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 Կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից 160 մլն դ րամ 
կհատ կաց վի նաև Լո ռու մարզ պե տա րա նին՝ մար զի Վա նա ձոր 
հա մայն քի ֆի նան սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար: 

Գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում կա պա
հով վի Վա նա ձոր հա մայն քի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յու նը: 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի միջև 2016 թ. ապ րի
լի 22ին Հ ռո մում և 2016 թ. հու նի սի 15ին Եր ևա նում կնքված 
Գ լո բալ է կո լո գիա կան հիմ նադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա
նաց վող § Հա յաս տա նում ար տադ րո ղա կա նութ յան ա ճին ուղղ
ված հո ղե րի կա յուն կա ռա վա րում¦ ծրագ րի դրա մաշ նոր հա յին 
հա մա ձայ նագ րի շրջա նա կում ֆի նան սա վոր ման հա մա ձայ
նագ րի կնքու մով պայ մա նա վոր ված` կա ռա վա րութ յունն ըն
դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում: Ո րոշ ման ըն դու նու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ի րա կա նաց նել ծրա գիր, ո րը նպա տա
կաուղղ ված է Վա յոց ձո րի, Ա րա րա տի և Ս յու նի քի մար զե րի` 
ագ րոէ կո լո գիա կան ա ռու մով ա ռա վել ռիս կա յին տա րածք նե րի 
բնա կիչ նե րի ընդ հա նուր կա րո ղութ յուն նե րի ու ժե ղաց մա նը և 
նշ ված մար զե րում հա մայն քա յին դեգ րա դաց ված հո ղե րի վե
րա կանգն մա նը:

Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ հաս տատ վել են ՀՀ հա մայնք
նե րի վար չա կան սահ ման նե րում ընդգրկ ված՝ նախ կի նում 
հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րից դուրս, մար զե րի 
վար չա կան սահ ման նե րում գտնվող գյու ղատն տե սա կան նշա
նա կութ յան հո ղե րի՝ ա րոտ նե րի և խոտ հարք նե րի (բնա կան 
կե րա հան դակ ներ) 2016թ. կա դաստ րա յին գնե րը և զուտ ե կա
մուտ նե րը, ին չը հա մայնք նե րին հնա րա վո րութ յուն կտա մե թո
դա պես ճշգրիտ հիմ քե րի վրա դնել գյու ղատն տե սա կան հո
ղա տես քե րի գնե րի սահ մա նու մը, հո ղի հար կի, վար ձավ ճա րի, 
գրա վի նոր մա նե րի ո րո շու մը, արդ յու նա վետ հո ղօգ տա գործ
ման տար բեր բնույ թի հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վո րու մը:

* * *
Հնդ կաս տա նից Հա յաս տան է ներկր վել § Սա մե¦ և 

§ Սո նա լի կա¦ ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ րութ յան գյուղ տեխ
նի կա յի պա հես տա մա սե րի խմբա քա նակ, ին չը հնա րա վո րութ
յուն կտա թար մաց նել հան րա պե տութ յան գյուղ տեխ նի կա յի 
պար կը` նո րո գե լով 20052006 թթ. ըն թաց քում ձեռք բեր ված 
հնդկա կան վե րոնշ յալ ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ րութ յան 
շուրջ 300 միա վոր ա նի վա վոր տրակ տոր նե րը: Գ յուղ տեխ նի
կա յի ներկր ման հար ցում եր կու երկր նե րի միջև հա մա գոր
ծակ ցութ յուն սկսե լու վե րա բեր յալ գոր ծա րար շրջա նակ նե րի 
հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն էր ձեռք բեր վել 2016 թվա կա նի 
մարտ ամ սին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նի` Հնդ կաս տա նի Հան րա պե տութ յուն կա տա րած 
պաշ տո նա կան այ ցի շրջա նա կում:

 Գոր ծարքն ի րա կա նաց վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան և § Նուռ նուս¦ ՍՊԸի կող մից հնդկա կան կող մի 
հետ ի րա կա նաց ված հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում:

* * *
 Ռու սաս տա նի դրա մաշ նորհ նե րի օգ նութ յամբ, Հա յաս տա

նի Տա վու շի մար զում սկսել են պո լիէ թիե լե նա յին ջեր մոց ներ 
տե ղադ րել: Այս մա սին NEWS.amի թղթակ ցին հայտ նել է Հա
յաս տա նում Ռու սաս տա նի ա ռևտ րա յին ներ կա յա ցուց չութ յան 
ղե կա վար Անդ րեյ Բաբ կոն: Նա խա գիծն ի րա կա նաց նում է 
ՄԱԿի Զար գաց ման ծրա գի րը(UNDP): Ըն դա մե նը պետք է մի 
քա նի տասն յակ փոքր ջեր մոց ներ կա ռուց վեն` 60ից 130 քառ 
մ մա կե րե սով: Հաշ վի առ նե լով, որ ա ռանց ջե ռուց ման դրանք 
կկա րո ղա նան միայն գար նա նից ա շուն աշ խա տել` ա ռևտ րա
յին ներ կա յա ցուց չութ յու նը ջեր մոց ներ աշ խա տա ցող նե րին 
մտա դիր է ա ռա ջար կել կեն սա բա նա կան վա ռե լի քով աշ խա
տող ռու սա կան ար տադ րութ յան ջե ռուց ման կաթ սա ներ:

Վա ռե լիք կա րե լի է ար տադ րել նաև տե ղում՝ ցան կա ցած 
կեն սա զանգ վա ծից, այդ թվում` գյու ղատն տե սա կան թա փոն
նե րից, ո րոնք օգ տա կար կի րա ռում կստա նան:

Ն շենք, որ UNDPի §Ին տեգր ված ա ջակ ցութ յուն գյու
ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը: Կա յուն հա մայնք նե րի շի նա
րա րութ յուն¦ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ՌԴ  կա ռա վա րութ
յու նից ստաց ված 5 մլն դո լար դրա մաշ նոր հա յին մի ջոց նե րով:

Օ րերս մա մու լում տա րած ված տե ղե կատ վութ յան մա սին, ըստ ո րի` Լո ռու և Շի րա կի մար զե րի 
կար տո ֆի լա գործ ֆեր մեր նե րը գնե րի նվազ ման պատ ճա ռով հայ տա րա րել են կար տո ֆի լի մաս
սա յա կան վա ճառ քի ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման մա սին, հարկ ենք հա մա րում ներ կա յաց նել 
ո րոշ պար զա բա նում ներ.

 Շու կա յում հիմ նա կա նում ապ րան քի գի նը ձևա վոր վում է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա րա բե
րակ ցութ յամբ։ Հաշ վի առ նե լով, որ ըն թա ցիկ տա րին նպաս տա վոր է կար տո ֆի լի ար տադ րութ յան 
հա մար, մաս նա վո րա պես` ընդ լայն վել են ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը և  արդ յուն քում սպաս վում է 
բարձր ու ո րակ յալ բերք, բնա կան է, որ շու կա յում կա ռա ջա նան ի րաց ման և գ նե րի հետ կապ ված 
խնդիր ներ։ Ինք նար ժե քին մոտ գնե րով ի րա ցու մը բնո րոշ է այս ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ 
կապ ված կար տո ֆի լի սպառ ման ցածր մա կար դա կի հետ, ո րը սո վո րա բար դրսևոր վում է ա մառ վա 
երկ րորդ կե սին՝ պայ մա նա վոր ված բան ջա րե ղե նի տար բեր տե սակ նե րի սպառ ման ա վե լաց մամբ։ 
Գ նե րի մա կար դա կի վրա իր ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել նաև ըն թա ցիկ տար վա հուն վարհու լիս 
ա միս նե րին, նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ շուրջ 10 %ով կար տո ֆի լի 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը։ Ակն կալ վում է, որ ներ քին շու կա յում գնե րը կկար գա վոր
վեն աշ նա նը՝ կար տո ֆի լի սպառ ման պա հան ջար կի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց։ Շու կա յում ընդ հան
րա պես ապ րանք ներն ի րաց վում են տար բեր գնե րով՝ ել նե լով սե զո նայ նութ յու նից, պա հան ջար կից, 
ինչն օ րի նա չափ եր ևույթ է։

Ինչ վե րա բե րում է §կար տո ֆի լի մաս սա յա կան վա ճառ քի ժա մա նա կա վոր դա դա րեց մա նը¦, 
ա պա հարկ ենք հա մա րում նշել, որ դա հիմ նա վոր ված ո րո շում չէ, քա նի որ միև նույն է շու կա յի պա
հան ջար կը կբա վա րար վի հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րի կար տո ֆի լի մշա կութ յամբ զբաղ վող 
ֆեր մեր նե րի ար տադ րան քի հաշ վին, և վե րը նշված ո րոշ ման կի րա ռու մը բա ցա սա բար կանդ րա
դառ նա Շի րա կի և Լո ռու մար զե րի ֆեր մեր նե րի այս ժա մա նա կա հատ վա ծի ֆի նան սա կան հոս քե րի 
ձևա վոր ման և հե տա գա   գոր ծու նեութ յան  ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա։ Նշ վա ծի 
հետ մեկ տեղ, հի շա տակ ված ո րոշ ման կի րառ ման պայ ման նե րում, շու կա յում կար տո ֆի լի ա ռա
ջար կի կրճատ ման պատ ճա ռով կա վե լա նան ներկր ման ծա վալ նե րը, ո րը ցան կա լի եր ևույթ չէ:

Կարտոֆիլի մասսայական վաճառքի ժամանակավոր 
դադարեցում
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Ä 2

Գյուղական տարածքների զարգացման ծրագրի նոր 
ընթացքը

Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶Æð

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յու նում ըն դու նել են ՌԴ կա ռա
վա րութ յան պատ վի րա կութ յա նը՝ ՌԴ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի դե պար տա մեն տի փոխտ նօ րեն Դ միտ րի Մաք սի միչ ևի գլխա վո րութ յամբ և 
ՄԱԿի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի պատ վի րա կութ յա նը՝ ՄԱԿի մշտա կան հա մա կար գող, ՄԱԶԾ 
մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ Բ րեդ լի Բու զե տո յի գլխա վո րութ յամբ: 

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են Հա յաս տա նի հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վող` §Գ յու ղա կան տա
րածք նե րի զար գաց ման ծրագ րի¦ ըն թաց քին և նոր մեկ նար կող` §Գ յու ղա կան տու րիզ մի ին տեգր
ված զար գա ցում ծրագ րի¦ ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Ծ րագ րե րը ի րա կա նաց վում են 
ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի կող մից՝ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա
րա րութ յան հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ՝ ՌԴ կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ և  ուղղ
ված են մար զե րում գյու ղա կան աղ քա տութ յան կրճատ մա նը, կա յուն տնտե սա կան ե կա մուտ նե րի 
ստեղծ մա նը:

  Կող մե րը գո հու նա կութ յամբ նշել են §Գ յու ղա կան տա րածք նե րի զար գաց ման ծրագ րի¦ 
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Գ յուղմ թերք նե րի շու կա յում մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման հա մար անհ րա
ժեշտ է ար տադ րել ցածր ինք նար ժե քով և բարձր ո րա կի կար տո ֆիլ, ո րի ուղ ղութ
յամբ տա րի ներ շա րու նակ պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վել  և  ի րա կա նաց վում 
են հան րա պե տութ յան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին սուբ սի դա վոր ված, շու կա յա կա նից 
էա կա նո րեն ցածր գնով հան քա յին պա րար տան յու թե րի (ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա
կան և կա լիու մա կան) և դի զե լա յին վա ռե լան յու թի հատ կաց ման, վար կե րի տո կո
սադ րույք նե րի սուբ սի դա վոր ման և  այլ ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր։

 Կար տո ֆի լի ա ռու մով, մեր եր կիրն ինք նա բավ է։ Տա րի ներ շա րու նակ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յու նում առ կա ներ քին պա հան ջար կից ա վել կար տո ֆիլ է 
ար տադր վում և  ար տա հան վում։ Օ պե րա տիվ տվյալ նե րով` 2016 թվա կա նին, 
01.09.2016 թվա կա նի դրութ յամբ ար տա հան վել է շուրջ 1500 տոն նա կար տո ֆիլ։

Ընդ հան րա պես նա խորդ տար վա կար տո ֆի լի բեր քը շու կա յում վեր ջա նում է  
մա յիս ամ սին, և մինչ վա ղա հաս կար տո ֆի լի բե քա հա վա քի սկսվե լը, այդ ժա մա
նա կա հատ վա ծում, շու կա յի պա հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար, ներկր վում է 
կար տո ֆի լի ո րո շա կի քա նա կութ յուն։ Պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով` այս 
տա րի, հան րա պե տութ յու նում ա ճեց ված վա ղա հաս կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քը, 
ե ղա նա կա յին ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի  և տ ևա կան անձրև նե րի պատ ճա
ռով, շուրջ 20 օ րով ու շա ցել է, 2016 թվա կա նի մար տի 1ից մինչև մա յի սի 31ը ըն
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ներկր վել է 3392 տոն նա կար տո ֆիլ։

Միա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ա մեն տա րի հան րա պե տութ յուն է ներկր վում 
կար տո ֆի լի եվ րո պա կան լա վա գույն սոր տե րի տնկան յութ (սեր մա ցու)։ 2016 թվա
կա նի հու նի սի 10ի դրութ յամբ, հիմ նա կա նում եվ րո պա կան երկր նե րից ներկր վել է 
3174 տոն նա տնկան յութ (սեր մա ցու)։

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալ նե րի՝ 2016 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում կար տո ֆի լի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը կազ մում են 34077 հա, ո րը գե րա զան ցում է նա խորդ 
տար վա ցու ցա նի շը` 771 հեկ տա րով։ Շի րա կի մար զում կար տո ֆի լի ցան քա տա
րա ծութ յուն նե րը կազ մում են 4568 հա, ո րը նա խորդ տար վա նից ա վել է  185 հեկ
տա րով, Լո ռու մար զում՝ 4613 հա, ա ճը նա խորդ տար վա նկատ մամբ, կազ մում է՝ 
335 հա։

Օ պե րա տիվ տվյալ նե րով՝ սեպ տեմ բե րի 5ի դրութ յամբ, ար տադր վել է շուրջ 
210000 տոն նա կար տո ֆիլ, ո րը նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ցու ցա նի շը գե րա զան ցում է 40000 տոն նա յով։

Կարտոֆիլի մասսայական վաճառքի 
ժամանակավոր դադարեցում

Գյուղական տարածքների զարգացման 
ծրագրի նոր ընթացքը
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հա ջող ըն թաց քի մա սին՝ տե ղե կաց նե լով, որ նա խորդ 
օ րը, Տա վու շի մարզ կա տա րած այ ցե լութ յան ժա մա
նակ, հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել տե ղում ծա նո թա
նա լու ծրագ րի արդ յունք նե րին: Ն րանք վստա հութ յուն 
են հայտ նել, որ նոր մեկ նար կող §Գ յու ղա կան տու րիզ
մի ին տեգր ված զար գա ցում ծրա գի րը¦ կի րա կա նաց
վի նույն քան արդ յու նա վետ և դ րա կան կանդ րա դառ
նա գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի զար գաց ման վրա:

Այ նու հետև ՄԱԿի հա յաս տան յան գրա սեն յա կում 
ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա
խա րա րութ յան և ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի միջև 
այ սօր ստո րագր վել է §Գ յու ղա կան տու րիզ մի ին տեգր ված զար գա ցում¦ ծրագ
րի մեկ նարկն ազ դա րա րող փաս տա թուղթ:Այն ստո րագ րել են ՀՀ տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը և ՄԱԿի մշտա կան 
հա մա կար գող, ՄԱԶԾ մշտա կան ներ կա յա ցուց վիչ Բ րեդ լի Բու զե տոն: Փաս տաթղ
թի ստո րագր մա նը ներ կա են ե ղել ՌԴ պատ վիար կութ յու նը՝ ՌԴ ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րութ յան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի դե պար տա մեն տի 
փոխտ նօ րեն Դ միտ րի Մաք սի միչ ևի գլխա վո րութ յամբ: §Այ սօր մենք սկսում ենք 
Հա յաս տա նի գյու ղա կան վայ րե րի հա մար մի շատ կար ևոր ծրա գիր, ո րը լուրջ հե
ռան կար ու նի Հա յաս տա նում: Գ յու ղա կան բնա կա վայ րեր, հա մայնք ներ, շատ տա
րածք ներ տա րի նե րով, որ պես հիմ նա կան գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն և  ե կամ տի 
աղբ յուր են ու նե ցել միայն գյու ղատն տե սութ յու նը, ին չը չի կա րող լի նել բա վա րար, 
չի կա րող ա պա հո վել տվյալ բնակ չութ յան զար գաց ման, նոր մալ ապ րե լա կեր պի 
հնա րա վո րութ յու նը: Այ սօր այս ծրա գի րը գա լիս է լրաց նե լու ՀՀ շուրջ 60 գյու ղա
կան հա մայնք նե րի կա րո ղութ յուն նե րը, և կ դառ նա լրա ցու ցիչ ե կա մուտ տվյալ 
բնա կիչ նե րի հա մար, գյու ղա կան շրջան նե րը կդառ նան տվյալ տա րած քի բնակ
չութ յան կող մից ար տադր ված սննդամ թեր քի սպառ ման և  այլ ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման վայր: ՀՀ գյու ղա կան վայ րե րի մի մեծ հատ ված օժտ ված է տու րիզ
մի բնա գա վա ռի լուրջ հնա րա վո րութ յուն նե րով, ո րոնք դեռևս բա ցա հայտ ված չեն 
աշ խար հի առջև: Եվ այն հնա րա վո րութ յու նը, որ կա րող է այս ծրա գի րը ստեղ ծել, 
շատ մեծ հե ռան կար ու նի¦, նշել է նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը:

www.mta.gov.am
 

Հայկական սննդարդյունաբերական 
ցուցահանդես

Համագործակցությունը  Շիրակի մարզի և 
ԼՂՀ միջև շարունակվում է

Ֆրեմերների ուսուցում՝ ENPARD-ի ծրագրի 
շրջանակներում

 Հա յաս տա նի զար գաց ման հիմ
նադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ, հայ կա կան 
19 ըն կե րութ յուն ներ սեպ տեմ բե րի 
1215ը Մոսկ վա յում մաս նակ ցում են 
§WorldFood Moscow 2016¦ մի ջազ գա
յին 25րդ ցու ցա հան դե սին։ 

Այն սննդարդ յու նա բե րութ յան 
ո լոր տի հե ղի նա կա վոր մի ջո ցա ռում
նե րից է, ո րի հիմ նա կան այ ցե լու ներն 
առևտ րա յին դիստ րիբ յու տոր ներ, ներ
մու ծող ներ, ո լոր տի մի ջին ու խո շոր 
գնորդ ներ են։

Ինչ պես տե ղե կաց նում են Հա
յաս տա նի զար գաց ման հիմ նադ րա
մի լրատ վա կան ծա ռա յութ յու նից, 
հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րը ցու
ցա հան դե սին ներ կա յաց նում են սե
փա կան ար տադ րութ յան՝ հայ կա կան 
սննդարդ յու նա բե րութ յան հիմ նա կան 
ար տադ րա տե սակ նե րը` մրգա յին և 
բան ջա րե ղե նա յին պա հա ծո ներ, սա
ռեց ված մրգեր և բան ջա րե ղեն, ալ
կո հո լա յին խմիչք ներ, թռչնամ թերք և 

թռչ նամ սի կի սա ֆաբ րի կատ ներ, մսի 
և ձ կան պա հա ծո ներ, ապխ տած ձուկ, 
մա րի նաց ված խեց գե տին, մեղր, ըն
դե ղեն, թե յի, չրի տե սա կա նի և  այլն: 
§ Ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց ված է 
բա վա կա նին մրցու նակ հայ կա կան 
ար տադ րանք, ո րոնց շար քում այ ցե
լու մե ծա ծախ գնորդ կազ մա կեր պութ
յուն ներն ու առևտ րա յին ցան ցե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ո րակ
յալ ար տադ րանք գտնել՝ հայ կա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յուն սկսե լով կամ ընդ լայ նե
լով այն¦, նշել է Հա յաս տա նի զար
գաց ման հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր 
տնօ րեն Կա րեն Մկր տի չեա նը։

Այս տա րի ցու ցա հան դե սին մաս
նակ ցում է շուրջ 1600 կազ մա կեր
պութ յուն՝ ա վե լի քան 60 երկ րից, իսկ 
այ ցե լու նե րի թիվն, ակն կալ վում է, որ 
կանց նի 30 000ից։

www.panorama.am

Օ րերս Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յու նից ստաց վել է 220 տոն նա 
հա ցա հա տի կի սեր մա ցու, ո րը տրվել է կարկ տա հա րութ յու նից տու ժած Շի րա
կի մար զի` Կապս, Վահ րա մա բերդ, Մար մա շեն, Հո վու նի, Քե թի և Մա յիս յան հա
մայնք նե րին:

Կարկ տա հա րութ յու նից տուժ ված 853 տնտե սութ յուն նե րի շուրջ 4050 մար դու 
կտրա մադր վի 150 կգ սեր մա ցու: Տուժ ված հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հետ հան
դի պել է նաև ԼՂՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ա րամ Մ խո յա նը: 220 տոն նա 
սեր մա ցուն ամ բող ջո վին ներկր վել է հա մայնք ներ և  ամ բող ջութ յամբ բա ժան վել 
բնա կիչ նե րին: Շի րա կի մարզ պետ Հով սեփ Սի մոն յանն` իր և վեց հա մայնք նե րի 
բնա կիչ նե րի ա նու նից, շնոր հա կա լութ յուն է  հայտ նել ՀՀ և ԼՂՀ կա ռա վա րութ
յուն նե րին` տրա մադր ված սեր մա ցո ւի հա մար, քա նի որ այն ճիշտ ժա մա նա կին 
էր և  ի րոք, մի փոքր կթեթ ևաց նի այս տար վա` հու նիսօ գոս տոս ա միս նե րին ան
նա խա դեպ կարկ տա հա րութ յան հետ ևան քով, 100 տո կոս բեր քը կորց րած գյու
ղա ցու հա մար:  

www.shirak.mtad.am
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E N P A R D / Ե Հ Գ Գ Զ Ծ 
§ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա
նը¦ ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է 
ԵՄի և  իա րա կա նաց վում ՄԱԿի Պա
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա
կեր պութ յան կող մից: 

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է ՀՀի 
10 մար զե րում, ըստ ո րի, հու լի սի 
1ից մինչև սեպ տեմ բե րի 15ն  ըն կած 

ժա մա նա կա հատ վա ծում ֆեր մեր նե րի հա մար պետք է անց կաց վեն տե սա կան և 
գործ նա կան ու սու ցում ներ  բույ սե րի պաշտ պա նութ յա նը վե րա բե րող թե մա նե րով:

 Վա յոց ձո րի Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նի կող
մից բույ սե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված թե մա նե րից ընտր վել և  ա ռա ջարկ վել է 
խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տը` հաշ վի առ նե լով, որ խա ղո ղի §Ա րե նի¦ սոր տի մշա
կութ յու նը Վա յոց ձո րի մար զի հա մար ու նի ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն: 
Այս պի սով` ֆեր մեր նե րի տե սա կան ու սու ցումն անց կաց վել է ս/թ սեպ տեմ բե րի 
5ին, Ա ղավ նա ձոր հա մայն քում` § Խա ղո ղի վա զի հի վան դութ յուն նե րի (օի դիում, 
մոխ րա գույն փտում, ող կու զա կեր) դեմ պայ քար¦  թե մա յով` 10 խա ղո ղա գործ նե
րի շրջա նակ նե րում: 

Ա ղավ նա ձոր հա մայն քին կցված ԳԱՄԿի խորհր դա տու Ա. Հա կոբ յա նը ման
րակր կիտ ներ կա յաց րեց խա ղո ղի վա զի վե րոնշ յալ հի վան դութ յուն նե րի դրսևո
րում նե րը, այ նու հետև ու սուց ման շեշ տը դրեց տվյալ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման, 
նոր թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գործ ման վրա:  Ու սու ման վեր ջում մաս նա կից 
ֆեր մեր նե րը լրաց րե ցին մաս նա կից նե րի գո հու նա կութ յան հարց ման հար ցա շար 
և ներ կա յաց րե ցին դա սըն թա ցի պա տաս խա նա տո ւին:

Վա յոց ձո րի  ԳԱՄԿ

 Վեր ջերս Գե ղար քու նի քի ԳԱՄԿում տե ղի ու նե ցավ ԵՀԳԳԶԳ § Տեխ նի կա կան 
օ ժան դա կութ յուն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յա նը¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում ու սու ցում` 
§ Բույ սե րի պաշտ պա նութ յուն¦ թե մա յով:

§ Հա ցա հա տի կի /աշ նա նա ցան ցո րեն/ սեր մա ցո ւի ախ տա հան ման և ցան քի 
ժամ կետ նե րի ճիշտ ընտ րութ յու նը¦ թե մա յով դա սըն թա ցը վա րում էին Գե ղար քու
նի քի ԳԱՄԿի մաս նա գետ Սա րի բեկ Դալ լաք յա նը և ԳԱՄԿի Մար տու նու տա րա
ծաշր ջա նի խորհր դա տու Գուր գեն Մ խի թար յա նը:  

Ու սուց մա նը մաս նակ ցում էին հա ցա հա տիկ մշա կութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր
ներ և  խորհր դա տու ներ: Գ. Մ խի թար յա նը հան գա մա նո րեն մա տու ցեց ընտր ված 
թե ման, և բա ցատ րեց, որ աշ նա նա ցան ցո րե նի ցան քի ճիշտ ժամ կետ նե րը` Գե
ղար քու նի քի մար զում օ գոս տո սի 25ից մինչև սեպ տեմ բե րի 15ը ըն կած ժա մա նա
կա հատ վածն է: Մեր տա րա ծաշր ջա նի հա մար լավ բերք են տա լիս աշ նա նա ցան 
ցո րե նի § Նաի րի 68¦, § Վան¦ և § Սիս¦ սոր տե րը:   Սե մի նա րը, բա ցի տե սա կա նից, 
ու ներ նաև գործ նա կան մաս: Մաս նա կից նե րը ե ղան ցո րե նի դաշ տում, որ տեղ կա
տար վեց աշ նա նա ցան ցո րե նի ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րը և նշ վեց, թե ինչ 
թու նա քի մի կատ նե րով է անհ րա ժեշտ ախ տա հա նել, հիմ նա կա նում ռաք սիլ և դի
վի դենտ:  Դա սըն թա ցից հե տո մաս նա կից նե րին բա ժան վե ցին թե մա յի վե րա բեր
յալ տե ղե կատ վա կան նյու թեր:

Գեղարքունիքի  ԳԱՄԿ



ê»åï»Ùµ»ñ 6 - 15, 2016 Ã. 
ÃÇí 23 (2111)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԵրԵխանԵրի սնուցման խնդիրը ՇարունաԿում է 
առաջնաՀԵրթ խնդիր ԼինԵԼ Հայաստանում

րութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող դպրո ցա կան 
սննդի ծրագ րում նե րառ ված դպրոց ներ` Ա րա րա տի 
մար զում, ո րի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը ծա նո թա
ցել են ե րե խա նե րին տրվող սննդին։  ՊԳԿն, SIFIի 
հետ միա սին, կազ մա կեր պել էր այ ցեր 6 դպրոց ներ և  
պատ րաս տել էր տե ղե կատ վա կան նյու թեր։

Ռու սաս տա նի դաշ նութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
ՊԳԿն ներ կա յումս Հա յաս տա նում, Կիր գիզս տա նում 
և Տա ջիկս տա նում։ Ինչ պես նաև ի րա կա նաց նում 

է  ե րեք պի լո տա յին ծրագ րեր §Դպ րո ցա կան սննդի 
և ս նուց ման ծրա գի րը կապ ված է գյու ղատն տե սա
կան ո լոր տին¦ ան վան մամբ։ Այս մո դել նե րը պրակ
տի կո րեն ցու ցադ րում են պա րե նի անվ տան գութ
յան, սնուց ման և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
խնդիր նե րի նկատ մամբ ին տեգ րաց ված մո տեց ման 
կար ևո րութ յու նը և կն պաս տեն երկր նե րում, տա րա
ծաշր ջա նում և գ լո բալ մա կար դա կում տե ղի ու նե ցող 
օ րենսդ րա կան, քա ղա քա կան և ծ րագ րա յին գոր ծըն
թաց նե րին։ 

 Հա մա ժո ղո վը եզ րա փակ վեց հա ղոր դագ րութ
յամբ, ո րի մշակ ման գոր ծում իր մեծ ներդ րումն 
ու նե ցավ ՊԳԿն։ Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը 
կար ևո րե ցին քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման, կա րո
ղութ յուն նե րի զար գաց ման, բազ մա զան ճա շա ցու
ցա կի,  սննդի ար տադ րութ յան վե րա բեր յալ նյու թե րի 
և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի մշակ ման գոր ծում 
այն պի սի գոր ծըն կեր նե րի ներդ րում նե րը, ինչ պի սիք 
են՝ ՊՀԾն, ՊԳԿն, Յու նի սե ֆը։ 

Լու սի նե Ղու կաս յան
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յուն

Հա մա ժո ղո վը, ո րը կրում էր § Կա ռու ցենք դպրո ցա
կան սնուց ման հզոր ազ գա յին ծրա գիր¦ խո րա գի րը, 
կազ մա կերպ վել էր  §Ե րե խա նե րի սնուց ման հա մաշ
խար հա յին հիմ նադ րամ¦ի, ՊՀԾի § Սո վի դեմ գե
րա զան ցութ յան կենտ րոն¦ի և ՀՀ կա ռա վա րութ յան  
կող մից: ՊԳԿի գլխա մա սա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին 
և Հա յաս տան յան գրա սեն յակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րից կազմ ված պատ վի րա կութ յու նը հա մա ժո ղո վի 
ըն թաց քում ներ կա յաց րեց ՊԳԿի գոր ծու նեութ յու նը 
ե րե խա նե րի սնուց ման ո լոր տում, տրա մադ րեց իր 
խորհր դատ վութ յու նը և կիս վեց մաս նա գի տա կան 
փոր ձով: Մաս նա վո րա պես, հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում 
տար բեր քննար կում նե րի և ներ կա յաց նում նե րի մի ջո

ցով, ՊԳԿն խ րա խու սեց ին տեգ րաց ված մո տե ցում 
դպրո ցա կան սննդի նկատ մամբ՝ կար ևո րե լով սննդա
րա րութ յունն ու  ան մի ջա կան կապր գյու ղատն տե
սութ յան հետ։  

Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի կող մից 

մշակ ված սննդամ թեր քով հա գե ցած դպրո ցա կան 
սնուն դի ա պա հո վու մը կնպաս տի Կա յուն զար գաց
ման նպա տա կա նե րի կա տար մա նը: §Ին տեգ րաց
ված մո տեց ման դեպ քում դպրո ցա կան սնուն դի 
տրա մադ րումն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է գյու
ղատն տե սութ յան հետ։ Այս մո տե ցու մը կար ևո րում է 
սննդամ թեր քի և սնն դա րա րութ յան վե րա բեր յալ ի րա
զեկ վա ծութ յու նը, դպրո ցի կող մից գյու ղատն տե սութ
յան վա րու մը և  ըն տա նիք նե րի, դպրո ցի անձ նա կազ
մի և հա մայն քի ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յու նը, ին չի 
արդ յուն քում ե րե խա նե րի մոտ ձևա վոր վում է ա ռողջ 
սնվե լու սո վո րութ յուն և ս տեղծ վում է ա ռողջ դպրոց¦, 
 նշում է ՊԳԿ Հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ներ կա յա
ցուց չի օգ նա կան Գա յա նե Նա սո յա նը:  

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան մաս
նակ ցութ յու նը նմա նօ րի նակ ծրագ րե րին կա րող է 
ընդ լայ նել սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յանն ուղղ
ված ծրագ րե րի ազ դե ցութ յու նը։ Գ յու ղա ցիա կան 
փոքր տնտե սութ յուն նե րին ուղղ ված ա ջակ ցութ յու նը, 
վար կե րի հա սա նե լիութ յու նը կա րող են նպաս տել, 
որ պես զի սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված 
ծրագ րերն ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նան գյու
ղա կան բնակ չութ յան կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց
մա նը, ին չը մե ծա պես կախ ված է նաև գոր ծող ի րա
վա կան դաշ տից և քա ղա քա կա նութ յու նից։ 

ՊԳԿն, հա մա գոր ծակ ցե լով §Ե րե խա նե րի սնուց
ման հա մաշ խար հա յին հիմ նադ րամ¦ի, Պա րե նի 
հա մաշ խար հա յին ծրագ րի, ՊՀԾի § Սո վի դեմ գե րա
զան ցութ յան կենտ րո նի¦  և Ե րե խա յի զար գաց ման 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն ի հետ միա սին մշա կել է հա
մա տեղ ձեռ նարկ` §Տ նա յին պայ ման նե րում ա ճեց ված 
դպրո ցա կան սննդի ուղ ղե ցույց¦, ո րը ներ կա յաց վել 
և քն նարկ վել է հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում:  Դպ րո ցա
կան սննդի ծրա գի րը նպաս տում է ե րե խա նե րի մոտ 
ա ռողջ սննվե լու սո վո րութ յան ձևա վոր մա նը։

Հա մա ժո ղո վը նե րա ռում էր այ ցեր Կա ռա վա

2016թ.ի սեպտեմբերի 5-9-ին ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը 
(ՊԳԿ), ի թիվս աշխարհի 45-ից ավել երկրներից ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյաների, 
նախարարների և գյուղատնտեսության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության, 
ֆինանսների և կրթության ոլորտների մասնագետների, մասնակցեց Երեխաների սնուցման 
համաշխարհային 18-րդ համաժողովին:

Փառատոնին ընդառաջ
Սեպ տեմ բե րի 24-ին կա յա նա լիք Գ յու ղա կան կյան քի և  ա վան դույթ նե րի փա-

ռա տո նին, ո րը կազ մա կերպ վե լու է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան,  
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան « Կա նաչ 
Ա րա հետ» ՀԿ-ի ա ջակ ցութ յամբ,  մաս նակ ցե լու է նաև Ա րա յի ազն վա մո րի մշա-
կող կա նանց խում բը: 

Խում բը ստեղծ վել է 
դեռևս 2012 թվա կա նի հոկ
տեմ բե րին, Ա րա յի հա մայն
քում « Կա նաչ Ա րա հետ» 
ՀԿի ա ջակ ցութ յամբ և ԵՄ 
ֆի նան սա վոր վող «Ա ջակ
ցութ յուն ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի գյու ղա կան հա մայնք
նե րի զար գաց մա նը» ծրագ
րի շրջա նակ նե րում: Խում բը 
բաղ կա ցած է ազն վա մո րու 
մշա կութ յամբ զբաղ վող 15 
կա նան ցից, ո րոնք նպա տակ 
ու նեն հա մայն քում զար գաց
նել օր գա նա կան ազն վա մո
րու մշա կութ յու նը և ն պաս

տել հա մայն քի կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ մա նը: 2015 թվա կա նից սկսած Խում բը 
հա մա գոր ծակ ցում է նաև « Վորլդ Վիժն Ին թեր նեյշնլ» մի ջազ գա յին բա րե գոր ծա կան 
կազ մա կեր պութ յան հետ:

Չորս տա րի նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում խում բը մաս նակ ցել է 
բազ մա թիվ դա սըն թաց նե րի և փոր ձի փո խա նակ ման այ ցե րի, ո րոնք նպաս տել են 
խմբի կա րո ղութ յուն նե րի ու ժե ղաց մանն ու  ազն վա մո րու մշակ ման կա տա րե լա գործ
մա նը ամ բողջ հա մայն քում:

« Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿ
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Ավտոբուսների վաճառքի հայտարարություն
«Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ո լոր տի ռիս կե րի գնա հատ ման և վեր լու

ծութ յան գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿը վա ճա ռում է Կու բան և ՊԱԶ672 մակ նի շի 
ավ տո բուս ներ: 

Ընդ հա նուր տվյալ ներ վա ճառ վող ավ տո բուս նե րի վե րա բեր յալ՝

Մակնիշը Թողարկման 
տարեթիվը

Գրանցման 
համարանիշը

Տեխ 
անձնագիր

Գինը
դրամ

Կուբան 1984 հանձնված BP372608 22500
ՊԱԶ672 1981 560 UL 12 ВЛ652457 150000

           Մանրամասն  տեղեկությունների  համար  զանգահարել 091995581

Èð²îìàôÂÚàôÜ Եղանակի կանխատեսում
Ա ռա ջի կա օ րե րին հան րա

պե տութ յան տա րած քում սպաս
վում է ե ղա նա կա յին պայ ման նե
րի լուրջ փո փո խութ յուն ներ: Սև 
ծո վի շրջան նե րից դե պի Հա յաս
տան տե ղա շարժ վող ցիկ լո նը իր 
հետ կբե րի անձրև ներ, ամպ րոպ 
և ջեր մաս տի ճա նի նվա զում: 

Սեպ տեմ բե րի 1517ին ցիկ լո
նի ազ դե ցութ յու նը կտա րած վի բո
լոր մար զե րի վրա, ժա մա նակ առ 
ժա ման սպաս վում է անձրև և  ամպ րոպ, ամպ րոպ նե րի ժա մա նակ` քա մու ուժգ նա
ցում 1520մ/վրկ, ա ռան ձին հատ ված նե րում կտե ղա նաև կար կուտ: 

Օ դի ջեր մաս տի ճա նը սեպ տեմ բե րի 1516ին բո լոր մար զե րում կնվա զի 56 
աս տի ճա նով: Ե թե մինչ այդ Եր ևա նում ցե րե կը սպաս վում է +30…+32 աս տի ճան 
տա քութ յուն, ա պա ար դեն սեպ տեմ բե րի 16ին ցե րե կը ջեր մաս տի ճա նը չի գե րա
զան ցի +24…+26 աս տի ճա նը:
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ԲարԵխիՂՃ աՇխատանՔՈՎ ՎաստաԿում 
Են ՀանաՊաԶՕրյա Հացը

Հայաստանի ՀՈՂը ԵՎ ջուրը՝ ՈրՊԵս 
ԶարԳացման միաԿ ՃանաՊարՀ

²ðÄºø²ìàð ²ÞÊ²îàôÂÚàôÜ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

 Լույս է տե սել հան րա պե տութ յան 
վաս տա կա վոր ին ժե ներ, Եր ևա նի հիդ
րո մե լիո րա տիվ տեխ նի կու մի նախ կին 
տնօ րեն Սար գիս Շար բա թի Հա կոբ յա
նի § Հա յաս տա նի հո ղը և ջու րը՝ որ պես 
զար գաց ման միակ ճա նա պարհ¦ աշ խա
տութ յու նը, ո րը նա խա տես ված է մաս նա
գետ նե րի, բու հե րի հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի և  
ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նա կի հա մար:

Գր քույկն ու նի պատ մա ճա նա չո ղա
կան, տե ղե կատ վա կան նշա նա կութ յուն, 
ո րում օգ տա գործ ված են ինչ պես փաս
տա կանպաշ տո նա կան, այն պես էլ՝ գի
տա կան, բա րո յա գի տա կան և պա հո ցա
յին հա րուստ նյու թեր: §Ծն ված լի նե լով 
Դդ մա շե նում օգտ վել ենք Ս ևա նա լճի 
զու լալ ջրե րից, ո րից հո սում էր Հ րազ դան 
գե տը: Պատ կե րաց րեք, թե որ քան մա քուր 
էին այդ ջրե րը: Վա ղուց էր ծա գել Ս ևա նի 
մա սին որ ևէ աշ խա տութ յուն գրե լու գա
ղա փա րը: Այս գրքույ կը հան դի սա նում 
է երկ րորդ հրա պա րա կու մը (ա ռա ջի նը 
տպագր վել է 10 տա րի ա ռաջ):

Իսկ վե րահ րա տա րակ ված տար բե
րա կը տպագր վել է ո րո շա կի փո փո խութ
յուն նե րով: Ս ևա նի խնդիրն ինձ շատ է 
մտա հո գում, քա նի որ անց նում են ժա մա
նակ ներ, և  այդ ջու րը կորց նում է ո րա կը, 
լճում ճահ ճա ցում է սկսվել: Մինչ դեռ այն 
ջրի միակ ա վա զանն է՝ հե տա գա յում խմե
լու հա մար օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով¦, 
ա սում է հե ղի նա կը: Ն րա հա մոզ մամբ, թե՛ 
խմե լու, և թե՛ ո ռոգ ման նպա տա կով ջու
րը պետք է օգ տա գոր ծել ար դու նա վետ: 
§ Հա մե մա տութ յան հա մար նշեմ, որ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում խմե լու 
ջրի պա շա րը 8.5 ան գամ ա վե լի է Իս րա յե
լում առ կա ջրի պա շա րից: Սա կայն Իս րա
յե լում ո ռո գու մը կա տար վում է կա թի լա յին 
ե ղա նա կով, ջու րն ան տե ղի չի վատն վում: 
Մենք պետք է սո վո րենք Իս րա յե լից ջրի 
օգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րը, և տի րա
պե տենք ո ռոգ ման գոր ծըն թաց նե րին: 
Ջ րի մշտա կան պա շար ու նե նա լու հա մար 
պետք է շատ ջուր լցնել ա վա զա նը և քիչ 
օգ տա գոր ծել այն: Հա յաս տանն ու նի այդ 
հնա րա վո րութ յու նը: Ինչ պես գի տենք, Կե
չու տի ջրամ բա րից տա րե կան 160 մ3 ջուր 
է հաս նում Ս ևան: Բայց, քա նի որ կա ռուց
ված 48 կմ  եր կա րութ յամբ թու նե լը գրե թե 
չի օգ տա գործ վում, ար դեն մի քա նի տա
րի է, ինչ փլուզ ված վի ճա կում է, ուստի 
ա ռաջ նա հերթ խնդի րը այդ թու նե լի վե րա
նո րո գումն է: Այդ դեպ քում 18 վրկ/մ3  ա րա
գութ յամբ ջու րը կլցվի Ս ևան: Ս պան դար
յան ջրամ բա րից դե պի Կե չու տի ջրամ բար 
կա ռուց ված է 21 կմ  եր կա րութ յամբ թու
նել, որ պես զի ջու րը տե ղա փոխ վի Ս ևան: 
Սա կայն չի ար վում: Այդ դեպ քում ին չու՞ 
է կա ռուց վել թու նե լը¦, իր մտա հո գութ
յունն է հայտ նում Սար գիս Հա կոբ յա նը: 

Ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց վող այս 
գրքույկն անդ րա դարձ է Ս ևա նա լճի հիմ
նախն դիր նե րին և  ար տա հայ տում է հե
ղի նա կի մտա հո գութ յուն նե րը: §Ս ևա նը 
ոչ միայն ե ղել է Ար ևել յան Հա յաս տա
նի ա մե նա տե սար ժան վայ րե րից մե կը՝ 
իր գե ղա տե սիլ հա մայ նա պատ կե րով, 
հանգս տի բա ցա ռիկ պայ ման նե րով, 
հազ վագ յուտ ձկնա տե սակ նե րով և բազ
մա պի սի թռչուն նե րի հանգր վան նե րով, 
այլև՝ անգ նա հա տե լի դեր է խա ղա ցել հայ 
ժո ղովր դի կյա նում: Ս ևա նը, մեր դա րի 
ա ռա ջին քա ռոր դից սկսած, հա մաշ խար
հա յին հան րութ յա նը հայտ նի է իր հիմ
նախն դիր նե րով, ներ կա յումս նաև բնա
պահ պա նա կան հրա տապ խնդիր նե րով, 
ո րոնք մշտա պես հու զել են Հա յաս տա նի 
իշ խա նութ յուն նե րին՝ շո շա փե լով հայ ժո
ղովր դի կեն սա կան շա հե րը: Դա րեր շա
րու նակ, վաղ շրջա նի և միջ նա դա րի մեր 
բազ մահ մուտ պատ միչ նե րը, հայ և  օտար 
ազ գի գիտ նա կան նե րը, գրող նե րը և Հա

յաս տան այ ցե լած ճա նա պար հորդ նե րը, 
անդ րա դար ձել են Ս ևա նա լճին, այդ ան
ձե ռա կերտ հրա շա լի քին¦,պատ մում է 
հե ղի նա կը: Սար գիս Հա կոբ յա նը գլխա վոր 
նպա տակ է հա մա րել գրքի վե րահ րա պա
րա կու մով հրա վի րել պե տա կան մար մին
նե րի և մաս նա գետ նե րի ու շադ րութ յու նը, 
հե տայ սու այդ նպա տա կը մղել Ս ևա նի 
փրկութ յա նն է ուղղված: § Քան զի, Ս ևա նի 
պահ պան մամբ, նրա է կո լո գիա կան վե
րա կանգ նմամբ է պայ մա նա վոր ված հայ 
ժո ղովր դի բա րո յա կան. և, ին չու՞  չէ, նաև 
ֆի զի կա կան գո յակ ցութ յու նը¦, եզ րա
հան գում է Ս. Հա կոբ յա նը: 

Գր քի երկ րորդ թե ման վե րա բե րում է 
հո ղա շի նա րա րութ յան գի տութ յա նը, ժա
մա նա կա կից հո ղօգ տա գործ մանն ու հո
ղե րի պահ պան մա նը Հա յաս տա նում և 
զար գաց ման ու ղի նե րին: Գր քի այս հատ
վա ծում հե ղի նակն անդ րա դար ձել է հո
ղա յին բա րե փո խում նե րին և քա ղա քա
կա նութ յա նը, ո րոնց Հա յաս տանն ան ցել 
է՝ սկսած 1828թ.ից, երբ եր կի րը մտել է 
ռու սա կան կայս րութ յան կազ մի մեջ: Անդ
րա դառ նա լով մե րօր յա հո ղա յին բա րե
փո խում նե րին, հե ղի նա կը հույժ կար ևոր 
է հա մա րում հո ղե րի խո շո րա ցու մը, իսկ 
մշա կութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րաց ման նպա տա կով՝ կոո պե րա տիվ նե րի 
ձևա վո րու մը: 

§ Հո ղե րի օգ տա գործ ման և պահ պան
ման ա ռու մով, հան րա պե տութ յու նում 
ստեղծ վել է մի ի րա վի ճակ, ո րը կար գա վո
րե լու նպա տա կով կազմ վում է ՀՀ հո ղա յին 
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման գլխա վոր 
սխե ման, որ տեղ հիմք ըն դու նե լով հո
ղա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, և հո ղա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վո րու մը՝ 
մշակ վում է հան րա պե տութ յան զար գաց
ման ռազ մա վա րույ թու նը՝ կա ռա վար ման 
հա յե ցա կար գը, որ տեղ` անհ րա ժեշտ է նե
րա ռել հո ղե րի նպա տա կա յին և  արդ յու
նա վետ օգ տա գոր ծու մը, հա կաէ րո զիոն 
և բ նա պահ պա նա կան հա մա լիր մի ջո ցա
ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո ռոգ ման և 
խ մե լու ջրե րի կար գա վո րու մը, բա րե լավ
ման կուլ տուրտեխ նի կա կան և մի լիո րա
տիվ աշ խա տանք նե րը, ա րո տաշր ջա նա
ռութ յան և խոտ հար քաշր ջա նա ռութ յան 
կի րա ռու մը և  այլ մի ջո ցա ռում ներ¦,գրում 
է հե ղի նա կը: 

Գր քույկը նա խա տես ված է գյու ղատն
տե սութ յան, ջրա յին տնտե սութ յան, բնա
պահ պա նութ յան, ո ռոգ ման ցան ցե րի, 
է ներ գե տի կա յի և հո ղա շի նա րա րութ յան 
հա մա կար գե րի աշ խա տող նե րի, ինչ պես 
նաև` բու հե րի, քո լեջ նե րի հա մա պա տաս
խան մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով ու սա
նող նե րի և  ըն թեր ցող նե րի լայն հա սա րա
կայ նութ յան հա մար:

ՀՀ Շի րա կի մար զի Գու սա
նագյուղ հա մայն քը հին բնա կա
վայր է, ո րը նախ կի նում կոչ վել է 
Հապ լի: Այն նշա նա կում է քա րե 
դուռ կամ քա րե պա րիսպ: Բ նա
կիչ նե րը հիմ նա կա նում գաղ թել են 
1828թ.ին՝ Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
Ա լաշ կերտ բնա կա վայ րից: Գ յու ղը 
հիմ նադ րել են 4 եղ բայր ներ: Հե տա
գա յում Գու սա նագ յու ղը հա մալր վել 
է նաև Մու շից և Բա սե նից գաղ թած 
հայ բնա կիչ նե րով: Գու սա նագ յու ղը 
Թու րքիա յից գտնվում է ըն դամ նեը 
1 կմ հե ռա վո րույ թան վրա: Սահ մա
նա մերձ գյու ղի խնդիր նե րին է անդ
րա դար ձել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան §Ագ րոլ րա տու¦ 
պաշ տո նա թեր թը: 

Բ նակ չութ յան հիմ նա կան 
զբաղ մունքն ա նաս նա բու ծութ յունն 
ու բու սա բու ծութ յունն է: Վա րե լա
հո ղե րը թեև բեր րի, սա կայն հիմ
նա կա նում անջր դի են: Նա խորդ 
տա րի կա տար վել է 550 հա աշ նա
նա ցան ցո րե նի ցանք, իսկ ըն թա ցիկ 
տա րում ցան վել է 340 հա գար նա
նա ցան գա րի, ո րոնք հեկ տա րից 
ա պա հո վել են 3040 ց բերք: Ցան
վել է նաև 80 հա կորն գան և  առ
վույտ: Տ նա մերձ հո ղա տարք նե րը 
հիմ նա կա նում դրվում են բան ջա
րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի 
ցան քի տակ, կա տար վում է նաև 
կար տո ֆի լի տունկ: Գ յուղն ամ բող
ջութ յամբ ա պա հով ված է խմե լու 
ջրով, այս օ րե րին ՀՀ կա ռա վա րութ
յան աշ խա տա կազ մի §Գ յու ղա կան 
տա րածք նե րի տնտե սա կան զար
գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց
ման գրա սեն յակ¦ ՊՀի կող մից 17 
կմ  եր կա րութ յամբ ներ քին ցան ցի 
ջրա տար նե րի հիմ նա նո րոգ ման աշ
խա տանք ներ են 
ըն թա նում: Գ յուղն 
ամ բող  ջութ  յամբ 
գա զի ֆի կաց ված 
է, ա պա հով ված է 
գի շե րա յին լու սա
վոր վա ծութ յամբ, 
բ ա  ր ե  կ ա ր գ  վ ե լ 
են գյու ղա միջ յան 
ճ ա  ն ա  պ ա ր հ  ն ե 
րը, վե րա նո րո գվել 
դպրոցն ու նա
խակր թա րա նը:

Գ  յ ո ւ  ղ ա  պ ե տ 
Վա սակ Ղա զար
յա նի տե ղե կաց մամբ, միակ հիմ
նախն դիրն ա ռայժմ մշա կույ թի 
տան վթա րա յին վի ճակն է: Բազ
միցս դի մել են հա մա պա տաս խան 
գե րա տես չութ յուն նե րին, ըստ նախ
նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան, 
այդ աշ խա տանք նե րը կընդգրկվեն 
2017թ.ի ծրագ րե րում: Ա րո տա
վայ րե րի ջրար բիաց ման ծրագ րե
րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, 
գյու ղում ներդ րում ներ է կա տա րել 
ա մե րի կա հայ բա րե րար Վա րու ժան 
Կոն տանջ յա նը: Ծ րագր վում է կա
ռու ցել նաև 1012 կմ  եր կա րութ յամբ 
ո ռոգ ման նոր ցանց, ա ռայժմ տար
բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
ըն թա նում են բա նակ ցութ յուն ներ: 
Դի մել են նաև §Գ յու ղա կան տա
րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց
ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գրա սեն յակ¦ ՊՀին: §Ո ռոգ ման 
ցան ցի կա ռու ցու մից հե տո գյու ղա
ցի նե րը կընդլայ նեն կար տո ֆի լի և 
բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի 
ցան քա տա րածք նե րը, քա նի որ հո
ղա տա րածք նե րը բեր րի են¦, նշում 
է գյու ղա պե տը: Ն րա տե ղե կաց

մամբ, հիմ նախն դիր նե րից մեկն էլ` 
բեր քի ի րա ցումն է, քա նի որ վե րա
վա ճա ռող ներն այն գնում են մատ
չե լի գնե րով: Ցածր գնե րով են վա
ճառ վում նաև ցո րենն ու գա րին, 
չնա յած դրան գյու ղում դեռևս առ
կա է վա ճառ քի են թա կա մեծ քա նա
կութ յամբ ցո րեն և գա րի:  

Պատ մա կան այդ բնա կա վայ
րում պահ պան վել են կիկ լոպ յան 
ժա մա նա կաշր ջա նի դամ բա րա նա
դաշ տե րը, դեռևս Ա շոտ Եր կա թի 
օ րոք, 78րդ դա րե րում կա ռուց
ված կի սա վեր բերդամ րո ցի կի սա
կա ռույց նե րը: Գ յու ղի տա րած քում, 
Շա հի Թա փա կոչ վող տե ղա մա սում 
հայ տա բեր վել են ցո րե նի և գ յուղմ
թերք նե րի պահ պան ման հո րեր 
(ամ բար ներ): Ըստ պատ մա կան 
տվյալ նե րի և  առ կա վկա յութ յուն
նե րի` Գու սա նագ յու ղի տե ղան քում 
նախ կի նում քա ղաք է ե ղել: Թո րոս 
Թո րո մոն յա նի կա տա րած պե ղում
նե րի արդ յուն քում պարզ վել է նաև, 
որ քա ղաքն ու նե ցել է առն վազն 
60 հա զար բնա կիչ: Ըստ պատ մա
կան տվյալ նե րի` քա ղաքն ա վեր վել 
է ուժ գին երկ րա շար ժե րի հետ ևան
քով, իսկ քա րե դուռ կամ քա րե պա
րիսպ ան վա նու մը ստա ցել է Բերդ
Ամ րո ցի շնոր հիվ, ո րը բնա կա վայ րը 
պաշտ պա նել է թշնա մի նե րի հար

ձա կում նե րից:
Պատ մա կան ակնարկից կրկին 

անդ րա դառ նա լով մերօրյա գյու
ղատն տե սութ յա նը` նշենք, որ Գու
սա նագ յու ղի բնա կիչ նե րը վեր ջերս 
սկսել են զբաղ վել նաև ոչ ա վան դա
կան մշա կա բույ սե րի մշա կութ յամբ: 
Այս տա րի, ա ռա ջին ան գամ, 5 հա 
հո ղա տա րածք դրել են հնդկա ցո րե
նի ցան քի տակ: Ս տաց վել է բարձր 
բերք, որն ի րաց ման խնդիր ու նի: 
Կար ծիք կա, որ այն ամ բող ջութ
յամբ մթեր վե լու է մար զի նո րա բաց 
վե րամ շա կող մի  ըն կե րութ յան կող
մից: §Ս տաց վել է հնդկա ցո րե նի 
բարձր և  ո րակ յալ բերք: Եվ քա նի 
որ լուծ վե լու է նաև ի րաց ման խնդի
րը, բնա կիչ նե րը ցան կութ յուն են 
հայտ նել գա լիք տա րում ա վե լաց
նել ցան քա տա րածք նե րը¦, նշում է 
Վա սակ Ղա զար յա նը:

Գու սա նագ յուղն ար տագ նա աշ
խա տան քի մեկ նո ղեր գրե թե չու նի, 
մար դիկ մնում ու աշ խա տում են 
գյու ղում, ի րենց նվիր ված և բա րե
խիղճ աշ խա տան քով վաս տա կում 
հա նա պա զօր յա հա ցը: 

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՇԱՏ ՄԵԾ ՆԵՐՈՒԺ ԿԱ
« Կաթ նամ սա յին ուղ ղութ յամբ 

բարձր մթե րա տու տոհ մա յին ե րինջ նե
րը տնտե սա վա րո ղին հատ կաց րել ենք 
2016 թ.ին՝ տա րա ժամ կետ վճար ման 
պայ մա նով՝ հաշ վի առ նե լով կե րի կա յուն 
բա զա յի և սա նի տա րա հի գիե նիկ չա փա
նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ա նաս նա
շեն քի առ կա յութ յան հնա րա վո րութ յու նը: 
Գ նա հա տե լի էր նաև Հա կոբ Գո զու բո
յուկ յա նի նպա տա կաս լաց աշ խա տանքն 
ու նվիր վա ծութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է 
հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով կե րի ստաց մա
նը, ա պա այն հնա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
շուրջ տա րին կեն դա նի նե րին կե րակ րել 
կա նաչ զանգ վա ծով, օգ տա գործ վում 
են նաև հա տիկ ներն ու  ար մատ նե
րը: Այդ պի սով` ստաց վում է նշա նա կա
լի արդ յունք, ո րը բնո րոշ է մաք րա ցեղ 
տոհ մա յին կեն դա նի նե րի գե նե տի կա
կան նե րու ժին՝ ա պա հո վե լով կաթ նա յին 
բարձր մթե րատ վութ յուն»,  նշում է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
ա նաս նա բու ծութ յան և  ա նաս նա բու ժութ
յան վար չութ յան պե տի ժա մա նա կա վոր 
պաշ տո նա կա տար Լ ևոն ՏերԻ սա հակ
յա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է գյու ղատն տե
սութ յան հա ջող ըն թաց քին, ա պա պրն 
ՏերԻ սա հակ յա նի հա մոզ մամբ, այն 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե
րով: «Ե լա կե տա յին կեն դա նի ներն ու նեն 
մթե րատ վութ յան կաթ նամ սա յին ուղ
ղութ յուն, այ սինքն` հե տա գա յում սպան
դի են թա կա կեն դա նի նե րը կու նե նան 
մսե ղի քի հա մե մա տա բար բարձր ելք: 
Մ յուս գոր ծո նը տնտե սա վա րո ղի հա մա
կարգ ված աշ խա տանքն է, ա նաս նա բու
ժա կան մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նա կին 
կա տա րու մը, ինչ պես նաև հա մա պա
տաս խան չա փո րո շիչ նե րով նոր մա վոր
ված կե րա կու մը», հա վե լում է Լ ևոն Տեր
Ի սա հակ յա նը:

Տոհ մա յին կեն դա նի ներն այժմ տե
ղա փոխ վել են ՀՀ Լո ռու մար զի Դ սեղ 
հա մայնք, որ տեղ նույն պես առ կա են 
ներկր ված բարձ րար ժեք 64 գլուխ 
ե րինջ ներ: Ֆեր մեր Սամ վել Ան տոն յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ հիմ ված «Դ սեղ» 
գյու ղա ցիա կան կո լեկ տիվ տնտե սութ յան  
(կոո պե րա տիվ) հետ հա մա գոր ծակ ցում  
է նաև Հա կոբ Գո զու բո յուկ յա նը՝ ան դա
մակ ցե լով կոո պե րա տի վին: Ն րա տե ղե
կաց մամբ Դ սե ղում կստեղծ վի ցու ցադ
րա կան տնտե սութ յուն, որ տեղ կներ կա
յաց վեն թե բարձ րար ժեք կեն դա նի նե րի, 
և թե դրանց հա մար հիդ րո պո նիկ ե ղա
նա կով պատ րաստ վող կե րե րի ա ռա
վե լութ յուն նե րը: Նա խա տե սել են կե
րակր ման ներ կա յիս պայ ման նե րում մեկ 
կո վից տա րե կան ստա նալ 12.000 լիտր 
կաթ: Ն պաս տե լով ա նաս նա բու ծութ յան 
զար գաց մա նը`  «Դ սեղ» գյու ղա ցիա կան 
կո լեկ տիվ տնտե սութ յու նը պայ ման ներ է 
ստեղ ծում նոր ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար, միա ժա
մա նակ ստեղ ծե լում նոր աշ խա տա տե
ղեր և կան խում գյու ղի ե րի տա սար դութ
յան ար տա գաղ թը:

«Ող ջու նե լի է ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան կող մից «ՀՀ
ում տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման 
ծրագ րի» ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ մեծ 
է վեր ջի նից սպաս վե լիք արդ յուն քը: ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յունն էլ ա մեն կերպ ա ջակ ցում է ֆեր
մեր նե րին՝ ծրագ րի հա ջող ըն թաց քի 
հա մար: Մինչ այ սօր, ինչ խնդիր նե րով էլ 
դի մել ենք նա խա րա րութ յա նը, ստա ցել 
ենք ա ջակ ցութ յուն», գո հու նա կութ յամբ 
պատ մում է պրն Գո զու բո յուկ յա նը: 

Հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով ա նաս նա
կե րի ստաց ման ա ռա ջին փոր ձը ներդր
վել է Գառ նիում, այ նու հետև՝ Դ սե ղում: 
Ա ռա ջին փու լում կերն ա պա հո վե լու է 
սե փա կան տնտե սութ յուն նե րի, այ սինքն՝ 
կոո պե րա տի վի պա հան ջար կը: 

« Հա յաս տա նում կե րար տադ րութ

յան մշա կույ թի ձևա վոր ման անհ րա ժեշ
տութ յուն կա: Որ պես զի կեն դա նի ներն 
ա պա հով վեն բարձր մթե րատ վութ յուն, 
պետք է ստա նան լիար ժեք սնունդ: Կաթ
նա տու կո վի կթման ժա մա նա կա հատ վա
ծը 305 օր է: Ծնն դա բե րե լուց հե տո ա ռա
ջին 100 օ րը հա մար վում է կեն դա նու «ոս
կե ժա մա նա կը», քա նի որ այդ ժա մա նա
կա հատ վա ծում կովն ա պա հո վում է ա մե
նա բարձր կաթ նատ վութ յու նը: Երկ րորդ 
100 օ րում կաթ նատ վութ յու նը փոքրինչ 
իջ նում է: Իսկ եր րորդ 100 օ րում` կաթ
նատ վութ յու նը իջ նե լով՝  ցա մա քեց վում է 
կո վը: Պետք է ա մեն ինչ ա նել, որ պես զի 

հնա րա վոր լի նի 305 օր վա ըն թաց քում 
կեն դա նուց ստա նալ կա թի ա ռա վե լա
գույն քա նա կութ յուն», պատ մում է ֆեր
մե րը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, ծնից հե տո, 
ա ռա ջին ամ սում, կեն դա նու սննդի մեջ 
պրո տե ի նը պետք է լի նի բարձր, որն 
անհ րա ժեշտ է թե կո վին, և թե հոր թին: 
Երկ րորդ հար յուր օ րում կե րի մեջ պետք 
է նվա զաց նել պրո տե ի նի քա նա կութ յու
նը, իսկ ե րոր դում՝ ա վե լի պետք է ի ջեց նել 
այն, որ պես զի կո վը ցա մա քեց վի և պատ
րաստ վի հա ջորդ ծննդա բե րութ յան:

Հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով ստաց
ված 1 կգ կերն ա պա հո վում է 3000 կի

«Ագ րոս հիդ րո պո նիկս» ըն կե րութ յան տնօ րեն, լի բա նա նա հայ 
Հա կոբ Գո զու բո յուկ յա նը 2014թ. Սաուդ յան Ա րա բիա յից   ե կել 
է Հա յաս տան՝ հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով, փակ տա րածք նե րում, 
ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 
Ա ռանց քում՝ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րին ա ռանց հոր-
մոն նե րի և հա վե լան յու թե րի, բնա պահ պա նո րեն մա քուր, օր-
գա նա կան., սննա դա տար րե րով հա րուստ   կե րի կա յուն ա պա-
հո վումն էր: «ՀՀ –ում տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման ծրագ-
րի» շրջա նա կում տնտե սա վա րո ղին հատ կաց վել են նաև 15 
գլուխ սի մեն թալ ցե ղի բարձ րար ժեք տոհ մա յին ե րինջ ներ:

լո կա լո րիա: Հա կոբ Գո զու բո յուկ յա նի 
տե ղե կաց մամբ, աշ խա տանք նե րի ճիշտ 
կազ մա կերպ ման նպա տա կով, այս ուղ
ղութ յամբ ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն
նե րը կստա նան նաև մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վութ յուն:

« Հա յաս տանն ու նի գյու ղատն տե
սութ յան և մաս նա վո րա պես՝ ա նաս նա
բու ծութ յան զար գաց ման մեծ նե րուժ: 
Մեզ մոտ ար տադր ված մի սը, հա մա յին 
հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ, մեծ պա հան
ջարկ է վա յե լում ար տերկ րում: Հետ ևա
բար մեծ քա նա կութ յամբ ար տադ րե լու 
դեպ քում, կա րե լի է ոչ միայն մի սը, այլ 
նաև կաթ նամ թեր քը ար տա հա նել: Իսկ 
դրան հաս նե լու հա մար մեծ նշա նա կութ
յուն ու նի լիար ժեք կե րի ար տադ րութ յան 
կազ մա կե րու մը, ո րին և ձեռ նա մուխ ենք 
ե ղել», եզ րա հան գում է ֆեր մե րը:

Ինչ վե րաե րում է հիդ րո պո նիկ ե ղա
նա կով կե րար տադ րութ յան տեխ նո լո
գիա յին և կազ մա կերպ մա նը, ա պա այդ 
նպա տա կով փակ տա րած քում ստեղծ
վում է հա մա պա տաս խան մի ջա վայր՝ 
ո րո շա կի ջեր մաս տի ճա նի, խո նա վութ
յան, լույ սի, ջրի և  ա զո տի առ կա յութ յան 
պայ ման նե րում: Արդ յունքն ստաց վում 
է ա ռանց որ ևէ պա րար տան յու թի օգ
տա գործ ման: Հա կոբ Գո զու բո յուկ յա նի 
կար ծի քով, այդ տեխ նո լո գիան կա րե լի է 
ներդ նել Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ծութ
յան զար գաց ման ուղ ղութ յուն ու նե ցող 
բո լոր գյու ղե րում:

 Ի դեպ, զանգ վա ծա յին ար տադ
րութ յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, 
ո րո շել են հա մա գոր ծակ ցել հան րա պե
տութ յան հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ
սեր ար տադ րող ֆեր մե րա յին տնե սութ
յուն նե րի հետ՝ մթե րե լով բեր քը: Նա խա
տե սել են ար տադ րութ յան ընդ լայն ման 
դեպ քում նաև վար ձա կա լել ո րո շա կի հո
ղա տա րածք ներ և կազ մա կեր պել ցանք` 
մշա կութ յան տակ դնե լով պա րա պուր դի 
մատն ված շատ հո ղա տա րածք ներ: 

Կր կին անդ րա դառ նա լով ա նաս նա
կե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա յին` 
նշենք, որ այն կազ մա կերպ վում է լիար
ժեք սա նի տա րա հի գիե նիկ մի ջա վայ րում, 
քա նի որ հո ղի բա ցա կա յութ յան պա րա
գա յում բույ սը չու նի պաշտ պան: Կե
րար տադ րութ յան նման փորձ, CARDի 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վել է նաև 
Ե ղեգ նա ձո րի «Ա րիդ» այ ծա բու ծա կան 
ըն կե րութ յու նում, որ տեղ այն շատ բարձր 
արդ յունք է ա պա հո վել: Շեշ տա կիո րեն 
բարձ րա ցել է կեն դա նի նե րի կաթ նատ
վութ յու նը:

«Ա նաս նա բու ծութ յան հա ջո ղութ յու
նը պայ մա նա վոր ված է կե րար տադ րութ
յան ճիշտ կազ մա կեր պու մով: Սա այն 
ո լորտն է, որ տեղ ան շուշտ ներդ րում եր 
պետք է կա տար վեն, և  այն ան պայ ման 
կտա ցան կա լի արդ յունք: Իսկ դրա հա
մար պետք է եր կա րա ժամ կետ ծրա գրեր 
ի րա կա նաց վեն», նշում է պրն Գո զու բո
յուկ յա նը: Հարկ է նշել, որ հիդ րո պո նիկ 
ե ղա նա կով   ա նաս նա կեր պատ րաս տում 
են նաև մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րի, խո զե րի և թռ չուն նե րի հա մար: Ինչ 
վե րա բե րում է գնե րին, ա պա` նախ նա
կան հաշ վարկ նե րով, դրանք բա վա կա
նին մատ չե լի են լի նե լու: Հու սանք, որ 
լիար ժեք, սննդա րար կե րի ար տադ րութ
յան կազ մա կեր պու մը կնպաս տի ՀՀում 
ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց մա նը: 

« Կու զե նա յի, որ հայ ֆեր մեր նե րը 
հա վա տա յին այս տեխ նո լո գիա յի հա ջո
ղութ յա նը: Հա յաս տա նում աշ խա տան քի 
շատ մեծ նե րուժ կա: Ցան կա լի է, որ
պես զի ար տերկ րում գտնվող հայ ե րի
տա սարդ նե րը վե րա դառ նա յին և մեր 
երկ րում ծա վա լեին տնտե սա կան գոր
ծու նեութ յուն: Մենք մեր հույ սը մեզ վրա 
պետք է դնենք, ոչ ոք մեր փո խա րեն չի 
ա նե լու մեր գոր ծը», հա մոզ ված է Հա կոբ 
Գո զու բո յուկ յա նը:

 Նել լի Սա հակ յան
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ԿուՐթԱՆուՄ բԱցվԵլ է 
ՀԱցԱՀԱՏԻԿԻ զՏՄԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ

ԳյուՂացիաԿան  տնտԵսություննԵրի  Համար
Ìð²¶Æð

ՄՆ ՄԶԳ հա յաս տան յան ա ռա քե լութ յան տնօ րեն 
Դե բո րա Գ րի զերն օ րերս այ ցե լեց Լո ռու մար զի Կուր-
թան հա մայն քում, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ, 
Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի 
և ն րա 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» (USAID/PRP) 
ծրագ րի կա ռու ցած հա ցա հա տի կի հա վաք ման և զտ-
ման կա յան: 

Այ ցի ըն թաց քում Կուր թան հա մայն քի ղե կա վար 
Մ հեր Գ ևորգ յա նը տի կին Գ րի զե րին պատ մեց, որ Կուր
թան և հար ևան` Ան տա ռա մուտ, Հո բար ձի, Գար գառ և 
Վար դաբ լուր գյու ղե րը միա սին հա ցա հա տի կի ա ճեց
ման հա մար նպաս տա վոր անջր դի 1500 հեկ տար հո
ղե րում ցա նում են հա ցա հա տի կա յին բույ սեր` 1 հեկ տա
րից տա րե կան ստա նալով մինչև 5 տոն նա բերք: 

Ըստ նրա`  հա մայնք նե րի մոտ 1400 ըն տա նիք 
օգտ վում է ա ռատ բեր քը հա վա քե լու և մ շա կե լու հա
մար անհ րա ժեշտ տեխ նի կա յից, սա կայն հա ցա հա տի
կը հա ճախ վատ ե ղա նա կի և կր ծող նե րի պատ ճա ռով, 
հայտն վում էր փչա նա լու վտան գի ա ռաջ, քա նի որ 
հա մայն քում չկար ծած կա պատ շի նութ յուն: Կուր թա նի 
գյու ղա պե տը դի մել էր Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿին` կա
ռույ ցի շի նա րա րութ յանն ա ջակ ցե լու հա մար: 

 Նո րա կա ռույց շի նութ յունն այ սու հետև ծա ռա
յե լու է ոչ միայն որ պես գյու ղա ցի նե րի ցո րենն ըն դու
նե լու և զ տե լու վայր: Այն տեղ կպա հես տա վոր վի նաև 
սեր մա ցուն և կ կա յա նեն զտիչ նե րը: Կա ռույ ցը կօգ նի 
ոչ միայն ա վե լաց նել մթեր վող հա ցա հա տի կի քա նա
կը, այլև կնպաս տի վերջ նա կան ար տադ րան քի ո րա կի 
բարձ րաց մա նը: Հա մայն քի ղե կա վա րութ յան և բ նա
կիչ նե րի հետ « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) ծրագ րի 
շրջա նա կում ի րա կա նաց ված տե ղա կան տնտե սութ յան 
վեր լու ծութ յան ըն թաց քում, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի 
և Գե ղար քու նի քի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա
լա տի փոր ձա գետ նե րը հան գել են եզ րա կա ցութ յան, 
որ զտման կա յա նի շի նա րա րութ յունն էա պես կնպաս
տի Կուր թան և հար ևան հա մայնք նե րի տնտե սութ յան 
զար գաց մա նը և բ նա կիչ նե րի բա րե կե ցութ յա նը` ա պա
հո վե լով մինչև 25 % ե կամ տի աճ:  Բա ցի այդ, կա յա նի 
ստեղ ծու մը կբա ցի նաև 5 նոր աշ խա տա տեղ:  Զտ ման 
կենտ րո նի ընդ հա նուր մա կե րե սը 432 քմ  է: Դե բո րա 
Գ րի զերն ա սաց, որ տպա վոր ված է կա տար ված աշ
խա տան քով և հույս հայտ նեց, որ շի նութ յու նը զգա
լիո րեն կթեթ ևաց նի կուր թան ցի նե րի և հա րա կից գյու
ղե րի բնա կիչ նե րի հոգ սե րը:  Են թա կա ռուց վածք նե րի 
բա րե լա վու մը « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) ծրագ
րի ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն նե րից և բա ղադ րիչ նե րից 
մեկն է:

 Հի շեց նենք, որ 2013 թ. սեպ տեմ բե րից Հա յաս տա
նում մեկ նար կել է ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յան « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID PRP) հնգամ յա 
ծրա գի րը: Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման ազ գա յին 
կենտ րո նի գլխա վո րութ յամբ, ծրա գիրն ի րա կանաց նում 
են «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նը» 
(CARD), Գե ղար քու նի քի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան 
պա լա տը և «Ի Վի Քոն սալ թինգ» կազ մա կեր պութ յու նը:

www.smednc.am 

ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ  Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ
յուն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը 
պայ մա նագ րի` §Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ու
սուց ման գնա հատ ման մե թո դա բա նութ յան¦ բա ղադ
րի չի շրջա նակ նե րում, Ա րա րա տի մար զում կազ մա
կերպ վե ցին դա սըն թաց ներ: 

Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր վում է ԵՄի և  ի րա կա
նաց վում ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան կող մից: Ըստ պայ մա նա վոր վա
ծութ յան, դա սըն թա ցը կենտ րո նա նա լու էր  §Բույ սե
րի պաշտ պա նութ յուն¦  թե մա յի վրա, ո րը պետք է 
ու նե նար տե սա կան և գործ նա կան բա ղադ րիչ ներ: 
ԳԱՄԿը ա ռան ձին է ո րո շել դա սըն թա ցի բո վան դա
կութ յու նը` կախ ված բու սա բու ծա կան մաս նա գի տա

ցու մից, վնա սա տու նե րի տա րած վա ծութ յու նից ու 
կա րի քից: Ել նե լով դրա նից` Ա րա րա տի ԳԱՄԿի կող
մից մար զի Վե դի հա մայն քում ֆեր մեր նե րի հա մար 
կազ մա կերպ վեց եր կօր յա ու սու ցո ղա կան դա սըն
թաց ներ (տե սա կան և գործ նա կան): Դա սըն թա ցում 
ընդգրկ ված էին հետև յալ թե մա նե րը` § Խա ղո ղի վա զի 

հիմ նա կան վնա սա տու նե րը և պայ քա
րը նրանց դեմ¦, §Կո րի զա վոր ծա ռա
տե սակ նե րի հիմ նա կան հի վան դութ
յուն նե րը և պայ քա րը նրանց դեմ¦  և 
§Կար տո ֆի լի և լո լի կի, բադ րի ջա նի, 
պղպե ղի ցե ցե րի կեն սաէ կո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու դրանց 
դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը¦, ո րը 
ու սու ցա նեց Ա րա րա տի ԳԱՄԿի հա
մայնք նե րի զար գաց ման մաս նա գետ  
Հ. Ան տոն յա նը: 

Ամ փո փե լով հան դի պու մը` 
ԳԱՄԿի տնօ րեն Գ. Գալստ յա նը շնոր
հա կա լութ յուն է հայտ նել մաս նա
կից նե րին` կար ևո րե լով հան դիպ ման 
անհ րա ժեշ տութ յան և  արդ յու նա վե

տութ յան մա սին: Ու սուց մա նը մաս նա կից նե րին բա
ժան վե ցին ԳԱՄԿի կող մից ներ կա յաց ված թե մա նե րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ: Ու սուց
ման վեր ջում տե ղի ու նե ցան ակ տիվ քննար կում ներ 
ներ կա յաց ված թե մա նե րի շուրջ, ինչ պես նաև` մաս
նա կից նե րի հու զող հար ցե րին տրվե ցին սպա ռիչ պա
տաս խան ներ:

www.araratagro.am

սԵմինար  արԵՎաՇՈՂ  ՀամայնՔում
Օ րերս Լո ռու մար զի Ար ևա շող հա

մայն քում տե ղի ու նե ցավ §Բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան քի միա կան մի ջոց
նե րի ընտ րութ յան, կի րառ ման և  անվ
տան գութ յան կա նոն նե րի պահ պա
նութ յուն: Ինչ պես վար վել դա տարկ 
տա րա նե րի հետ¦  թե մա յով ֆեր մեր
նե րի ու սու ցում ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ 
§ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա
նը¦  ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ո րը 
ֆի նան սա վոր վում է ԵՄի և  ի րա կա
նաց վում ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն
տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող
մից:

 Սե մի նարը և դաշ տա յին ու սու ցում
ներն անց կաց վե ցին Լո ռու ԳԱՄԿի 
հա մայնք նե րի զար գաց ման մաս նա
գետ Ար ման Դիլ բար յա նի կող մից, ով ման րա մասն ներ կա յաց րեց բույ սե րի պաշտ պա նութ յան քի միա կան մի
ջոց նե րը, կի րառ ման ճիշտ ձևե րը, անվ տան գութ յան պահ պա նու մը և դա տարկ տա րան նե րի հետ վար վե լու 
կա նո նո նե րը: Սե մի նա րի ժա մա նակ կազ մա կերպ վեց նաև հարց ու պա տաս խան: Ֆեր մեր ներն ի րենց  հու զող 
բո լոր հար ցե րի հա մար ստա ցան լիար ժեք և ս պա ռիչ պա տաս խան ներ: Սե մի նա րից հե տո կազ մա կերպ վեց 
դաշ տա յին ու սու ցում, ո րի ժա մա նակ Ա. Դիլ բար յանն ար դեն գործ նա կանում, դաշ տա յին պայ ման նե րում, ներ
կա յաց րեց բուն սե մի նա րի թե ման: Հան դիպ ման ա վար տին  ֆեր մեր նե րը լրաց րե ցին ու սուց ման գնա հատ ման 
թեր թիկ ներ:

Լո ռու ԳԱՄԿ

Èð²îìàôÂÚàôÜ

ԳայԼԵրի ՈՀմաԿի ՀարձաԿում
 Գե ղար քու նի քի մար զի Կու

տա կան գյու ղում սեպ տեմ բե րի 5ի 
ե րե կո յան, գայ լե րի ոհ մա կը հար
ձակ վել է հան դից գյուղ վե րա դար
ձող ոչ խա րի հո տի վրա՝ ի րա կա
նաց նե լով մեծ ծա վա լի սպանդ: 

12 տնտե սութ յուն նե րին պատ
կա նող 277 գլուխ ոչ խա րը հան դից 
տուն բե րող հո վիվ Նա զար յա նը 
նկա տել է մոտ 10 գայ լի, ո րոնք դա
րա նել են ճա նա պար հին և գյու ղի 
մեր ձա կայ քում հար ձակ վել հո տի 
վրա: 

§Ոհ մա կը հո տը եր կու մա սի է 
բա ժա նել, ի րա կա նաց րել է իր սև 

գոր ծը: 277 գլխից հա ջող վել է գյուղ 
բե րել 150 ոչ խար և գառ: Մ նա ցած 
90 գլուխ ոչ խար նե րի ո րո նում նե

րը՝ սեպ տեմ բե րի 6ի հետ կե սօր վա 
դրութ յամբ,  արդ յունք չեն տվել: Դի
մել ենք Գե ղար քու նի քի մարզ պե

տա րա նի և փրկա րար նե
րի օգ նութ յա նը, հաշ վում 
ենք տնտե սութ յուն նե րին 
հասց ված վնաս նե րի հնա
րա վոր չա փե րը¦, ներ կա
յաց րեց Կու տա կա նի գյու
ղա պետը:

Սեպ տեմ բե րի 7ի 
դրութ յամբ, չնա յած տևա
կան ո րո նում նե րին, կո
րած ոչ խար նե րը դարձ յալ 
չեն հայտ նա բեր վել: 
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նակ նե րից, հետ քե րը հայտ նա բերվել 
են Շ վեյ ցա րիա յում` ա վե լի քան 5000 
տար վա վա ղե մութ յան շի նութ յու նում։ 

Հո նազ գի նե րի ըն տա նիքն ընդգր

կում է ա վե լի քան 30 տե սակ ։ Ու նեն 
տեր ևա թափ ծա ռի կամ թփի տեսք, 
կան բազ մամ յա խո տա բույ սեր, մշտա
դա լար տե սակ ներ: Գի տա կան ան վա
նում է` Cornus։ Հին Հու նաս տա նում 
և Հ ռո մում բույ սը շատ հար գի է ե ղել` 
պտուղ նե րը մշա կել և դ րել են ա ղի մեջ, 
ինչ պես ձի թապ տու ղը։ 

Ըստ ա վան դազ րույ ցի` Ռո մուլն իր 
նի զա կով շրջան է ուր վագ ծում և խ րում 
այն կենտ րո նում հո ղի մեջ, ա ճում է 
հո նի թուփը, իսկ շուր ջը տա րած վում 
չքնաղ Հ ռո մը։ Հին ժա մա նակ նե րում 
հո նը հա մա րել են ար յու նոտ ծառ, քա
նի որ աշ նա նը մատ ղաշ ծի լե րը կարմ
րում են։

Ըստ մեկ այլ ա վան դազ րույ ցի` այս 
ծա ռից են պատ րաս տել Սուրբ Խա չը։ 
Հո նը ե ղել է Ե րու սա ղե մում ա ճող ա մե
նա մեծ ծա ռա տե սա կը։ Սա կայն այն 
փոք րաց րել և վե րա փո խել են, ճյու ղե րը 
կախ վել են ներքև, ծաղ կի թեր թիկ նե րը` 
դարձ րել չորս հատ և «խա չել», ա ռէջք
նե րը կարմ րել են, փշե րը` ստա ցել գա
մե րի տեսք, իսկ պտուղ նե րի հյու թը` 
ար յան գույն։

 Փայ տան յու թը շատ ա մուր է և 
ճ կուն, չմաշ վող, դի մաց կուն է հար վա
ծա յին բեռն վածք նե րի հան դեպ։ Հ նում 
պատ րաս տել են նի զակ ներ և նե տեր, 
նա վակ ներ, դա նակ ներ, մա քոք, ժա
մա ցույց նե րի ան վիկ ներ, կո ճակ։

Ա սում են, որ այս ծա ռի բնա փայ
տից է պատ րաստ ված ե ղել Հայկ նա
հա պե տի նե տը, ո րի մեկ զար կը տա
պա լեց Բե լին։ Հ նա գույն ժա մա նակ
նե րից ռազ միկ ներն ու նե ցել են ի րենց 
մոտ հո նի լա վա շը։ Այն կան խար գե լել 
է դի զեն տե րիան և լն դախ տը։ Բույ սը 
կի րա ռում են կաշ վե գոր ծութ յան մեջ, 
նուրբ, մոխ րա կա նա չա վուն ներ կան
յութ ստա նա լու հա մար։

Սո վո րա կան հո նը հնա գույն ժա
մա նակ նե րից ա ճում է մեր հայ րե նի
քում։ ՀՀ բնա կան պայ ման նե րում տա
րած ված է հյու սի սար ևել յան շրջան նե
րի, Ս յու նի քի խառն ան տառ նե րում` 
ծո վի մա կեր ևույ թից մինչև 11001400 
մ բարձ րութ յան վրա։ Ստ վե րա սեր, 
ցրտա դի մաց կուն, ե րաշ տա դի մաց կուն 
բույս է` պա հանջ կոտ հո ղա տե սա կի 
հան դեպ։ Ոս կե դե ղին ծա ղիկ նե րը հա
վաք ված են վա հա նաձև ծաղ կափթ
թութ յուն նե րի մեջ, ծաղ կում է փետր վա
րի վեր ջինմար տին։ Ծաղկ ման շրջա նը 
1014 օր է։ Մեղ րա տու բույս է, ծաղ կա

փո շին` վաղ գար նա նա յին մեղ վա հա ցի 
հում քի մա տա կա րար։ Պտ ղա բե րում է 
12րդ տա րում (մինչև 30 կգ), հա սուն 
ծա ռը տա լիս է մոտ 100 կգ բերք, ապ
րում է 120 տա րի, հա ճախ` մինչև 250:

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից հայտ
նի են ե ղել բույ սի բու ժիչ հատ կութ յուն
նե րը։ Օգ տա գործ վում է միայն ժո ղովր
դա կան բժշկութ յան մեջ։ Բու ժա հումք 
են հան դի սա նում ար մա տը, կեղ ևը, 
տեր ևը, պտու ղը, նույ նիսկ կո րի զը։

Պ տու ղը հա րուստ է Pակ տի վութ
յուն ու նե ցող նյու թե րով (ռու տին) և  աս
կոր բի նաթթ վով, ին չի շնոր հիվ ու նի 
ճնշում ի ջեց նող հատ կութ յուն։ Հա
րուստ է կա րո տի նով, պա րու նա կում 
է տո կո ֆե րոլ ներ (E), ու նի հա կաօք
սի դանտ հատ կութ յուն։ Կա լիու մը և 
մագ նիում օգ տա կար են սրտին։ Հո
նի պտու ղը լա վաց նում է ա խոր ժա կը, 
սթա փեց նում գի նով ցած մար դուն, որ
պես կան խար գե լիչ մի ջոց` խոր հուրդ է 
տրվում, ե թե կա սնդի կից կամ կա պա
րից թու նա վոր վե լու վտանգ։ Պտ ղի մեջ 
պա րու նակ վող պեկ տի նը և բջ ջան յու թը 
նպաս տում են օր գա նիզ մից թույ նե րի 
հե ռաց մանը:

 Հո նի թթվա քաղցրահա մ հա տապ
տուղ նե րը շատ օգ տա կար են: Դ րանք 
պա րու նա կում են մեծ քա նա կութ յամբ 
քաղց րան յութ (գլյու կո զա), պտղա
շա քար (ֆրուկ տո զա), օր գա նա կան 
թթու ներ` հատ կա պես խնձո րաթ թու, 
նի կո տի նաթ թու, ա զո տաթ թու և ներ
կան յու թեր, ե թե րա յուղ, ֆի տոն ցիդ ներ, 
վի տա մին C և P: Հո նը լավ բու ժա մի ջոց 
է ստա մոք սա ղի քա յին հի վան դութ յուն
նե րի դեմ, իսկ նրա նում առ կա ֆի տոն
ցիդ նե րը, ինչ պես հայտ նի է, կա րո ղա
նում են ոչն չաց նել տի ֆի, դի զեն տե
րիա յի և մի շարք այլ հի վան դութ յուն նե
րի ման րէ նե րը: 

 Հո նը նաև բու ժում է սա կա վար
յու նութ յու նը, վե րա կանգ նում է մար դու 
օր գա նիզ մի խա թար ված նյու թա փո
խա նա կութ յու նը: Հո նի տերև նե րը պա
րու նա կում են 14 % տա նիդ ներ: Հե ղու
կը և տերև նե րը, ինչ պես փորձն է ցույց 
տվել, կա րող են ծա ռա յել որ պես լե ղա
մուղ և մի զա մուղ մի ջոց: Հո նի տեր ևի 
ե փու կը վե րաց նում է սրտխառ նո ցը:  
 Հո նի կեղ ևում և  ար մատ նե րում պա
րու նակ վող գլի կո զիդն ու կո նի նը օժտ
ված մա լա րիա յի դեմ պայ քա րի հատ
կութ յամբ: Ընդ հա նուր առ մամբ, հո նից 
պատ րաստ ված բո լոր դե ղա մի ջոց ներն 
օգ տա կար են շա քա րախ տի ժա մա
նակ: Այն նվա զեց նում է շա քա րա յին 
ծան րա բեռն վա ծութ յու նը: Հո նը նաև 
մաք րում է օ դը վնա սա կար ման րէ նե
րից և մի ջատ նե րից:

 

 

 

 
Սպիտակաթեվիկի թրթուրները, հասուն վնասատուն

 Ջեր մատ նա յին սպի տա կաթ ևի
կը (Trialeurodes vaporariorum/) ու նի 
տրո պի կա կան ծա գում /Բ րա զի լիա 
կամ Մեք սի կա յի հա րավ/: Որ պես լո լի
կի վնա սա տու ար ձա նագր վել է դեռևս 
1870 թվա կա նին` ԱՄՆ ում, որ տե ղից 
էլ տա րած վել է տար բեր մայր ցա մաք
ներ: Չ նա յած Եվ րո պա յում այն հայտ նի 
է ե ղել վա ղուց, սա կայն որ պես լո լի կի և 
վա րուն գի վնա սա տու, պաշ տո նա պես 
գրանց վել է անց յալ դա րի 70ա կան 
թվա կան նե րին: 

Վ նա սա տուն վնա սում է 82 ըն տա
նի քի մոտ 250 տե սա կի մշա կա բույ սի: 
Ա մե նա շա տը վնա սում է վա րուն գին, լո
լի կին, բադ րի ջա նին, բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րին, մա ղա դա նո սին և նե խու
րին: 

 Ջեր մա տան պայ ման նե րում վնա
սա տո ւի կյան քի փուլերը 7 են`  (ձու, 
թրթուր ներ 1,2,3 և 4 հա սա կի, նիմ ֆա և  
ի մա գո):

Ս պի տա կաթ ևի կը ձվադ րում է բույ
սի տերև նե րի ներ քին մա կե րե սին: է գե
րը, կախ ված ջեր մաս տի ճա նից, կա րող 
են դնել 30500 ձու, մի ջի նը` 130 ձու: 
Ձ վե րը մանր են (0,24 մմ), կա նա չա դեղ
նա վուն գույ նի և  եր կա րա վուն: Ձ վադ
րու մից 710 օր անց դուրս են գա լիս 
թրթուր նե րը, ո րոնց եր կա րութ յու նը 
հաս նում է 0,33 մմ: Եր րորդ հա սա կի 
թրթուր նե րի եր կա րութ յու նը 0,5, չորր
րոր դի նը` 0,73, իսկ ի մա գո յի նը` 1,01,5 
մմ  է: Թր թուր նե րը տա փակ են, օ վա
լաձև, բաց կա նա չա վուն գույ նի: Թր
թուր նե րի մարմ նի վրա կար միր աչ քե րի 
առ կա յութ յու նը վկա յում է նիմ ֆա (պու
պա րի) փու լի ա ռա ջաց ման մա սին:

 Թա փա ռող նե րը նա սա տո ւի 
միակ ե րի տա սարդ շար ժուն  փուլը 
թափառողներն են: Մի քա նի օր անց 
դրանք պա սի վա նում են, սա կայն, սո վո
րա բար մնում են նույն տեր ևի վրա: 

Վ նա սա տուն տար վա ըն թաց քում 
տա լիս է 1012 սե րունդ: Մեկ սե րուն դի 
զար գաց ման տևո ղութ յու նը (21230C 
ջեր մաս տի ճա նի և 6375% խո նա վութ
յան պայ ման նե րում) 2325 օր է: Հա սուն
նե րի կյան քի տևո ղութ յու նը բադ րի ջա նի 
վրա` 35, վա րուն գի, լո լի կի և տաք դե ղի 
վրա` հա մա պա տաս խա նա բար 19, 14 և 
4 օր է: Ձու և հա սուն էգ փու լե րը կա րող 
են դի մա նալ մինչև 50 C, իսկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` մինչև 120 C պայ ման նե րին: 

 Բույ սե րին վնա սում են ինչ պես 
թրթուր նե րը, այն պես էլ հա սուն մի
ջատ նե րը, ո րոնք ծծում են բջջահ յու
թը: Ա ռա վել մեծ վնաս են պատ ճա ռում 
նիմ ֆա նե րը: Բջ ջան յու թի անկ ման 
հետևան քով բույ սե րի տերև նե րը կա րող 
են դեղ նել կամ բծա վոր վել, ո րի արդ
յուն քում բույ սե րը դառ նում են ոչ կեն
սու նակ, նվա զում է բեր քատ վութ յու նը: 
Բա ցի այդ, վնա սա տուն ար տա զա տում 
է մեղ րա ցող, ո րի վրա կա րող են զար
գա նալ մրասն կեր, ո րոնց գոր ծու նեութ
յան հետ ևան քով խախտ վում է բույ սե րի 
ֆո տո սին թե զի բնա կա նոն ըն թաց քը: 
Տերև նե րը չո րա նում են, թափ վում, իսկ 

պտուղ նե րի ապ րան քա յին տես քը և  
ո րա կը խիստ ընկ նում է:

Ամ ռա նը վնա սա տուն կա րող է միգ
րա ցիա յի են թարկ վել և զար գա նալ ջեր
մա տան հա րա կից տա րա ծութ յուն նե
րում ա ճող մշա կա բույ սե րի և մո լա խո
տե րի վրա:

 Ջեր մատ նա յին սպի տա կաթ ևի կի 
դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ինչ պես քի միա
կան պատ րաս տուկ ներ, այն պես էլ` ֆի
զի կա կան, ագ րո տեխ նի կա կան և կեն

սա բա նա կան մի ջոց ներ: 
 Հա սուն մի ջատ նե րին գրա վում 

են դե ղին և ս պի տակ գույ նե րը: Ուս տի 
ինչ պես մշտա դի տար կում ի րա կա նաց
նե լու, այն պես էլ` վնա սա տո ւի թվա քա
նա կը նվա զեց նե լու հա մար կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել դե ղին և ս պի տակ կպչուն 
թա կարդ ներ` 100 մ2 մա կե րե սում տե
ղադ րե լով 810 հատ: Թա կարդ ներն 
անհ րա ժեշտ է տե ղադ րել բույ սե րի գա
գա թին մոտ կամ ցան քե րի եզ րին:

Դե պի ջեր մա տուն վնա սա տո ւի 
մուտ քի, ինչ պես նաև ջեր մատ նից դե պի 
հա րա կից տրածք ներ նրա միգ րա ցիա յի 
կան խար գել ման հա մար շատ արդ յու
նա վետ է ջեր մա տան օ դա փո խութ յան 
հատ ված նե րում ման րա ցան ցի կի րա
ռու մը: Վ նա սա տո ւի կող մից ար տա
զատ ված մեղ րա ցո ղի վրա մրասն կե րի 
զար գա ցու մը կան խար գե լե լու հա մար 
շատ կար ևոր է ջեր մա տան կա նո նա վոր 
օ դա փո խու մը: 

Վ նա սա տո ւի զար գա ցու մը դան դա
ղեց նե լու և թ վա քա նա կը նվա զեց նե լու 
հա մար, մի քա նի օ րով կա րե լի է ի ջեց
նել ջեր մա տան ջեր մաս տի ճա նը, այն 
պա հե լով 10120 Cի սահ ման նե րում: 
Այդ ըն թաց քում պետք է բա ցա ռել մշա
կա բույ սե րի ջրումն ու սնու ցու մը: 

Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում, սպի
տա կաթ ևի կի դեմ պետք է պայ քա
րել կեն սա բա նա կան մի ջոց նե րով: 
Արդ յու նա վետ են Encarsia Formosa, 
Eretmocerus eremicus, Amlolyseius 
swirskii գի շա տիչ մի ջատ նե րը, հո լան
դա կան «Կոպ պերտ» ֆիր մա յի Mycotal, 
Savona, EnStrip, Enermix կեն սա բա
նա կան պատ րաս տուկ նե րը: Կա րե լի է 
կի րա ռել նաև վեր տի ցի լին կեն սա բա
նա կան պատ րաս տու կի 0,20,25%ոց 
լու ծույ թը:

 Քի միա կան պատ րաս տուկ ներից 
արդ յու նա վետ են` ադ մի րա լը (0,05%), 
ակ տա րան (0,08%), ակ տե լի կը (0,2%),  
կոն ֆի դո րը (0,05%), մոս պի լա նը  (0,1%), 
պե գա սը (0,12%), ֆու ֆա նո նը (0,12%), 
տալս տա րը (0,2%), սու մի ալ ֆան 
(0,08%), ցի պեր մետ րի նը (0,05%):

 Քա նի որ նշված պատ րաս տուկ նե
րը հիմ նա կա նում ազ դում են հա սուն 
մի ջատ նե րի և թր թուր նե րի վրա, ձվե րից 
նոր դուրս ե կած թրթուր նե րի ոչն չաց
ման հա մար, ուս տի նպա տա կա հար
մար է 710 օր անց սրսկու մը կրկնել` :

Լ ևոն Ա ճեմ յան
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա-

գի տա րան ձեռք բե րե լու հա մար 
կա րող եք զան գա հա րել 

011 52 48 34  հե ռա խո սա հա-
մա րով: 

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

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

ՖԵյխՈԱ
Ֆեյ խոան ա ռա ջին ան գամ 

հայտ նա բեր վել է 20րդ դա
րի  վեր ջին Բ րա զի լիա յում` եվ
րո պա ցի նե րի կող մից: Լա տի
նե րեն  ան վա նու մը ստա ցել է ի 
պա տիվ Բ նութ յան պատ մութ յան 
թան գա րա նի տնօ րեն Խոաո դե 
Սիլ վա Ֆեյ խոա յի: Տա րած վել է 
Հա րա վա յին Բ րա զի լիա յի լեռ
նա յին շրջան նե րից,  Կո լում բիա
յից  Ու րուգ վա յից և Հ յու սի սա յին 
Ար գեն տի նա յից։ Այն ա ճում է 
Կով կա սի մեր ձարևա դար ձա յին 
շրջան նե րի պահ պան վող տա
րածք նե րում, Ռու սաս տա նի հա
րա վում: Ա ճում է նաև` Աբ խա
զիա յում, Հա յաս տա նում, Վ րաս
տա նում, Ղ րի մում,  Թուրք մենս
տա նում, Նոր Զե լան դիա յում և 
Սի ցի լիա յում: Ֆեյ խոան մեր
ձար ևա դար ձա յին բույս է, ուս
տի ա ճում է բարձր ջեր մաս տի
ճա նի պայ ման նե րում, թեպետ 
Ա ճում է նաև ար ևա դար ձա յին 
շրջան նե րում։ Այ նու ա մե նայ
նիվ, ցրտա դի մաց կուն է։ Հ յու
սի սա յին կի սագն դում այս բու
սա տե սակն ա ճում է ինչ պես 
Շոտ լան դիա յի հյու սի սա յին, 
այն պես էլ արևմտ յան հատ ված

նե րում, բայց նման պայ ման նե
րում ա մեն տա րի ծա ռը պտուղ 
չի տա լիս։ Դա կապ ված է ջեր
մաս տի ճա նի հետ. 9 °C (16 °F) 
ջեր մութ յան պայ ման նե րում 
ծա ղիկ նե րը վնաս վում են, ինչն 
էլ ազ դում է ա պա գա մրգի ձևա
վոր ման վրա։ Ա մա ռա յին բարձր 
ջեր մութ յու նը, ինչ պի սին կա րող 
է լի նել՝ 90 °F (32 °C), ևս բա ցա
սա բար է ազ դում պտղի վրա։ 
Ֆեյ խոան կա րող է ա ճել ե րաշտ
նե րի ժա մա նակ, ինչ պես նաև 
հո ղի մեջ ա ղի առ կա յութ յան 
պայ ման նե րում, բայց դա նույն
պես կա րող է ազ դել ծա ռի բեր
քատ վութ յան վրա։ Անհ րա ժեշտ 
է միա ժա մա նակ ջրել ծա ռը, ո րի 
ըն թաց քում պտու ղը հա սու նա
նում է։ Ստ վե րոտ վայ րե րում 
նույն պես կա րող է ա ճել։

Ֆեյ խոա յի պտու ղը հա
սու նա նում է աշ նա նը։ Պ տու ղը 
կա նաչ է, է լիպ սաձև, չա փը՝ հա
վի ձվի չափ։ Այն ու նի քաղցր, 
ա նու շա բույր համ՝ նման ար քա
յախն ձո րի, խնձո րի և  ա նա նու
խի համ։ Պ տու ղը հյու թա լի է և 
կազմ ված է ամ բող ջա կան, դոն
դո ղան ման պտղա մի սից, ա մուր 

թավ մաշ կից։ Պ տուղն ընկ նում 
է ճյու ղից, երբ հա սու նա նում է, 
բայց կա րե լի է ընտ րել և հա վա
քել ծա ռից մինչև լիար ժեք հա
սու նաց ման փու լը։

Մր գի պտղա մի սը հի շեց
նում է գու ա վա միր գը:  Այն օգ
տա գործ վում է որ պես բնա կան 
կոս մե տի կա՝ մաշ կի խնամ քի, 
թար մաց ման հա մար։ Ֆեյ խո
ւա յի պտուղն ու նի բնո րոշ սուր 
հոտ, ո րը հի շեց նում է օ ծա նե
լի քի հոտ։ Բույ րը պայ մա նա
վոր ված է ե թե րա յուղ մե թիլ 
բեն զոա տի առ կա յութ յամբ, ո րը 
մտնում է պտղի քի միա կան բա
ղադ րութ յան մեջ։

Ֆեյ խու ա յի ակ տիվ պտղա
բե րութ յան շրջան է հա մար վում 
նո յեմ բերդեկ տեմ բեր ժա մա
նա կա հատ վա ծը: Ֆեյ խու ան 
հա սու նա նում է նաև պա հա
դա րակ նե րում: Ե թե գնել եք 
խակ պտուղ ներ, ա պա զին վեք 
հա մե րութ յամբ,  մինչև դրանք 
սեղ մե լիս փափ կութ յուն ստա
նան: Ի դեպ, «ար հես տա կան» 
հա սու նաց ման ժա մա նակ այս 
պտուղ ներն օգ տա կար հատ
կութ յուն նե րը չեն կորց նում: Սա 

միակ բույսն է, որ յո դի պա րու
նա կութ յամբ հա մե մա տե լի է  ծո
վամ թեր քի հետ:

Թե՛ գի տա կան և թե՛ ժո
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
ֆեյ խու ան օգ տա գործ վում է 
վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ
յուն նե րի,  C վի տա մի նի ան բա
վա րա րութ յան, ստա մոք սա ղի
քա յին տրակ տի, գաստ րի տի ու 
պի լեո նեֆ րի տի, ա վի տա մի նո զի  
դեպ քում:  Ֆեյ խու ա յից պատ
րաստ ված մու րա բան կամ ա ղա
ցած ու շա քա րի հետ խառ նած 
խյու սը օգ տա կար է ա թե րոսկ լե
րո զով տա ռա պող նե րի հա մար: 
Այս բույ սի պտուղ նե րում մեծ 
քա նա կութ յամբ C վի տա մին, 
պեկ տի նա յին նյու թեր և բջ ջանք 
կա: Սա այդ նյու թե րի պա րու նա
կութ յամբ գե րա զան ցում է բո լոր 
հա տապ տուղ նե րին:

Պտ ղի կեղ ևը նույն պես 
շատ օգ տա կար նյու թեր է պա
րու նա կում. կեն սա բա նա կան  

հա կաօք սի դանտ հատ կութ
յամբ ակ տիվ նյու թեր, ո րոնք 
օգ նում են քաղց կե ղա յին հի
վան դութ յուն նե րի կան խար գել
մա նը: Սա կայն ո մանց հա մար 
կեղևի տտի պութ յու նը տհաճ է 
և  ընդ հա նուր առ մամբ ազ դում է 
պտղի մի ջու կի հա մի վրա:

Ֆեյ խու ան  կի րառ վում է 
նաև աղ ցան նե րում, մսա յին  
սոուս նե րում, տար բեր ու տեստ
նե րում:  Հարկ է նշել, որ պտու
ղն օգ տա կար է դի մադ րո ղա կա
նութ յան բարձ րաց ման հա մար: 

Ֆեյ խու ա յի պտուղն օգ տա
գոր ծում են սննդի մեջ։ Պատ
րաս տում են մրգա յին ըմ պե լիք
ներ, ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, 
մու րա բա ներ, կոմ պոտ ներ, ջեմ, 
մրգա յին ա ղան դեր ներ ու աղ
ցան ներ։ Կի րա ռե լի է շա քա
րա յին դիա բե տով հի վանդ նե
րի շրջա նում՝ որ պես դիե տիկ 
սնունդ: 

Լի լիթ  Գաս պար յան

 Ֆեյ խոան  բարձ րա կարգ բույս  է վար դազ գի նե րի
ըն տա նի քից: Մշտա դա լար բու ս է, 
ու նի մինչև 4 մ բարձ րութ յուն։ 

Ինչպես պայքարել 
աշնանային 

մրսածության դեմ
Ա վե լի շատ հե ղուկ օգ տա գոր ծեք: Հի վան

դութ յան ժա մա նակ պետք է որ քան հնա րա վոր 
է շատ հե ղուկ օգ տա գոր ծել: Այն մաք րում է 
օր գա նիզ մը, հա նում շլակ նե րը, տոք սին նե րը. 
ինչ պես նաև մյուս վնա սա կար մի ջոց նե րը, նոր
մա լաց նում է օր գա նիզ մում ջրա յին հա վա սա
րակշ ռութ յու նը և  այն փրկում է ջրազր կու մից: 
Կա րե լի է խմել ինչ պես՝ ջուր, այն պես էլ՝ նոր 
քա մած հյու թեր, թեյ, խո տա բույ սե րով ըմ պե
լիք ներ: Վեր ջին նե րի վրա անհ րա ժեշտ է հա
տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել: Դ րանք օր գա
նիզ մի վրա հա կա բոր բո քա յին ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում: Ե թե սի րում եք թեյ, այն մեղ րի 
հետ խմեք: Ի դեպ, մեղրն ա ռա վել օգ տա կար 
է ու տել և  ոչ թե՝ լցնել թե յի մեջ: Ջեր մա յին ազ
դե ցութ յան արդ յուն քում այն կորց նում է իր օգ
տա կար հատ կութ յուն նե րը:

 Վի տա մին C օգ տա գոր ծեք: Վի տա մին Cն 
դ րա կան է ազ դում մար դու ա ռող ջութ յան վրա: 
Այն ամ րաց նում է դի մադ րո ղա կա նութ յու նը` 
ա վե լաց նե լով օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան 
ու ժե րը: Պար տա դիր սննդա կար գում նե րա
ռեք մթերք ներ, ո րոնք մեծ քա նա կութ յամբ վի
տա մին ներ են պա րու նա կում` բուլ ղա րա կան 
պղպեղ, սև հա ղարջ, կի վի, չի լի պղպեղ, բրյու
սել յան կա ղամբ, բրո կո լի, ծաղ կա կա ղամբ, 
նա րինջ, կիտ րոն. սրանք բո լո րը վի տա մին Cի 
աղբ յուր են:

Ու շադ րութ յուն դար ձեք բնա կան հա կա բիո
տիկ նե րին: Ե թե հի վան դա ցել եք, սննդա կարգ 
նե րա ռեք սոխն ու սխտո րը: Ս րանք ցան կա
ցած դե ղա մի ջո ցից ա վե լի լավ ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում: Իսկ պար բե րա բար օգ տա գոր ծու
մը կօգ նի կան խար գե լել հի վան դութ յուն նե րը: 
Սխ տո րը, օ րի նակ, պա րու նա կում է ա վե լի քա
նի 150 օգ տա կար նյութ, ո րոնք ամ րապն դում 
են ի մու նի տե տը: Սոխն էլ իր հեր թին՝ սպա նում 
է վնա սա կար ման րէ նե րը:

 Շատ բան ջա րե ղեն և միրգ կե րեք: Հի վան
դութ յան ժա մա նակ օր գա նիզմն է ներ գիա է 
վերց նում ներ քին ռե սուրս նե րից: Ե թե ցան կա

նում եք ա վե լի ա րագ ա պա քին վել, սննդա կար
գում նե րա ռեք ա վե լի շատ թարմ բան ջա րե ղեն 
և մր գեր: Դ րանք պա րու նա կում են անհ րա
ժեշտ վի տա մին նե րի և հան քան յու թեր, ո րոնք 
կօգ նեն ամ րաց նել դի մադ րո ղա կա նութ յու նը: 
Հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ րեք կա նաչ բան
ջա րե ղե նին և մր գե րին: Դ րանք օգ տա կար հա
կաօք սի դանտ ներ են պա րու նա կում:

Սահ մա նա փա կեք շա քա րի օգ տա գոր
ծու մը: Հի վան դութ յան ժա մա նակ խոր հուրդ է 
տրվում հրա ժար վել շա քա րի օգ տա գոր ծու մից: 
Ի հար կե, խոս քը բնա կան մթերք նե րի մա սին չէ, 
այլ թխվածք նե րի: Սա շատ տրա մա բա նա կան 
բա ցատ րութ յուն ու նի: Բազ մա նա լու հա մար 
ման րէ նե րին և բակ տե րիա նե րին բա րեն պաստ 
մի ջա վայր է անհ րա ժեշտ: Գլ յու կո զա յի ա վե
լորդ օգ տա գոր ծու մը ստեղ ծում է այդ պի սի մի
ջա վայր, ին չի արդ յուն քում բոր բո քու մը կա րող 
է ա վե լի խո րա նալ:

Սնն դա կար գում նե րա ռեք ըն դե ղեն և չիր: 
Հի վան դութ յան ժա մա նակ օր գա նիզ մը չա փա
զանց թույլ է և հ յուծ ված: Հա ճախ ա խոր ժա կը 
կոր չում է, և  ընդ հան րա պես ու տե լու ցան կութ
յուն չի լի նում: Դա հան գեց նում է նրան, որ 
օր գա նիզ մը ոչ մի տե ղից չի կա րո ղա նում ուժ 
գտնել վե րա կանգն վե լու հա մար: Արդ յուն քում՝ 
բու ժու մը եր կա րում է:

Ա շու նը վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի ա միս է: 
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում չա փա զանց կար ևոր 
է բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով ամ րաց նել 
օր գա նիզ մը:


