե րը վա ղա ժամ չո րա նում են, պտուղ նե րը փտում, բեր քատ վութ յունը` նվա
զում: Բեր քատ վութ յան վրա բա ցա սա բար են ազ դում նաև մո լա խո տե րը, ո րոնք բակ տե րիալ վի րու սա յին և 
ֆի տոպ լազ մա յին հի վան դութ յուն նե րի փո խան ցող են, մի ջատ նե րի ռե զեր վա տոր ներ, ինչ պի սին պա տա տուկն 
է: Հետ ևա բար, լո լի կի բարձր և  ո րակ յալ բեր քատ վութ յան հա մար ա ռաջ նա հերթ է ոչ միայն ա ռա ջա վոր ագ րո
տեխ նի կա յի, այլ նաև` վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի դեմ պայ քա րի ճիշտ տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը:

Հարկ է ու սում նա սի րել լո լի կի հիմ նա կան վնա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման դի նա մի
կան, ճշտել պայ քա րի արդ յու նա վետ ժամ կետ նե րը, ընտ րել և  կի րա ռել շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար սա կավ 
թու նու նակ պատ րաս տուկ ներ: Բեր քատ վութ յան բարձ րաց ման գոր ծում ա ռաջ նա յին է հա մար վում սոր տե րի 
գե նե տի կա կան դի մաց կու նութ յան ու սում նա սի րութ յու նը` վնա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ:

Լո լի կի բեր քատ վութ յան վրա բա ցա սա կան է ազ դում գա գաթ նա յին փտու մը  վնա սում է դե ռա հաս, կա նաչ 
և հա սուն պտուղ նե րին: Հի վան դութ յան հատ կա նի շը`  պտղի գա գա թին գո յա նում են մոխ րա գույն, գորշ, չոր ու 
տա փակ բծեր: Վ նաս ված հյուս վածք նե րը չո րա նում են ու գոր շա նում, ընկ նում է պտղի ար տադ րա կան տես քը: 
Ա ռանձ նա պես շատ են տու ժում բույ սի ստո րին պտուղ նե րը: 

Հիմ նա կան պատ ճա ռը ջրի ան բա վա րա րութ յունն է, հատ կա պես` պտղա
կալ ման փու լում: Մեկ այլ պատ ճա ռը՝ բույ սի կող մից կալ ցիու մի թույլ ըն
կա լումն է: Դա պայ մա նա վոր ված է կամ հո ղում կալ ցիու մի պա կա սով, կամ 
սննդան յու թե րի հա րա բե րութ յան խախ տու մով: Միա կող մա նի ա զո տա կան 
պա րար տա ցու մը նպաս տում է վե գե տա տիվ օր գան նե րի աճ մա նը, հետ ևա
բար մե ծա նում է ջրի պա հան ջը բույ սի կող մից, որն էլ ար տա հայտ վում է գա
գաթ նա յին հյուս վածք նե րի փտու մով: Այս դեպ քում տերև նե րը խլում են ջուր 
նաև պտղից: Մ յուս պատ ճառ նե րից է հո ղում մեծ քա նա կութ յամբ ա ղե րի առ
կա յութ յու նը:

Գա գաթ նա յին փտու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն ֆի զիո լո գիա կան (ոչ 
ին ֆեկ ցիոն պատ ճառ նե րով), այլ նաև` վա րա կի հետևանքով, ո րի հա րու ցիչ
ներն են` սնկերն  ու բակ տե րիա նե րը:

Բակ տե րիա նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ար տա քին նշան նե րը տար բեր վում են նրա նով, որ այս դեպ քում 
գա գա թի բծա վո րութ յուն նե րը ոչ թե չոր են, կնճռոտ ված, այլ` թաց տես քով:
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ.    

 •   Սիս տե մա տիկ և հա վա սա րա չափ   ջրում`   հատ կա պես   պտուղ նե րի   հա սու նաց ման շրջա նում: 
 •  Պետք է կա տա րել սրսկում ներ կալ ցիու մա կան սե լիտ րա յով` օգ տա գոր ծե լով    0.5%ոց լու ծույթ, ինչ պես 

նաև կալ ցիու մա կան սե լիտ րա յով (0,5տ/ հա) կամ սրսկում  0,30,4% կալ ցիու մի քլո րի դով կամ կալ ցիու մա կան 
սե լիտ րա յով` 510 գ` 10 լ ջ րում՝  10 մ2`     0,5 լ հաշ վով: 

Ա նա լիզ  Կալ ցիու մի քա նա կութ յու նը բույ սի մեջ պետք է լի նի 0,2 %: Հա ջորդ վնա սա կար եր ևույթ նե րից է 
պտուղ նե րի ճաքճք վա ծութ յու նը (փակ գրուն տում չի լի նում) ա ռա ջա նում է կա նաչ և հա սուն պտուղ նե րի վրա` 
գցե լով նրանց ապ րան քա յին տես քը: Պտ ղի ճաքճք ված տե ղե րից ներս են թա փան ցում մի շարք սապ րո ֆիտ 
բակ տե րիա ներ և սն կեր, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին ա ռա ջաց նում են պտղի փտում: Ճաքճք վա ծութ յու նը հա մա
տա րած բնույթ է կրում, երբ եր կա րատև ե րաշ տին հա ջոր դում է ա ռատ ո ռո գու մը: Տար վող պայ քա րի մի ջո ցա
ռում նե րից է՝  կի րա ռել նոր մալ ջրման ռե ժիմ, սոր տե րի ճիշտ ընտ րութ յուն:

Բակ տե րիալ քաղց կեղ  չա փա զանց վնա սա կար է, կա րող է ա ռա ջացնել 
բեր քի 4096 % կո րուստ: Ախ տան շան նե րը` սո վո րա բար հի վան դութ յունն ար
տա հայտ վում է ծաղկ ման փու լում՝ թա ռա մում նե րի և նեկ րոզ նե րի տես քով: 
Թա ռա մու մը կա րող է լի նել միա կող մա նի, այ սինքն ընդգր կել բույ սի ա ռան ձին 
շի վե րը: Սո վո րա բար այն  սկսվում է ստո րին տերև նե րից, ո րոնք դեղ նում են և  
ո լոր վում ներքև, այ նու հետև աս տի ճանս բար թա ռա մու մը տա րած վում է դե պի 
բույ սի վե րին մա սը: Ցո ղու նի վրա ա ռա ջա նում են օ դա յին (հա վել յալ) ար մատ
ներ, մուգ զո լա վոր գծեր և ճա քեր:

Նեկ րոզ նե րը  ա ռա ջա նում են բույ սի տար բեր մա սե րում (տերև, ցո ղուն, 
պտղա կոթ, տեր ևա կոթ): Հա ճախ հի վան դութ յու նը հան դի պում է ցո ղու նի մի
ջու կի նեկ րոզ կամ ցո ղու նա յին փչվա ծութ յուն հի վան դութ յան հետ մեկ տեղ, ո րի հիմ նա կան ախ տան շա նը ցո
ղու նի սնա մե ջութ յունն է:

Բակ տե րիալ սնա մե ջութ յուն:
Ախ տան շան նե րը` ա ռա ջին հեր թին ախ տա հար վում են տերև նե րը, ո րոնց վրա առաջանում են կլոր բծեր՝ 

դեղ նա շա գա նա կա գույն մինչև մուգ շա գա նա կա գույն, գրե թե գորշ: Բ ծե րը ու ռու ցիկ են, դեղ նա կա նաչ եզ
րագ ծով: Հե տա գա յում բծե րը տա րած վում են ամ բողջ տեր ևի մա կե րե սով,  ա ռա ջաց նե լով  նեկ րոզ ներ:  Ախ
տա հար վում են  նաև տեր ևա կո թե րը և ցո ղուն նե րը: Պ տուղ նե րի վրա գո յա նում են մանր սև, ու ռու ցիկ բծեր, 
ո րոնց հա րող պտղի մա սերն աչ քի են ընկ նում մուգ կա նաչ գու նա վո րու մով: Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում 
է պտուղ նե րի կա նաչ հա սու նաց ման փու լում:

 Բակ տե րիալ քաղց կե ղը և բակ տե րիալ բծա վո րութ յուն հի վան դութ յուն նե րը տա րած վում են սեր մե րով, ին չը 
կա րող է պատ ճառ դառ նալ վեր ջին տա րի նե րին հան դի պող զանգ վա ծա յին տա րած ման: Հի վան դութ յուն նե րի 
տա րած մա նը նպաս տում են բարձր խո նա վութ յու նը և ջեր մաս տի ճա նա յին տա տա նում նե րը:
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ

Բակ տե րիալ հի վան դութ յուն նե րի դեմ պետք է  պայ քա րել   պղինձ պա
րու նա կող պատ րաս տուկ նե րով և դա դա րեց նել բեր քա հա վա քից 30 օր ա ռաջ: 
Անհ րա ժեշտ է այն կի րա ռել հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան ներն ի հայտ գա լուն 
պես և կրկ նել 10 օր ընդ մի ջում նե րով, երբ բակ տե րիալ բծա վո րութ յան հա մար 
գե րիշ խում են տաք և խո նավ պայ ման ներ:

Պ ղինձն ինք նին կան խար գե լիչ մի ջոց է և պետք է կի րառ վի վա րա կի 
հայտն վե լուց ա ռաջ, այն պա կաս արդ յու նա վետ է ար դեն վա րակ ված բույ սի 
բուժ ման հա մար: Խոր հուրդ է տրվում բուժ ման հետև յալ ե ղա նակ նե րը՝

1.Պղն ձի հիդ րօք սիդ` 4կգ/ հա (50% պղնձի հա մար ժե քութ յուն), 
2. 0քսի խոմ` 1.92.1 կգ/ հա, 
3. Պղն ձի հիդ րօք սիդ` 22.5 կգ/ հա +   Ման կո ցեբ (դի տան M 45)
     1.2 1.6 կգ, (դի տան M 45)  1.6 
4.Պղն ձի քլո րօք սիդ` 4 կգ/ հա:
 Ֆի տոպ լազ մա յին   հի վան դութ յուն` Ս տոլ բուր  մեծ վնաս է պատ ճա ռում. ար ձա նագր վել է բո լոր  շրջան

նե րում: Ախ տան շան ները` տերև նե րը   ման րա նում   են, միջ հան գու ցա յին տա րա ծութ յուն նե րը՝ կար ճա նում: 
Բ նո րոշ է ցո ղու նի    փայ տա ցու մը, հաս տա ցու մը և ծաղ կա յին ձևա փո խութ յուն նե րը: Պտ ղա կա լու մը դա դա րում 
է, հազ վագ յուտ դեպ քե րում` ստո րին շվե րի վրա կա րող են գո յա նալ ա ռողջ պտուղ ներ:
 Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ.

1. Ս տոլ բու րի դեմ շատ կար ևոր է բնա ցա նի և դի մաց կուն սոր տե րի կի րա ռու մը.
2. Պայ քա րել  վա րա կը փո խան ցող մի ջատ նե րի և ռե զեր վա տոր մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յան դեմ:

Լա րի սա Սի մոն յան
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

ÎðÂ²Î²Ü



8ú·áëïáë  25- ë»åï»Ùµ»ñ 6, 2016 Ã. 
ÃÇí 22 (2110)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

² ¶ ð àÈñ³ïáõ
AGRONEWS
Ð³ëó»Ýª ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³, Ñ»é.ª 23-21-02, ý³ùëª 23-03-80

E-mail: asrc@cln.am Ï³Ûù http://www.asrc.am

ÐÆØÜ²¸Æð Ðð²î²ð²ÎÆâ
ÐÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
§¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À

îÝûñ»Ý                                               ²© ì²Ð²ÜÚ²Ü

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¨
Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ`         È. Þ²ÐÜ²¼²ðÚ²Ü

îå³ù³Ý³Ïª 1100
2 ïå³·ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ
·ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíª  01 |Ø 000226
¹³ëÇãª  69105
å³ïí»ñ ÃÇíª 64
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 05©09.2016 Ã.
ïå³·ñíáõÙ ¿ ¶²ÐÎ ïå³ñ³ÝáõÙ,
ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³

Ðºî²øðøÆð ¾ ©©©

 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

ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«Կաթիլային ոռոգումը  նույնիսկ թույլ է տալիս 
բուսականություն աճեցնել անապատում»:

Սիմչա Բլասս

Ո ռո գում (ի ռի գա ցիա) ան-
բա վա րար խո նա վութ յամբ 
հո ղե րի ջրա յին պա շար նե-
րի ար հես տա կան լրա ցում: 
Ո ռոգ ման խո շոր հա մա կար-
գե րը (ջրանցք ներ, ամ բար-
տակ ներ և  այլն) ստեղծ վել են 
ստրկա տի րա կան հա սա րա-
կար գի ժա մա նա կա հատ վա-
ծում, ըն դար ձակ վել և կա տա-
րե լա գործ վել  են հե տա գա յում  
(հատ կա պես` 20-րդ դա րում): 

Ո ռոգ ման հա մա կար գերն 
ու ե ղա նակ նե րը տար բեր են, 
ո րոն ցից մեկն էլ կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կարգն է: Կա
թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գը, 
ըստ տար բեր հե տա զո տութ յուն
նե րի ու տա րած ված կար ծիք նե
րի, ա ռա ջին ան գամ ի հայտ է 
ե կել Իս րա յե լում, որ տեղ 1950
ա կան թ., ջրի սա կա վութ յան 
պատ ճա ռով, սկսե ցին փոր ձեր 
ձեռ նար կել կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կարգ ներդ նե լու հա
մար: Հիմ ա դի րը` հրեա ճար
տա րա գետ, գյու տա րար Սիմ չա 
Բ լասսն է: 

Կա թի լա յին ո ռոգ ման հա
մա կարգ ստեղ ծե լու հա մար 
խթան է հան դի սա ցել մի մեծ 
ծառ: Ըստ պատ մա բան նե րի՝ 
1930 թ. մի հո ղա գործ գրա վել է 
Բ լաս սի ու շադ րութ յունն իր բա
կում ա ճող ծա ռով, որն ա ճել է 
«ա ռանց ջրի»: Բ լաս սը ծա ռի 
տակ փո րե լուց  հե տո հաս կա
ցել է պատ ճա ռը: Սո խի ա ճեց
ման հա մար նա խա տես ված 
լայն տա րած քից ստոր գետն
յա ջու րը, հո սե լով տա րած քով, 
հաս նում է տվյալ ծա ռի ար
մատ նե րին ու ա ռա ջաց նում է 
թաց տա րածք: Փոք րիկ կա թիլ
նե րը, ո րոնք ստոր գետն յա ճա
նա պար հով հաս նում են ծա ռի 

ար մատ նե րին՝ թա փան ցե լով 
հո ղի մեջ` նպաս տում են ծա ռի 
ա ճին: Հենց այս պատ մութ յու նը 
էլ ճա կա տագ րա կան է դառ նում 
Բ լաս սի հա մար: Ն րա մտքում 
ծնվում է կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կարգ ստեղ ծե լու գա ղա
փա րը:  

1946 թ. նա ծրագ րա վո րել 
է 1ին ջրա յին խո ղո վա կա շա րի 
ստեղ ծում ու ապ րել մի քա նի 
տա րի ա նա պա տում: Խո ղո

վա կա շա րե րը, ո րոնք օգ տա
գործ վել էին Լոն դո նում, կրա կի 
կայ ծակ նա յին մար ման հա մար, 
գնվեց Բ լաս սի կող մից 2րդ հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մից 
հե տո: Այս խո ղո վա կա շա րե
րը հնա րա վո րութ յուն տվե ցին 
ստեղ ծել ևս 11 նոր հրեա կան 
բնա կա վայ րեր Նա ջա ֆում: Հե
տա գա յում ստեղ ծեց ո ռոգ ման 
սար քեր, ո րոնք օգ տա գոր ծեց 
ջրի ճնշման մի ջո ցով` ջրի կա
թիլ նե րի կա նո նա վոր պար բե
րա կա նութ յամբ ար տա հոս քի 
հա մար: Հաս կա նա լով իր գյու
տի կար ևո րութ յու նը՝ սկսեց 
փնտրել ու ղի ներ իր գա ղա փա
րը ռեա լի զաց նե լու և զար գաց
նե լու հա մար: 1950ա կան թ. 
վեր ջին, պլաս տմա սա նե րի իր 
հայտ գա լուց հե տո, իր մե ծա
գույն քայ լը ա րեց: Ն րա հիմ ա
կան նպա տակն էր` ջուրն ար
ձա կել ա վե լի եր կար ու ա վե լի 
մեծ ան ցու ղի նե րի մի ջո ցով: 1ին 
նման լայ նա ծա վալ փոր ձար
կում ա րեց 1959 թ., իսկ ար դեն 
1965 թ. ծրա գիրն ար դեն մշակ
ված ու ար տոն ված սկսեց վա
ճա ռել Իս րա յե լում և  երկ րի սահ
ման նե րից դուրս: Այս հայտ նա
գոր ծութ յու նը նոր դռներ բա ցեց 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման հա մար: Իս րա յե լը, շնոր

հիվ Բ լաս սի, ի ռի գա ցիա յի մեջ 
հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա տար 
է նաև այ սօր:

Չ նա յած այս ա մե նին՝ 
պատ մա բան նե րը ներ կա յաց
նում են նաև այլ փաս տարկ
ներ և հի պո թե զեր այն մա սին, 
որ Բ լաս սը ոչ թե կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կար գի հիմ ա
դիրն է, այլ` զար գաց նողն ու 
ներ կա յաց նո ղը: Ըստ հե տա
զո տող նե րի՝ դեռևս հին ժա մա

նակ նե րից մար դիկ ո ռոգ ման 
հա մար օգ տա գոր ծել են կա վե 
մեծ հար մա րանք ներ` անց քե
րով, որ տե ղից ջու րը դան դա
ղո րեն հո սել է ու ո ռո գել են բու
սա կա նութ յու նը, իսկ 1886 թ. 
Աֆ ղանս տա նում, ըստ էութ յան, 
ի հայտ է ե կել կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գը, հե տա գա յում 
միա խառն վել է ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րի հետ: Աֆ
ղանս տա նից հե տո փոր ձար
կում եր են ար վել ԱՄՆում և 
19201930 թթ. Գեր մա նիա յում, 
ուր այդ նպա տա կով սկսե ցին 
օգ տա գոր ծել հո րա տիչ (ծա կոտ
ված խո ղո վակ ներ): Այդ պի սի 
թան կար ժեք սար քա վո րում եր 
օգ տա գոր ծե լը ձեռն տու չէր, և 
միայն պլաս տիկ խո ղո վակ նե րի 
ի հայտ գա լուց հե տո հնա րա
վո րութ յուն ըն ձեռն վեց ա ռա վել 
լայն օգ տա գոր ծել կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կար գը: Սկ
սե ցին օգ տա գոր ծել պլաս տիկ 
միկ րո խո ղո վակ ներ: Դ րա նից 
հե տո, խցա նում ե րից խու սա
փե լու հա մար, ճնշում օգ տա
գոր ծե ցին, որ ջու րը դուրս մղվի: 
Հենց այդ միկ րո խո ղո վակ նե րով 
էլ ա ռա ջին ան գամ փոր ձար կում 
կա տա րեցին Սիմ չա Բ լասսն 
ու իր որ դին: Ինչ պես հա րիր է 
Արև մուտ քին` այս ա մե նը ար

տո նագր վեց ի րենց կող մից ու 
ներ կա յաց վեց աշ խար հին:

Հա յաս տա նում ո ռոգ ման 
կա թի լա յին ե ղա նակ ներդ նե լու 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք ներ 
տար վում են, սա կայն գյու ղա
ցի նե րը դեռևս ֆի նան սա պես 
պատ րաստ չեն մտնե լու հա մա
կար գի բե ռի տակ: Բ նա կա նա
բար, ո ռոգ ման կա թի լա յին հա
մա կար գին միան գա մից հնա
րա վոր չէ ան ցում կա տա րել, 
բայց մաս առ մաս հնա րա վոր 
է ու արդ յու նա վետ: Ո ռոգ ման 
այս ե ղա նա կը հիմ ված է բույ
սի ար մա տա յին հա մա կար գին 
ջրի ան մի ջա կան մա տուց ման 
սկզբուն քի վրա: Այն արդ յու նա
վետ է բո լոր բույ սե րի ո ռոգ ման 
հա մար և ն պա տա կա հար մար 
է ինչ պես փոքր տնտե սութ յուն
նե րում, այն պես էլ` արդ յու նա
բե րա կան մասշ տաբ նե րով ար
տադ րութ յուն նե րի հա մար: Այս 
մե թո դը են թադ րում է` փոքր չա
փա բա ժին նե րով ջրի ան մի ջա
կան մա տա կա րա րում բույ սե րի 
ար մա տա մոտ գո տի` կա թի լա
յին բաշ խիչ նե րի մի ջո ցով:

  Կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գի հիմ ա կան 
ա ռա վե լութ յուն ներն են` բեր
քատ վութ յան աճ 2050 %ով 
և ծախ սե րի կրճա տում` 3050 
%ով,  դաշ տում ջրի հա վա սա
րա չափ բաշ խում և ջ րի տնտե
սում 3060 %ով, կա թի լա յին 
հա մա կար գի մի ջո ցով պա րար
տան յու թե րը լուծ ված վի ճա կում 
տա լու հնա րա վո րութ յուն, ջրի 

գո լոր շիաց ման և ֆիլտ րա ցիոն 
կո րուստ նե րի նվա զում, բարդ 
ռե լիեֆ ու նե ցող հո ղա տա րածք
նե րը ջրե լու հնա րա վո րութ յուն, 
ո ռոգ ման է րո զիա յի և գ րուն տա
յին ջրե րի մա կար դա կի բարձ
րաց ման վտան գի կան խում,  
ջրման գոր ծըն թա ցի մե խա նի
զաց ման հնա րա վո րութ յուն,  
օ դի փո խա նա կութ յան բա րե
լա վում և  ար մա տափ տում ե րի 
կան խում և բույ սի ա ռողջ ա ճի 
ա պա հո վում:

Ներ կա յումս շու կա յում 
ա ռա ջարկ վում է եվ րո պա կան և  
իս րա յե լա կան ա ռա ջա տար ար
տադ րող նե րի կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գի խո ղո վակ
ներ, հան գույց ներ, ֆիլտ րեր, 
փա կան ներ և  այլ պարագաներ: 
Այս հա մա կար գի հիմ ա կան 
տար րը կա թի լա յին խո ղո վակն 
է, որն ի րեն ցից ներ կա յաց նում 
է բաց վածք նե րով խո ղո վակ: 
Դ րանք տնտե սող են, ջուրն ան
մի ջա պես հաս նում է ար մատ նե
րին, ինչն ա պա հո վում է ո րակ
յալ ո ռո գում: Կա յու նաց ված պո
լիէ թի լե նից խո ղո վակն ըն կած 
է հո ղի վրա ա կոս նե րի եր կա
րութ յամբ և մա տա կա րա րում է 
ջուր միկ րո շի թե րով` կա թո ցի կի 
մի ջո ցով: 

Օգ տա գործ ման ժամ կե տը 
մինչև 3 տա րի է: Խո ղո վակ նե
րի ար տադ րութ յան հա մար օգ
տա գործ վող նյու թը բա ցար ձակ 
թու նա վոր չէ և պի տա նի է երկ
րոր դա կան կի րառ ման հա մար:

Լի լիթ   Գաս պար յան


