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Ինտեգրված աջակցություն 
գյուղական համայնքների 
զարգացմանը

ՀՀ ՏԿԶ նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ 
Լոքյանը օրերս ընդունել է §Ինտեգրված աջակցություն 
գյուղական համայնքների զարգացմանը. համայնքների 
դիմակայունության ամրապնդում¦ ծրագրի համակարգողներ` 
ՄԱԶԾ կայուն զարգացման և դիմակայության բաժնի պետ 
Արմեն Մարտիրոսյանին և նույն բաժնի ղեկավար Արմեն 
Տիրատուրյանին: Հանդիպման ժամանակ նախարարին է 
ներկայացվել ծրագրի ընթացքը: §Ինտեգրված աջակցություն 
գյուղական համայնքների զարգացմանը. համայնքների 
դիմակայունության ամրապնդում¦ ծրագիրը իրականացվում է 
ՀՀ Տավուշի մարզի 45 համայնքներում` ՌԴ կառավարության 
ֆինանսավորմամբ: Հանդիպմանը քննարկվել է նաև 
գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագրի իրականացման 
նախնական ժամանակացույցը:

www.mtad.am
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Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ

խա տա կազ մին է ներ կա յաց րել նո րան շա նակ նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին: 

Բարձր գնա հա տե լով նախ կին նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի ներդ րու մը գյու

ղատն տե սութ յան ո լոր տում՝ վար չա պե տը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել նրան կա տա րած 

աշ խա տան քի հա մար և հա մոզ մունք հայտ նել, որ նա իր փոր ձով և մաս նա գի տա կան կա

րո ղութ յուն նե րով կշա րու նա կի նպաստ բե րել ո լոր տի զար գաց մա նը:

Ներ կա յաց նե լով նո րան շա նակ նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին՝ Կա րեն Կա րա պետ

յա նը նշել է, որ նա աշ խա տան քա յին հա րուստ փորձ է կու տա կել գյու ղատն տե սութ յան 

բնա գա վա ռում կա ռա վար ման մշա կույթ ու նե ցող ձեռ նար կութ յու նում և լավ պատ կե րաց

նում է ո լոր տը: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը կար ևո րել է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մա լիր 

ծրագ րի մշա կու մը, ո րը կնե րա ռի զար գաց ման հե ռան կար ներ ու նե ցող բո լոր ուղ ղութ յուն

նե րը:

 § Պետք է ու սում նա սի րել, թե ո րոնք են մեր թի րա խա յին կե տե րը, որ ո լորտ նե րը մենք 

կա րող ենք զար գաց նել, ո րոնք են մեր նեղ տե ղե րը, որ խան գա րում են, որ պես զի բիզ

նեսն այդ տեղ զար գա նա: Պետք է լի նել մաք սի մալ բաց և հա սա նե լի թե՛ գյու ղա ցու, թե՛ 

ո լոր տի գոր ծա րա րի հա մար¦, ա սել է վար չա պե տը՝ միա ժա մա նակ ընդգ ծե լով, որ ի դեմս 

գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան՝ գյու ղա ցին և գոր ծա րա րը պետք է տես նեն ի րենց 

օգ նա կա նին, ի րենց շա հե րի պաշտ պա նին, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի օմ բուդս մե նին:
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ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա մա նագ րով Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար է նշա նակ վել Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 

ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րում, մաս նա վո րա պես, աս վում է. «Ղե կա վար
վե լով 2005 թվա կա նի փո փո խութ յուն նե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Սահ մա նադ րութ յան 55րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով` ո րո շում եմ, Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նին նշա նա կել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար»:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը  ծնվել է 1972 թ. մար տի 31ին: 19881993 թթ. սո վո
րել է Եր ևա նի պե տա կան ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան ինս տի տու տում:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը սկսվել է Եր ևա նի 
կոն յա կի գոր ծա րա նում` 19982016 թթ.` Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի Պեռ նո 
Ռի կար խմբում` որ պես փոր ձա գետ հաշ վա պահ, այ նու հետև` գլխա վոր հաշ վա
պահ, ֆի նան սա վար չա կան տնօ րեն, գոր ծա դիր տնօ րե նի տե ղա կալ, գոր ծա
դիր տնօ րեն:

2016 թ. սեպ տեմ բե րի 20ից՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար: 
Ծա ռա յել է ՀՀ Զին ված ու ժե րում, ան կու սակ ցա կան է: 
Ա մուս նա ցած է, ու նի ե րեք որ դի: Մեկնարկեց խաղողի մթերման 

գործընթացը
 Սեպ տեմ բե րի 15ին ՀՀ Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի 

(ԵԿԳ) Ար մա վի րի մաս նաճ յու ղում մեկ նար կեց խա ղո ղի մթե
րու մը, ո րի ըն թաց քին տե ղում հետ ևել է նաև ՀՀ Ար մա վի րի 
մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը: Նա շրջել է գոր ծա րա նում, 
այ ցե լել լա բո րա տո րիա, որ տեղ փոր ձաքն նութ յուն էր անց նում 
մթեր վող բեր քը:

Լ րագ րող նե րին տված հար ցազ րույ ցում մարզ պե տը նշել 
է, որ հա վա տա րիմ մնա լով մար զի խա ղո ղա գործ նե րի հետ 
կնքված պայ մա նագ րա յին պար տա կա նութ յուն նե րին` ԵԿԳ 
Ար մա վի րի մաս նաճ յուղն այս տա րի կմթե րի 18 հա զար 200 
տոն նա խա ղող, 1 կգ ը` 130 դրա մով: Ն րա խոս քով` ցրտա հա
րութ յամբ և կարկ տա հա րութ յամբ պայ մա նա վոր ված` մար
զում կար տադր վի 100105 հա զար տոն նա խա ղող, նա խորդ 
տար վա՝ 137 հա զար տոն նա յի փո խա րեն: Ա շոտ Ղահ րա ման
յա նը վստա հեց րել է, որ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ար վում է 
ա մեն ինչ՝ ար տադր ված խա ղո ղի մթե րումն ամ բող ջութ յամբ և  
ա ռանց խո չըն դոտ նե րի կազ մա կեր պե լու հա մար:

Հա վե լենք, որ մյուս վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը խա
ղո ղի մթե րու մը սկսել են սեպ տեմ բե րի 17ից:

***
Ա րա րա տի մար զում ևս շա րու նակ վում են խա ղո ղի մթեր

ման աշ խա տանք նե րը: Մ թեր ման գոր ծըն թա ցը գտնվում է 
մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի ա մե նօր յա հսկո ղութ յան 
ներ քո: Սեպ տեմ բե րի 19ին, Ռ. Աբ րա համ յա նը խա ղո ղի մթեր
ման աշ խա տանք նե րին հետ ևե լու նպա տա կով, այ ցե լել է Ա րա
րա տի գի նու գոր ծա րան, որ տեղ տե ղի է ու նե ցել հան դի պում 
Ա րա րա տի տա րա ծաշր ջա նի մի շարք հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րի հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են մթեր ման աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պա կան հար ցեր, գոր ծա րա նի տնօ րե նի 
և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի կող մից ա ռա ջար կութ յուն ներ 
են ար վել աշ խա տանք ներն ա ռա վել կազ մա կերպ ված ի րա կա
նաց նե լու վե րա բեր յալ:

Այ նու հետև մար զի ղե կա վա րը գոր ծա րա նի տնօ րեն Ար մեն 
Սարգս յա նի հետ շրջել է գոր ծա րա նի տա րած քում և ծա նո թա
ցել ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին: Այ ցի ըն թաց քում Ռու բիկ Աբ
րա համ յա նը հան դի պել և զ րու ցել է նաև խա ղո ղա գործ նե րի 
հետ, ով քեր մարզ պե տից ստա ցել են ի րենց հու զող հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը: 

Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րա նում ի րենց բերքն են հանձ նում 
ոչ միայն Ա րա րա տի, այլ նաև մար զի մյուս տա րա ծաշր ջան նե
րի հա մայնք նե րի խա ղո ղա գործ ներ: 
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ԿԱՅԱՑԱՎ  ARMENIA EXPO-2016 ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԱՅԻՆ 
ՖՈՐՈՒՄԸ

 Հա յաս տա նի Արդ յու նա
բե րող նե րի և Գոր ծա րար նե րի  
միութ յու նը և LOGOS EXPO 
Center  ցու ցա հան դե սա յին 
ըն կե րութ յու նը կազ մա կեր
պել էին §ARMENIA  EXPO 
2016¦    մի ջազ գա յին տասն
վե ցե րորդ ու նի վեր սալ առևտ
րաարդ յու նա բե րա կան ցու
ցա հան դե սա յին ֆո րու մը: Այն 
բաց վեց սեպ տեմ բե րի 16ին՝ 
§Yerevan EXPO¦ մաս նա գի
տաց ված ցու ցա հան դե սա յին 
հա մա լի րում և  շա րու նակ վել է 
մինչև սեպ տեմ բե րի 18ը: 

§ARMENIA EXPO 2016¦ 
ցու ցա հան դե սա յին ֆո րու մը 
խո շո րա գույն մի ջո ցա ռում է 
ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև` 
ողջ տա րա ծաշր ջա նում, ին չով 

էլ պայ մա նա վոր ված է բազ
մա թիվ ար տա սահ ման յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեծ 
հե տաքրք րութ յունն ու  մաս
նակ ցութ յու նը: Այն իր հար
կի տակ էր հա վա քել տնտե
սութ յան տար բեր ճյու ղե րը 
ներ կա յաց նող  120ից ա վելի 
կազ մա կեր պութ յուններ: §Ես 
շնոր հա կալ եմ բո լոր մաս նա
կից նե րից, ով քեր ըն դու նել են 
ժա մա նա կի հիմ նախն դիր նե
րի մար տահ րա վեր նե րը և հա
վաք վել են, որ պես զի ի րենց 
բիզ նե սի մեջ ու նե նան զար
գաց ման հե ռան կար ներ և 
ցու ցա հան դե սում հա վակ
նոտ ներ կա յաց նում են ի րենց 
ձեռք բե րում նե րը՝ փնտրե լով 
նոր գոր ծըն կեր ներ: Սա է մեր 
տնտե սութ յան զար գաց ման 
ա ռա ջին գրա վա կա նը՝ գոր
ծա րար հա մայն քի ակ տի
վութ յու նը, սե փա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ հա վա տը և հե
ռան կար ներ ու նե նա լը¦, բաց
ման խոս քում ա սել է Հա յաս
տա նի Արդ յու նա բե րող նե րի 
և Գոր ծա րար նե րի  միութ յան 
նա խա գահ Ար սեն Ղա զար յա
նը: 

Այս տա րի ա վե լի էր 
ընդ լայն վել մաս նա կից նե
րի աշ խար հագ րութ յու նը, 
ներ կա էին ըն կե րութ յուն
ներ 9 երկ րից՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նից, Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, 
Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան 
Հան րա պե տութ յու նից, Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ
յու նից, Չե խիա յի Հան րա պե
տութ յու նից, Գեր մա նիա յի 

Դաշ նա յին Հան րա պե տութ
յու նից, Բե լա ռու սի Հան րա պե
տութ յու նից, Լիտ վա յի Հան րա
պե տութ յու նից,Վ րաս տա նից 
և  այլն: Այն մեծ ի րա դար ձութ
յուն է և  այս տա րի վեր ջինս 
ան նա խա դեպ էր ընդգրկ ման 
ծա վալ նե րով: Ցու ցա հան դե սի 
հա մար հատ կաց վել էր ա վե լի 
քան  1000 մ2 տա րածք:  

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ
յան ար ժա նա ցավ վե րամ շա
կող արդ յու նա բե րութ յու նը 
ներ կա յաց նող ըն կե րութ յուն
նե րի ար տադ րան քը՝ մսի և 
թռչ նամ սի և ձե թի, կաթ նամ
թեր քի, ծո վամ թեր քի, պա հա
ծո նե րի, հյու թե րի, հան քա յին 
ջրե րի, սուր ճի, թե յի, նպա րե
ղե նի, սա ռեց ված կի սա ֆաբ

րի կատ նե րի, ալ կո հո լա յին և  ոչ 
ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի և  այլ 
մթերք նե րի ար տադ րութ յու նը:

§Ոս կե կա ցին¦ ՍՊԸն 
իր գոր ծու նեութ յու նը սկսել 
է 2013թ.ից: Ըն կե րութ յու նը 

ձեռ նա մուխ է ե ղել տա վա րի 
և  ոչ խա րի ա մե նա մեծ սպան
դա նո ցի կա ռուց մա նը: Այն կա
ռուց վել է հա մաշ խար հա յին 
լա վա գույն և ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա յով, ու նի մի ջազ
գա յին սեր տի ֆի կատ ներ և 
§ Հա լալ¦ վկա յա կան: §Ս պան
դա նոցն իր գոր ծու նեութ յամբ 
հնա րա վութ յուն է տա լիս 
շու կա յում վա ճա ռել թարմ, 
ա ռողջ և  անվ տանգ միս: Մ սի 
ստուգ ման հա մար ու նենք 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա
սար քա վո րում նե րով հա գե
ցած լա բո րա տո րիա: Մեզ մոտ 
օ րա կան կա րե լի է կա տա րել 
1300 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր 

կեն դա նի նե րի մորթ: Ծ րագ րե
րի 3րդ փու լում նա խա տե սել 
ենք ի րա կա նաց նել մսե ղի քի 
փա թե թա վո րում¦, նշում է ըն
կե րութ յան հիմ նա դիր տնօ րեն 
Ար մոնդ Հախ վերդ յա նը: Միսն 
ա ռաք վում է թարմ վի ճա կում, 
սառ նա րա նա յին անհ րա ժեշտ 
ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե
րում: § Մեր ա ռա քե լութ յու նը 
Հա յաս տա նի բնակ չութ յա նը 
բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
մսի և մ սամ թեր քի ա պա հո
վումն է, միա ժա մա նակ ի րա
կա նաց նում ենք ար տա հա
նում¦, տե ղե կաց նում է պրն 
Հախ վերդ յա նը: Իսկ ներ կա
յաց ված ար տադ րան քը՝ իր 
յու րա հա տուկ մա տուց մամբ, 
գրա վեց ցու ցա հան դե սի մաս
նա կից նե րի ու շադ րութ յու նը:

Ու շագ րավ էր նաև 
§ Ռի թե յա¦ ըն կե րութ յան ներ
կա յաց րած ար տադ րան քը: 
§ Ռի թե յան¦ գոր ծում է Գե ղարդ 
հա մայն քում և հա մա գոր ծակ
ցում է կա նանց կոո պե րա տիվ
նե րի հետ: Կա նայք այս տեղ 
զբաղ վում են բու սա կան թե
յե րի ար տադ րութ յամբ: Թե յե
րի ար տադ րութ յան նպա տա
կով, § Ռի թե յա¦ ըն կե րութ յու նը 
մթե րում ներ է կա տա րում նաև 
հան րա պե տութ յան այլ մար
զե րից: Աշ խա տանք ներն ի րա
կա նաց վում են սա նի տա րա
հի գիե նիկ պայ ման նե րում, 
ա պա հով ված են է լեկտ րա կան 
չո րա նոց նե րով, փա թե թա
վոր ման սար քա վո րում նե րով: 
§ Թո ղար կում ենք սննդի անվ
տան գութ յան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան ար տադ
րանք: Ծ րագ րել ենք ար տադ

րել նաև մրգե րի և հա տապ
տուղ նե րի չրեր, ինչ պես նաև 
չրա յին խառ նուրդ նե րով թե
յեր¦, նշում է ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր տնօ րեն Ռի տա 
Մար տի րոս յա նը:

§ Չեր քե զի ձոր¦ ըն կե րութ
յու նը ներ կա յաց րել էր ձկնամ
թեր քի հա րուստ տե սա կա նի: 
Ըն կե րութ յու նը գոր ծում է ՀՀ 
Շի րա կի մար զում:  Սառ նո րակ 
աղբ յուր նե րի ջրե րը հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս ար տադ րել 
շատ հա մեղ և  ո րակ յալ ձուկ: 

§ Կազ մա կեր պում ենք նաև 
ման րաձ կան ար տադ րութ յուն և  

Ä 3

 Սեպ տեմ բե րի 12ի լույս 13ի գի շե րը ան հայտ խմբի կող
մից Տա շի րի ան տառտն տե սութ յան Տա շի րի ան տառ պե տութ
յան 8րդ քա ռա կու սու 2րդ  ան տա ռա մա սում կա տար վել էր 
ա պօ րի նի ծա ռա հա տում, ո րը սեպ տեմ բե րի 13ի ա ռա վոտ
յան՝ ժա մը 9.00ի սահ ման նե րում, հայտ նա բեր վել է Տա շի րի 
ան տառտն տե սութ յան Տա շի րի ան տառ պե տութ յան թիվ 1 պա
հա բաժ նի աշ խա տակ ցի կող մից: 

Ա պօ րի նի ծա ռա հատ ման դեպքն  ար ձա նագ րե լուց  ան մի
ջա պես հե տո Տա շի րի ան տառտն տե սութ յան ողջ  տա րած քում 
աշ խա տա կից նե րը կա տա րել  են շուր ջօր յա հսկո ղութ յուն, և 
սեպ տեմ բե րի  13ի  լույս  14ի գի շե րը՝ ժա մը  00.30ի սահ ման
նե րում,  Տա շի րի ան տառտն տե սութ յան  աշ խա տա կից նե րի  
օ պե րա տիվ  գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում, գո ղութ յան հեր
թա կան փոր ձի ժա մա նակ հայտ նա բեր վել են ան տա ռա գո ղե րը: 
Այդ աշ խա տանք նե րին ներգ րավ վել են նաև ի րա վա պահ մար
մին նե րի աշ խա տա կից նե րը: Հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում
նե րի արդ յուն քում, ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից  §ֆորդ¦ 
մակ նի շի բեռ նա տար ավ տո մե քե նան (ան տա ռա գո ղե րի հետ 
միա սին) տե ղա փոխ վել է Տա շի րի ոս տի կա նութ յուն: Կա լան քի 
տակ են վերց վել նաև Ս վերդ լով հա մայն քում գտնվող սղո ցա
րան նե րը: Այժմ կա տար վում են տա րած քի տե ղազնն ման աշ
խա տանք ներ` ա պօ րի նի հատ ված ծա ռե րի վերջ նա կան քա նա
կը պար զե լու հա մար: 

ՀՀ ԳՆ  § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ

ՏԱՇԻՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ 
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԵՆ 
ԱՆՏԱՌԱԳՈՂԵՐԻ

ԵՂԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 Հան րա պե տութ յան 

տա րած քին Ս կան դի
նա վիա յի շրջան նե
րից մե տե նում է ցուրտ 
մթնո լոր տա յին ճա
կատ:

Ե րե կո յան ժա մե
րին՝ Շի րա կում, Լո
ռիում, Տա վու շում, 
Ա րա գա ծոտ նում, Կո
տայ քում և Գե ղար
քու նի քում ժա մա նակ առ ժա մա նակ, իսկ մյուս մար զե րում 
ե րե կո յան ժա մե րին սպաս վում է անձրև և  ամպ րոպ, իսկ 
սեպ տեմ բե րի 24ին, այդ ճա կա տի ներ խուժ մամբ պայ մա նա
վոր ված` երկ րի ողջ տա րած քում սպաս վում են հոր դա ռատ 
անձրև ներ, ամպ րոպ, ա ռան ձին հատ ված նե րում կտե ղա նաև 
կար կուտ: 

Սեպ տեմ բե րի 2527ին հան րա պե տութ յան ողջ տա րած
քում կրկին կհաս տատ վի ա ռանց տե ղում նե րի ե ղա նակ: 
Սեպ տեմ բե րի 24ի ցե րե կը ջեր մաս տի ճա նը կնվա զի 910 աս
տի ճա նով, իսկ սեպ տեմ բե րի 24ի լույս 25ի գի շե րը ջեր մաս
տի ճա նը կնվա զի 57 աս տի ճա նով, ին չի արդ յուն քում այդ 
գի շեր Շի րա կում, Լո ռիում, Ա րա գա ծոտ նի, Կո տայ քի և Վա յոց 
ձո րի լեռ նա յին բնա կա վայ րե րում օ դում սպաս վում է 2...3 
աս տի ճան ցուրտ:
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Ä 2

ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 Փոր ձա ցու ցադ րա կան-ու սում ա կան կենտ-
րո նը, նոր տեխ նո լո գիա նե րի և  օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սութ յան ներդր ման տե սա կով, պետք է 

օ րի նա կե լի տնտե սութ յուն լի նի մաս նա վոր ֆեր-
մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար` որ պես հո-
ղի ու ջրի պահ պա նութ յանն ուղղ ված անվ տանգ 
գյու ղատն տե սութ յան վար ման մո դել: 

Ին տեն սիվ գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու-
մը ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս սին թե տիկ ծագ ման քի միա կան 
միա ցութ յուն նե րի, բու ժան յու թե րի պա րար տան-
յու թե րի, ԳՓՕ-նե րի կի րառ ման շնոր հիվ ստա-
նալ բարձր բերք և շա հույթ: Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա կրճա տել 
ին տեն սիվ ե ղա նա կով մշակ վող 
տա րածք նե րի  մա կե րե սը և ներդ-
նել շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար 
անվ տանգ գ յու ղատն տե սութ յան 
վար ման նոր հա մա կարգ: 

Ս/թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին տե-
ղի ու նե ցավ ու սում ա կան կենտ-
րո նի գոր ծու նեութ յան մեկ նար կի 
բաց ման ա րա րո ղութ յու նը: Իր 
գոր ծու նեութ յան մեկ նար կը տվեց 
մաս նա գետ նե րով և նոր տեխ նո-
լո գիա նե րով հա գե ցած խորհր-
դատ վա կան այն պի սի կենտ րոն, 
որ տեղ կկազ մա կերպ վեն միայն 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ-
յան սե մի նար ներ, պրակ տիկ 
դա սըն թաց ներ, ան հա տա կան 
խորհր դատ վութ յուն. այն պես որ, ցան կա ցած 
ֆեր մեր այս տեղ կգտնի ի րեն հու զող բո լոր հար-
ցե րի պա տաս խան նե րը: Կենտ րո նում օր գա նա-
կան գյու ղատն տե սութ յան մեջ սկսնակ ֆեր մեր-
նե րին կա ռա ջարկ վեն հիմ ա րար դա սըն թաց նե-
րի շարք, ո րը կմշակ վի տե ղա կան և  ար տերկ րից 
հրա վիր ված մաս նա գետ նե րի կող մից: 

Այ սօր  բազ մա թիվ են գյու ղար տադ րութ յան 
բնա գա վա ռում ներ կա յաց վող նո րա րա րութ յուն-
ներն ու ներ կա յաց վող սար քե րը, սա կայն չկա 
մի ցու ցադ րա կան-ու սում ա կան կենտ րոն, որ-
տեղ կա րե լի է տես նել հա մալր ված և հաս կա նա լի 
ներ կա յաց վող նոր սար քա վո րում ե ր և տեխ նո-
լո գիա նե ր:  Ու սում ա կան կենտ րո նում ֆեր մեր-
նե րը՝ բա ցի մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ-
յու նից, հնա րա վո րութ յուն կու նե նան  նաև ի րենց 
աչ քով տես նել և ծա նո թա նալ սար քին կամ 
մշա կութ յան տեխ նո լո գիա յին: Այ սու հետ Ա կուն-
քի փոր ձա ցու ցադ րա կան ու սում ա կան կենտ-
րո նում կներ կա յաց վեն նոր տեխ նո լո գիա ներ և 
սար քա վո րում եր, ո րոնք կի րա ռե լի են և  օր գա-
նա կան, և ին տեն սիվ  գյու ղատն տե սութ յան մեջ:

Ար տերկ րից ներկր վող բան ջա րա յին մշա կա-

բույ սե րի և կա նա չեղենի բարձր բեր քա տու և հի-
վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ կա յուն սոր տե րը, 
ար տադ րութ յու նից դուրս են մղել տե ղա կան սոր-

տերն ու պո պուլ յա ցիա նե րը: Իսկ 
շու կա յում գնա լով ա վե լա նում է 
սե փա կան ար տադ րութ յան ա նո-
րակ սեր ման յու թե րի քա նա կը: 
Վե րը նշված բո լոր գոր ծոն նե րը 
միա սին վտան գում են տե ղա-
կան ար ժե քա վոր բան ջա րա յին 
մշա կա բույ սե րի գե նե տի կա կան 
ռե սուրս նե րի պահ պա նութ յու-
նը: Ա կուն քի կենտ րո նում նա-
խա տես վում է կազ մա կերպել 
բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի 
տե ղա կան ար ժե քա վոր սոր տե-
րի օր գա նա կան սեր ման յու թի 
ար տադ րութ յուն: Օր գա նա կան 
ե ղա նա կով սեր տի ֆի կաց ված 
սեր մար տադ րութ յու նը կնպա տի 
բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի 
տե ղա կան սոր տե րի գե նե տի կա-
կան ռե սուրս նե րի պահ պա նութ-

յա նը:  
Չ նա յած վեր ջին տա րի նե րին զար գա ցող 

տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի ա ռա տութ յա-
նը և խորհր դա տու նե րի առ կա յութ յա նը` այ նու ա-
մե նայ նիվ ՀՀ-ի գյու ղա կան հա մայնք նե րի բնակ-
չութ յու նը զրկված է մատ չե լի տե ղե կատ վութ յու-
նից, իսկ հա սա նե լի տե ղե կատ վութ յու նը միայն 
տե սա կան բնույթ է կրում: Ա կուն քի ու սում ա կան 
կենտ րո նում ցան կա ցած ֆեր մեր կա րող է դի մել 
և ս տա նալ անվ ճար խորհր դատ վութ յուն` տե սա-

կան և պ րակ տիկ մեկ նա բա նութ յամբ: Կենտ րո-
նում կազ մա կերպ վող քննար կում ե րի ժա մա-
նակ ա ռա ջա վոր ֆեր մեր նե րը կկա րո ղա նան 
ան մի ջա կան շփվել և  ի րենց անձ նա կան փոր ձի, 
կի րառ վող նո րա րա րութ յուն նե րի մա սին կիս վել 
հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րի ֆեր մեր նե րի 
հետ: 

Այ սու հետ Ա կուն քի Օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սութ յան ու սում ա կան կենտ րո նը կհրա պա-
րա կի իր կող մից ի րա կա նաց վող դա սըն թաց նե-
րի ե ռամս յա կա յին գրա ֆի կը՝ www.shen.am կայ-
քում և Ագ րոլ րա տու շա բա թա թեր թում: Դա սըն-
թաց նե րին մաս նակ ցել ցան կա ցող ֆեր մեր նե րը, 
գոր ծա րար նե րը և առ հա սա րակ հե տաքրքր ված 
ան ձիք կա րող են գրանց վել և մաս նակ ցել: ՀՀ-
ում գոր ծող բո լոր կա ռույց նե րը կա րող են դի մել և 
հա տուկ դա սըն թաց կամ տա րե կան կտրված քով 
դա սըն թաց նե րի  շարք պատ վի րել ի րենց շա հա-
ռու ֆեր մեր նե րի հա մար:

Ն. Շահմուրադյան
 «Շեն» ԲՀԿ գյուղատնտեսական ծրագրերի 

համակարգող

Դեռևս 2010 թ.ին Շեն ԲՀԿի նախաձեռնությամբ, մեկնարկել էր ՀՀում առաջին 
օրգանական գյուղատնտեսության փորձացուցադրական ուսումնական կենտրոնի 
հիմնադրման ծրագիրը: Ուսումնական կենտրոնի տեղակայման համար ընտրվել 
է Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքը, որտեղ վարձակալվել է 7 հա հողատարածք: 
Ուսումնական կենտրոնի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել ՀՀում օրգանական 
գյուղատնտեսության զարգացմանը` ընդլայնելով օրգանական արտանդրանքի 

տեսականին, սերտիֆիկացված ֆերմերային տնտեսությունների թիվն ու իրազեկել 
հասարակությանը:

úð¶²ÜÆÎ ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚàôÜòàôò²Ð²Ü¸ºêÚ²Ü úðºð ºðºì²ÜàôØ

ԿԱՅԱՑԱՎ  ARMENIA EXPO 2016 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄԸ

ար տա հա նում: Թո ղար կում ենք նաև ձկան խա վիար, կի սա ֆաբ
րի կատ ներ, ինչ պես նաև ու տեստ ներ՝ ձկան նրբաբ լիթ ներ, կոտ
լետ ներ, իշ լի քյուֆ թա, կո լո լակ, պել մե նի և  այլն: Պատ րաս տում 
ենք հիմ նա կա նում իշ խան ձկից¦, նշում է ըն կե րութ յան գլխա վոր 
մե նե ջեր Ա նա հիտ Բո յաջ յա նը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա
յում կհարս տաց վի ձկնամ թեր քի տե սա կա նին, նա խա տե սել են 
նաև ձկան ու տեստ ներն ար տա հա նել սա ռեց ված վի ճա կում: Ար
տադ րան քի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յուն են ցու ցա բե րել ՌԴն, 
Ի տա լիան և Ֆ րան սիան: 

ԼՂՀ Մար տու նու շրջա նի Կար միր Շու կա գյու ղում է գոր ծում 
§ Հայ րա պետ յան եղ բայր ներ¦ ըն կե րութ յու նը, ո րը մաս նա գի տա
ցել է գի նու ար տադ րութ յու նում: Ցու ցադր ման էին բե րել սպի
տակ և կար միր չոր գի նի ներ, ինչ պես նաև կի սա չոր կար միր գի
նի, ո րոնք համ տես նե րի ըն թաց քում ար ժա նա ցան հա վա նութ յան: 
Նա խա տե սել են ա ռա ջի կա յում կազ մա կեր պել նաև ա ղան դե րա
յին գի նու ար տադ րութ յուն: Միա ժա մա նակ զբաղ վում են նաև 
մեղ վա բու ծութ յամբ: Բազ մա ծաղ կա յին մեղ րը նույն պես ներ կա
յաց ված էր ցու ցադր ման: Ըն կե րութ յան տնօ րեն Ռ ևիկ Հայ րա
պետ յա նի տե ղե կաց մամբ, բա վա կա նին մեծ էր հա յաս տան յան 
սպա ռո ղի հե տաքրք րութ յու նը ԼՂՀից բեր ված բարձ րո րակ ար
տադ րան քի նկատ մամբ: Ըն կե րութ յունն ու նի 4 հա խա ղո ղի այ գի, 
որ պես գի նու հումք, ար տադ րում են խնդող նի խա ղո ղի սոր տը:

Ցու ցա հան դե սին ա ռանձ նա կի շքե ղութ յուն էր հա ղոր դում 
§ Ջազզ կոֆֆ¦ ՓԲԸի ար տադ րան քը՝ սուր ճի հա րուստ տե սա կա
նի: Ըն կե րութ յու նը, ո րը հայ կա կան շու կա յում գոր ծում է շուրջ 12 
տա րի՝ ար դեն լայն ճա նա չում ու նի: Ըն կե րութ յան փոխտ նօ րեն 
Ար ման Բար խու դար յա նի տե ղե կաց մամբ, տար վա նո րույ թը սա
ռը սուրճն է, ո րը նույն պես ար ժա նա ցավ համ տե սի մաս նա կից
նե րի հա վա նութ յա նը: Ի դեպ, § Ջազզ կոֆֆ¦ը թո ղար կում է նաև 
թե յեր: Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար ժա նա ցավ նաև կա նաչ 
սուր ճը, որն ու նի նաև ա ռող ջա րար նշա նա կութ յուն: Ըն կե րութ
յան ար տադ րան քը, բարձր ո րա կի շնոր հիվ, ի րաց ման խնդիր չու
նի: Ն շենք, որ  ARMENIA EXPO 2016 ցու ցա հան դե սում ըն կե րութ
յան ար տադ րանքն ար ժա նա ցավ ոս կե մե դա լի: 

ՀՀ Լո ռու մար զից ժա մա նած § Մեղ րա տուն¦ ըն կե րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ցու ցադր ման էին բե րել մեղ րի մա ճառ և 
գի նի: Այս տար վա նո րույ թը, ըստ տնօ րեն Կա րի նե Սուլ յա նի, 
ակ նա մո մից պատ րաստ ված սպիր տա յին լու ծույթն է, որն օժտ
ված է բու ժիչ հատ կութ յուն նե րով: Հա ջորդ նո րույ թը՝ մեղ րից 
պատ րաստ ված գի նին է, ո րը նույն պես համ տես նե րի ըն թաց
քում ար ժա նա ցավ հա վա նութ յան: Ցու ցադր ման էին բե րել նաև 
ակ նա մո մով, ինչ պես նաև լո րե նու ծաղ կա յին մեղ րեր: §Այս ցու
ցա հան դեսն աչ քի է ընկ նում իր աշ խու ժութ յամբ, մեծ թվով այ ցե
լու ներ են մո տե ցել մեր տա ղա վա րին, համ տե սել և հե տաքրքր
վել են մեր ար տադ րան քով: Հու սով եմ, որ այս ցու ցա հան դե սում 
նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի սկիզբ կդրվի¦,  նշում է Կա րի նե 

Սուլ յա նը: 
LOGOS EXPO Centerը ա ռա ջին մաս նա վոր ցու ցա հան դե սա

յին ըն կե րութ յունն է Հա յաս տա նում, ո րը գոր ծում է 1999 թ.ից և  
ա ռա ջա տար է հա մար վում արդ յու նա բե րա կան, տե ղա կան և մի
ջազ գա յին ցու ցա հան դես նե րի և կոնգ րես նե րի կազ մա կերպ ման 
գոր ծում: Օգ տա գոր ծե լով հա մաշ խար հա յին ցու ցա հան դե սա յին 
բիզ նե սի փորձն ու նվա ճում նե րը` LOGOS EXPO Center ցու ցա
հան դե սա յին ըն կե րութ յունն ա մեն տա րի անց կաց նում է ա վե լի 
քան 15 մաս նա գի տաց ված ցու ցա հան դես ներ: Այս պի սով` 16 տա
րի նե րի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, ըն կե րութ յան կող մից կազ
մա կերպ ված տե ղա կան և  օ տա րեկր յա ցու ցա հան դես նե րի թի վը 
գե րա զան ցել է 200ը: Ինչ վե րա բե րում է ARMENIA EXPO 2016 
ֆո րու մին, ա պա այն կա րե լի է հա մա րել հա ջող ված, քա նի որ 
ձևա վոր վեց նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հար թակ:

 Նել լի Սա հակ յա ն
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 Հա յաս տա նի զար գաց ման հիմ
նադ րա մը սեպ տեմ բե րի 1922ը 
§ Մե րի դիան¦ էքս պո կենտ րո նում 
կազ մա կեր պել էր §Ար տադր ված է 
Հա յաս տա նում2016¦ ցու ցա հան դե
սը, որ տեղ Հա յաս տանն ու Ար ցա խը 
ներ կա յաց րել էին ի րենց ար տադ րա
կան հզո րութ յուն նե րը:

Այն Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող 

մի ջազ գա յին ի րա դար ձութ յուն է, ո րը 
յու րօ րի նակ հաշ վետ վութ յուն է հայ
րե նա կան ար տադ րութ յան արդ յունք
նե րի ու նե րու ժի մա սին: Հայ կա կան 
ար տադ րան քի ու ծա ռա յութ յուն նե րի 
ցու ցա հան դե սին Հա յաս տա նից ու Ար
ցա խից մաս նակ ցում էր ա վե լի քան 330 
ըն կե րութ յուն` սննդի, ոս կեր չութ յան, 
ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի, թեթև արդ
յու նա բե րութ յան, դե ղա գոր ծութ յան, 
հան քարդ յու նա բե րութ յան, շի նան յու
թե րի, ճշգրիտ մե քե նա շի նութ յան և 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
ո լորտ նե րից: Ցու ցա հան դե սին մաս
նակ ցում էին ըն կե րութ յուն ներ՝ ԵՏՄ 
շու կա յից, ԵՄից, Ի րա նից, ԱՄՆից, Չի
նաս տա նից, Ռու սաս տա նից և Վ րաս
տա նից:

Լ րագ րող նե րի հետ հան դիպ ման 
ժա մա նակ Հա յաս տա նի զար գաց ման 
հիմ նադ րա մի տնօ րեն Կա րեն Մկր տիչ
յանը տե ղե կաց րեց, որ ցու ցա հան դե
սի տա ղա վար նե րը մաս նա կից նե րին 
տրվել են անվ ճար: §§Ար տադր ված է 
Հա յաս տա նում2016¦ ցու ցա հան դեսն 
անց կաց վում է երկ րորդ ան գամ, նվիր
ված էր ան կա խութ յան 25ամ յա կին` 
որ պես յու րօ րի նակ հաշ վետ վութ յուն 
ձեռք բե րում նե րի վե րա բեր յալ¦, նշել է 
նա: 

Հա յաս տա նի զար գաց ման հիմ
նադ րա մի ար տադ րութ յան գծով տնօ
րեն Հայկ Միր զո յանն էլ հա վե լեց, որ 
ցու ցա հան դե սի կազ մա կեր պիչ նե րը 
ջա նա ցել են ակ տի վո րեն ներգ րա
վել նաև սի րիա հա յե րին: Խա չիկ Աս
լան յա նը Հա յաս տան գա լուց հե տո 
Եր ևա նում կազ մա կեր պել է պան րի, 
կետ չու պի և պից ցա յի հա մով ե գիպ
տա ցո րե նի ձո ղիկ նե րի ար տադ րութ
յուն: § Ցու ցա հան դե սը նպաս տում է, 
որ պես զի հա յաս տան յան շու կա յում 
մեր ար տադ րան քը ճա նա չում ու նե
նա¦, նշում է պա րոն Աս լան յա նը:

§Ար տադր ված է Հա յաս տա
նում2016¦ ցու ցա հան դե սի հիմ նա կան 
նպա տակն է` ցու ցադ րել Հա յաս տա նի 
արդ յու նա բե րութ յան առ կա նե րու ժը, 
զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը` 
նպաս տե լով նոր շու կա նե րի բա ցա
հայտ մա նը։ Ցու ցա հան դե սին հրա
վիր վել էին  գոր ծա րար պատ վի րա
կութ յուն ներ երկ րի տնտե սութ յան 
հա մար հե ռան կա րա յին բո լոր շու
կա նե րը ներ կա յաց նող երկր նե րից՝ 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ
յու նից, Եվ րա միութ յու նից, Ի րա նից, 
Միաց յալ Նա հանգ նե րից, Չի նաս տա

նից։ Ուս տի, ցու ցա հան դե սը շատ լավ 
հար թակ էր՝ նաև գոր ծա րար կա պե րի 
հաս տատ ման, ներդ րու մա յին ծրագ րեր 
կազ մե լու, հա մա տեղ ըն կե րութ յուն նե
րի ստեղծ ման, տե ղա կան ար տադ րող
նե րի ու օ տա րերկր յա ներդ րող նե րի, 
դիստ րիբ յու տոր նե րի միջև հա մա գոր
ծակ ցութ յուն սկսե լու հա մար: Այդ պի
սով, Հա յաս տա նը հան դի սա նում է որ

պես կա մուրջ՝ դե պի մեծ 
շու կա ներ:

§ Մեր ըն տա նե կան 
ձեռ նար կութ յու նը, ո րը 
կոչ վում է § Սա րի հո վիվ¦, 
մաս նա գի տա ցել է Լո ռի և 
Չա նախ պա նիր նե րի ար
տադ րութ յան գծով: Նո
րույ թը կաթ նա շո ռա յին 
մի ջու կով լցո նած պա նիրն 
է, ո րը մեծ հա վա նութ յան 
ար ժա նա ցավ: Կա թը մթե
րում ենք ՀՀ Լո ռու մար զի 

Ու ռուտ գյու ղի գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րից, ո րոնք մեզ մա տա
կա րա րում են բարձ րո րակ հումք: Ար
տադ րանքն ի րաց նում ենք Եր ևա նում, 
Ար մա վի րում և Ա բով յա նում¦, ա սում 
է ըն կե րութ յան հիմ նա դիր տնօ րեն Ար

մեն Պապ յա նը, ով ա ռա ջին ան գամ էր 
իր ար տադ րան քը ներ կա յաց րել ցու ցա
հան դե սում:

§Եր ևա նի §Վ լադ Հա կոբ յա նի ան
վան հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րա նը¦ 
կազ մա կեր պում է ոչ միայն տար բեր 
կե րե րի, այլև` թռչնի մսի ար տադ րութ
յուն: Այս ցու ցա հան դե սում ներ կա
յաց րել ենք մեր ար տադ րան քը, ո րը 
հան դես է ե կել §Է րե բու նի¦ ապ րան քա
նի շով: Մեր ըն կե րութ յու նը հիմ նա նո րո
գել է § Նու բա րա շե նի թռչնա բու ծա կան 
ֆաբ րի կան¦, որ տեղ և կազ մա կեր
պում ենք թռչնամ սի ար տադ րութ յու
նը: Տե ղա կան թռչնա միսն, ինչ խոսք, 
մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում¦, գո
հու նա կութ յամբ ա սում է ի րաց ման 
գծով փոխտ նօ րեն Ար մեն Գե ղամ յա նը:

 §§ Բա յա զետ¦ ըն կե րութ յունն ու
նի սե փա կան ա նաս նա ֆեր մա, որտեղ 
արտադրվող հում քից էլ ստանում ենք 
տար բեր մսամ թերք ներ: Սկզ բում շու
կա յում ճա նաչ ված էինք մեր ար տադ
րած քյուֆ թա յով, այժմ մսամ թեր քի 
մեր տե սա կա նին գե րա զան ցում է 2 
տասն յա կը: Զ բաղ վում ենք խո զա բու

ծութ յամբ և տա վա րա բու ծութ յամբ: 
Ար տադ րութ յան մեջ օգ տա գոր ծում 
ենք ոչ միայն սե փա կան տնտե սութ յու
նից ստաց ված հում քը, այլև մթե րում 
ենք այլ ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե
րից¦, նշում է ըն կե րութ յան սե փա կա
նա տեր Տիգ րան Մոմջ յա նը:

§ Շատ ու րախ եմ այս մի ջո ցառ
ման հա մար, քա նի որ կաթ նամ թեր քի 
ար տադ րութ յու նում մաս նա գի տաց
ված մեր ըն կե րութ յու նը նոր հա մա
գոր ծակ ցութ յուն նե րի հնա րա վո րութ
յուն ու նե ցավ: Ցու ցադր ման ենք բե րել 
հայ կա կան շու կա յում վա ղուց ար դեն 
ճա նա չում գտած § Նա րի նե¦ կաթ նամ
թեր ք և թան: Մեր այս տար վա նո րույ թը 
մրգա յին յո գուրտ ներն են, ո րոնք հա
գե ցած են օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ 
բնա կան բակ տե րիա նե րով: Այն կար
գա վո րում է օր գա նիզ մի միկ րոֆ լո րան, 
ա ռող ջա րար է և ն պաս տում է մար սո
ղութ յա նը: Պահ պա նութ յան ժամ կե տը 
14 օր է: Ի դեպ, պահ պա նութ յան եր կա
րա ժամ կե տութ յուն ա պա հո վե լու նպա
տա կով, որ ևէ հա վե լան յութ չենք օգ տա
գոր ծում: Ա մեն ինչ բնա կան է, մա քուր 
ու ա նա րատ: Ա ռա ջի կա յում կկազ մա
կեր պենք նաև շո կո լա դե յո գուր տի ար

տադ րութ յուն¦, պատ մում 
է § Կա ռա և Կա րեն¦ ՍՊԸ ի 
հիմ նա դիր տնօ րեն Կա րի
նե Ղու կաս յա նը:

 §§Ար մի նե Հով հան
նիս յան¦ ըն կե րութ յու նը 
հիմ նա կա նում մաս նա գի
տա ցել է բազ մա տե սակ 
չրե րի ար տադ րութ յու նում: 
Ար տադ րան քը հիմ նա կա
նում ի րաց նում ենք տե ղա
կան շու կա յում: Մեր ըն կե
րութ յու նը գոր ծում է Ա ռինջ 
գյու ղում: Ըն տա նե կան 

բիզ նես է: Հայ կա կան շու կան փոքր է, 
մրցակ ցութ յու նը՝ մեծ, սա կայն փոր
ձում ենք ոչ միայն դի մա կա յել, այլև՝ 
ո րա կի շնոր հիվ զար գաց նել մեր գոր
ծու նեութ յու նը¦, նշում է ըն կե րութ յան 

ներ կա յա ցու ցիչ Սեր գեյ Հով հան նիս յա
նը:

§§ Հով հան նիս յան նե րի պա հա ծո նե
րի գոր ծա րա նը¦ մոս կով յան ցու ցա հան
դե սում օ րերս պարգ ևատր վել է ոս կե 
մե դա լով: Ներ կա յաց րել էինք ՕՄԿ ապ
րան քա նի շով պա հա ծո յաց ված ծիա
ծա նա փայլ իշ խա նը՝ տո մա տի սոու սով 

և տա վա րի մսի պա հա
ծոն: Մեր ար տադ րանքն 
ար ժա նա ցավ § Տար վա 
ապ րանք¦ կոչ մա նը: Շու
կա յում մեր նո րույ թը թա
ռա փից պատ րաստ ված 
ձկան պա հա ծո ներն են: 
Այ սօր ցու ցադր ման ենք 
բե րել 17 ա նուն ար տադ
րանք: Վերամ շա կող մեր 
ըն կե րութ յունն ար տադ
րում է ոչ միայն ձկան, տա

վա րի և խո զի մսի պա հա ծո ներ, այլև՝ 
պատ րաս տում ենք մսի պա րու նա կութ
յամբ ճա շա տե սակ ներ՝ ո լո ռով, ինչ պես 
նաև հնդկա ձա վա րով և բրն ձով շի լա
ներ և  այլն: Պատ րաս տում ենք նաև 
տե ղա կան մրգա տե սակ նե րից ջե մեր և 
պո վիդ լո ներ¦, տե ղե կաց նում է ըն կե
րութ յան տնօ րեն Հայկ Հով սեփ յա նը:

§§ Մե գա Ա րա րատ¦ ՓԲԸն զ բաղ
վում է բու սա կան թե յե րի ար տադ րութ
յամբ: մեր գոր ծա րա նը գտնվում է Վայ
քի տա րած քում: Է կո լո գիա պես մա քուր 
թե յե րը հիմ նա կա նում ար տա հան վում 
են: Ար տադ րում ենք նաև չո րաց ված 
ա լոճ և մա սուր, ո րոնք շու կա յում մեծ 
պա հան ջարկ են վա յե լում: Այ սօր ցու
ցադր ման ենք բե րել 7 տե սա կի թե յեր: 
Բո լոր թե յա տե սակ ներն էլ համ տես նե
րի ըն թաց քում ար ժա նա ցան հա վա
նութ յան¦, ա սում է ըն կե րութ յան աշ
խա տակ ցու հի Մա րիամ Թով մաս յա նը:

§Ար ցա խի Ս տե փա նա կերտ քա ղա
քում իր գոր ծու նեութ յունն է ի րա կա
նաց նում § Մել սոն գրուպ¦ ըն կե րութ
յու նը: Տար բեր հա տապ տուղ նե րից 
պատ րաս տում ենք բնա կան ըմ պե լիք
ներ և կոմ պոտ ներ, իսկ խնդող նի սոր
տի խա ղո ղից ար տադ րում ենք չոր և 
կի սա չոր գի նի ներ: Խա ղո ղը մթե րում 
ենք ֆեր մեր նե րից, ո րոնց հետ ձեռք 
ենք բե րել նախ նա կան պայ մա նա վոր
վա ծութ յուն՝ գի նու ար տադ րութ յանն 
անհ րա ժեշտ տեխ նո լո գիա կան պա
հանջ ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 
Է կո լո գիա պես մա քուր ար տադ րան քը 
հիմ նա կա նում ի րաց վում է Ս տե փա նա
կեր տում, Եր ևա նում և ՌԴում¦, նշում 
է ըն կե րութ յան հիմ նա դիր տնօ րեն Մել
սոն Սարգս յա նը:

 §§Ար ցախ ֆրութ¦ ըն կե րութ յունն 
իր գոր ծու նեութ յու նը սկսել է 2009 
թվա կա նից: Ար տադ րում ենք 45 ա նուն 
պա հա ծո ներ: Այս տա րի ֆեր մեր նե
րից մթե րել ենք մեծ քա նա կութ յամբ 
բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի 
բերք: Այն հիմ նա կա նում ար տա հա
նում ենք ՌԴ: Քայ լեր ենք ա նում հա

յաս տան յան շու կա մուտք 
գոր ծե լու ուղ ղութ յամբ: 
Ցու ցադր ման ենք բե րել 
25 ա նուն ար տադ րանք՝ 
մու րա բա ներ, բան ջա րե
ղե նի պա հա ծո ներ, մա րի
նադ ներ, դո շաբ ներ և  այլն: 
Հե տաքրք րութ յու նը մեծ է 
մեր ար տադ րան քի նկատ
մամբ և հու սով ենք, որ այս 
ցու ցա հան դե սում նոր գոր
ծըն կեր ներ կու նե նանք¦, 
նշում է ըն կե րութ յան հիմ

նա դիր տնօ րեն Ար մեն Ծատր յա նը:
Սեպ տեմ բե րի 20ին §Made in 

Armenia¦ ցու ցա հան դե սի շրջա նա
կում, Հա յաս տա նի զար գաց ման հիմ
նադ րա մը կազ մա կեր պել էր նաև 
§ Հա յաս տա նը, որ պես կա մուրջ՝ դե պի 
մեծ շու կա ներ¦ տնտե սա կան հա մա
ժո ղո վը, որ տեղ քննարկ վե ցին ներդ
րու մա յին ծրագ րեր՝ տրանս պոր տի, դե
ղա գոր ծութ յան, գյու ղատն տե սութ յան 
ո լորտ նե րից։ Հա մա ժո ղո վին մաս նակ
ցե ցին պե տա կան և մաս նա վոր հատ
վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ Հա յաս տա
նից, ԵԱՏՄ ան դամ մյուս երկր նե րից և 
Ի րա նից։ Հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր՝ 
ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի տնտե սութ
յան առ կա նե րու ժը, գոր ծա րա րութ
յամբ զբաղ վե լու ա ռա վե լութ յուն նե րը և 
խ թա նել ներդ րում նե րը։ 

Նել լի Սա հակ յա ն
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ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆԵՐ՝ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը նախ կի նում, ջուր խմե-
լու հա մար, ստիպ ված օ րա կան 2 ան գամ վե րա դառ նում էին գյուղ, 
մինչ դեռ ա րո տա վայ րե րը գտնվում են 7-8 կմ հե ռա վո րութ յան վրա: 
Դա բա ցա սա կան անդ րա դարձ էր ու նե նում թե՛ կաթ նատ վութ յան, 
և թե՛ մսատ վութ յան վրա: Խ մոց նե րի տե ղադ րու մից հե տո շեշ տա-
կիո րեն բարձ րա ցել է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը»,- պատ-
մում է հա մայն քի ղե կա վար Վա սակ Ղա զար յա նը: Ա րո տա վայ րե րը 
913 հա են, հիմ ա կա նում աչ քի են ընկ նում հա րուստ բու սա ծած կով: 
Այժմ կազ մա կերպ ված է հեր թա փո խա յին ա րա ծե ցում: Իսկ բու սա-
ծած կի հարս տաց ման հա մար 5 հա-ի վրա ցան վել են բազ մամ յա 
կե րա յին մշա կա բույ սեր: Գ յու ղում բուծ վում են 800 գլուխ խո շոր, 
1500 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ: Ի դեպ, կոո պե րա տի-
վի ձևա վո րու մից հե տո նկա տե լի է նաև ա նաս նագլ խա քա նա կի 

աճ, ո րը շա րու նակ վում է: «Գ յու ղա ցի ներն ար դեն տես նում են, որ 
էա կա նո րեն բարձ րա ցել է ա նաս նա բու ծութ յան արդ յու նա վե տութ-
յու նը, ին չը և շա հագրգ ռում է նրանց՝ զար գաց նել գյու ղացիական 
տնտե սութ յուն նե րը, նաև նոր տնտե սութ յուն ներ հիմ ել: Ծ րագ րի 
ի րա կա նա ցու մը հե ռա վոր, սահ մա նա մերձ մեր գյու ղի հա մար օր-
վա հրա մա յա կանն էր»,- նշում է գյու ղա պե տը: 

Կոո պե րա տիվն ու նի 132 հիմ ա դիր ան դամ եր: Գ յու ղա պե տի 
տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում այն կհա մալր վի նոր ան դամ ե րով: 
Հիմ ախն դիր նե րից մեկն էլ այն է, որ գյու ղը չու նի կա թի վե րամ-
շակ ման ար տադ րա մաս, մեկ  լ -ը` 150 դրա մով, մթե րում են տար-
բեր վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներ: Գ յու ղա պե տը կար ևո րեց նաև 
կա թի վե րամ շակ ման փոքր ար տադ րա մա սի հիմ ու մը: 

« Կոո պե րա տի վին հատ կաց վել է գյու ղատն տե սա կան տեխ նի-
կա` 2 միա վոր տրակ տոր, մեկ մամ լիչ, 1-ա կան գու թան, կուլ տի վա-
տոր, շար քա ցան: Վեր ջա պես հնա մաշ տեխ նի կան փո խա րին վեց 
նո րով, ո րը նպաս տեց գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի կա-
տար ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը»,- տե ղե կաց նում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ար տակ Ղա զար յա նը: Նա մաս նա գի-
տութ յամբ հո ղա շի նա րար է, կոո պե րա տի վում կա տա րում է նաև 
մե խա նի զա տո րի աշ խա տանք: Միա ժա մա նակ զբաղ վում է ա նաս-
նա բու ծութ յամբ: « Ձեռք բեր ված տեխ նի կան հնա րա վո րութ յուն 
տվեց ա վե լաց նել ցան քա տա րածք նե րը: Գ յու ղում ամ բող ջութ յամբ 
մշակ վում են 1200 հա վա րե լա հո ղե րը, գրե թե անմ շակ հո ղա տա-
րածք ներ չկան: Իսկ դրան նպաս տեց կա տար վող աշ խա տանք-
նե րի գնե րի մատ չե լիութ յու նը: Բա ցի այդ, աշ խա տանք նե րը կա-
տար վում են ժա մա նա կին»,- նշում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: 
Նախ կին 10 000 դրա մի փո խա րեն 1 հա-ի վարն այժմ կա տար վում 
է 8000 դրա մով: Խո տի կամ ծղո տի հա կա վո րու մը մաս նա վո րը 
կա տա րում է 50, իսկ կոո պե րա տի վը՝ 40 դրա մով: Ցան քը և կուլ-
տի վա ցիան 5000 դրա մի փո խա րեն կա տար վում են 4000 դրա-
մով: Այդ պի սով` ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լի գին է ա պա հով վում 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի հա մար, ին չը  նպաս տում է տնտե-
սութ յուն նե րի զար գաց մա նը: Նա խա տե սել են զար գաց նել նաև 
տոհ մա յին ա նաս նա բու ծութ յունը:

Նել լի Սա հակ յան

ՀՀ Շի րա կի մար զի « Գու սա նագ յուղ հա մայն
քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա
ռո ղա կան կոո պե րա տիվն իր գոր ծու նեութ յամբ 
զգա լիո րեն նպաս տում է ա նաս նա բու ծութ յան 
զար գաց մա նը, ին չը բնո րոշ է տե ղան քին: Ջ րար
բիաց վել են հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րը, որ տեղ 
տե ղադր վել են 2 խմոց ներ:
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«ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՆ ԿԴԱՍԱՎԱՆԴՎԻ ՀԱԱՀ 

ԱՈՒԿ-ՈՒՄ
 Փեն սիլ վա նիա յի նա հան գա յին հա մալ սա րան ( ՓենՍ տեյթ) այ ցի ըն թաց քում Հա յաս տա նի 

ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ար շա լույս Թար վերդ յա նը 
և Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րոն (ICARE) հիմ ադ րա
մի տնօ րեն, դո ցենտ, Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ սա րա նի ա սո շիեյթ պրո ֆե սոր Վար դան Ու ռուտ
յա նը հա մալ սա րա նի և հիմ ադ րա մի ա նու նից փո խըմբռն ման հու շա գիր ստո րագ րե ցին ՓենՍ եյ
թի գյու ղատն տե սութ յան քո լե ջի դե կան, դոկ տոր Ռի չարդ Ռու շի հետ: 

Հու շա գի րը նա խա տե սում է գոր ծակ ցութ յան 
լայն շրջա նակ՝ ու սում ա կան պլան նե րի մշա կու-
մից և բա րե փո խում ե րից մինչև ու սա նող նե րի և 
դա սա խոս նե րի փո խա նա կում և հա մա տեղ հե-
տա զո տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք 
փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում 
և ն պաս տե լու են եր կու հա մալ սա րան նե րի հե-
տա գա զար գաց մա նը: Մաս նա վո րա պես, ՓենՍ-
տեյ թը, ՀԱԱՀ-ն և ICARE-ը հա մա ձայ նութ յան 
ե կան 2017թ. հուն վա րին ՀԱԱՀ-ում մեկ նար կել 
Պա րե նա յին անվ տան գութ յան հա մա կար գե-
րի կա ռա վար ման հա վաս տագ րա յին ծրա գի րը: 
Մաս նա գի տութ յու նը կդա սա վանդ վի ԱՈՒԿ-ում: 
Սա ևս մեկ կար ևոր քայլ կլի նի ՀԱԱՀ ու սում ա-
կան պլա նի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծում և, ան-
շուշտ՝ ՀՀ բարձ րա գույն կրթութ յան հա մա կար-
գում ան նա խա դեպ հնա րա վո րութ յուն՝ գտնե լու 
Հա յաս տա նում սննդի անվ տան գութ յա նը վե րա-
բե րող մի շարք կար ևո րա գույն հար ցե րի լու ծու մը:

ՓենՍ տեյ թը ԱՄՆ հա մալ սա րան նե րի 
այն կոն սոր ցիու մի ան դամ հա մալ սա րան-
նե րից մեկն է, ո րը գոր ծակ ցում է ՀԱԱՀ-ի 
և ICARE-ի հետ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ից ֆի նան սա-
վոր վող Ին նո վեյթ- Հա յաս տան ծրագ րի 
շրջա նա կում: Այս հու շագ րի ստո րագր-
մա նը նա խոր դել են կոն սոր ցիու մը ղե կա-
վա րող Վիր ջի նիա Թեք հա մալ սա րա նի 
սննդա գի տութ յան և տեխ նո լո գիա նե րի 
դե պար տա մեն տի ղե կա վար Ջո Մար սիի և 
Փեն սիլ վա նիա յի նա հան գա յին հա մալ սա-
րա նի սննդա գի տութ յան պրո ֆե սոր Քե թի 
Քա թե րի կող մից ա պա գա ծրագ րի ու սում-
նա կան պլա նի կազմ ման աշ խա տանք նե-
րը:

 Պա րե նա յին անվ տան գութ յան հա մա-
կար գե րի կա ռա վա րում ծրա գի րը ևս մեկ 

բա ցա ռիկ մի ջազ գա յին ծրա գիր է, ո րը, Ագ րո բիզ-
նե սի ու սուց ման կենտ րո նի, Ի- Վի-Էն գի նու ա կա-
դե միա յի և Ագ րար մե նեջ մեն թի (ո րին վեր ջերս 
տրվեց մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րում) հետ 
միա սին, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա-
մալ սա րա նը դարձ նում է հա յաս տան յան ա ռա ջա-
տար բու հը՝ մի ջազ գա յին կրթա կան ծրագ րե րի 
ո րա կի և քա նա կի տե սա կե տից:

Ա. Թար վերդ յանն ու Վ. Ու ռուտ յա նը հան դի-
պում եր են ու նե նա լու Վիր ջի նիա Թեք հա մալ-
սա րա նի նա խա գահ Թի մը թի Սենդ սի և  ա ռանց-
քա յին այլ գոր ծիչ նե րի հետ, մաս նա վո րա պես՝ 
այդ հա մալ սա րա նի Դա սա խոս նե րի զար գաց ման 
և կր թա կան հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նում 
և Մի ջազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի, կրթութ-
յան և զար գաց ման գրա սեն յա կում:

Սոս Ա վե տիս յան
Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րոն

ՏՈՒՖԱՇԵՆՈՒՄ ՑՈՐԵՆԻ ԵՎ ԳԱՐՈՒ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔ Է 
ՍՏԱՑՎԵԼ
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 Շա րու նակ վում են ամ փոփ
վել ըն թա ցիկ տար վա բեր քա հա
վա քի արդ յունք նե րը: Տա րին բա
վա կա նին բա րե բեր էր և Շի րա կի 
մար զի հա մայնք նե րում գրանց
վեցին հա ցա հա տի կա յին մշա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յան բարձր 
ցու ցա նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես, 
Ար թի կի տա րա ծաշր ջա նի Տու
ֆա շեն գյու ղի հա մայն քա պետ 
Ար տակ Ե գոր յանի տե ղե կաց
մամբ, անջր դի հո ղա տա րածք նե
րից մի ջի նը ստաց վել է ցո րե նի և 
գա րու հա մա պա տաս խա նա բար 
30 և 28 ցենտ ներ/հեկ տար բերք:

«Գ յու ղում այս տա րի ու նեինք 
500 հեկ տա րից ա վե լի հա ցա հա-
տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցանք,-  նշել է պա րոն Ե գոր յա նը,- բա վա կա նին լավ բերք ենք հա վա քել, 
սա կայն մտա հո գող հան գա ման ք էլ կա, այն է՝ ցո րե նի և գա րու մթեր ման ցածր գի նը: Գ յու ղա ցին 
ստիպ ված է բա վա կա նին է ժան գնով վա ճա ռել ստաց ված ար տադ րան քը, քա նի որ ու նի վար կե րը 
մա րե լու խնդիր: Մ յուս կող մից, սա րե րի հետ ևում չէ նաև աշ նա նա ցա նը, ո րի հա մար ևս գ յու ղա ցուն 
գու մար է անհ րա ժեշտ: Փաս տո րեն, հա կա սա կան փակ շրջան է ստաց վում՝ մի կող մից բարձր բերք, 
մյուս կող մից՝պայ մա նա վոր ված ցածր գնե րով, գյու ղա ցու ե կա մուտ նե րի նվա զում»:

 Ն ման դեպ քում, հնա րա վոր է, որ այս տա րի Տու ֆա շեն հա մայն քում աշ նա նա ցա նի ցու ցա նիշ նե-
րը կնվա զեն:

Շի րա կի ԳԱՄԿ
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«Բարվա»-ի ստեղծած համակարգը 
կարող է փրկել  մրգատու 

այգիները ցրտահարությունից

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  50ԱՄՅԱ  ՍԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ
Üàð²ð²ðàôÂÚàôÜ

«Ա րա գա ծոտ նի մար զի Թա լին քա ղա քում գոր
ծող « Բար վա» ի նո վա ցիոն հե տա զո տա կան կենտ
րո նը ստեղ ծել է ռեակ տիվ շար ժիչ նե րով աշ խա տող 
սարք, որն ու նի եր կա կի նշա նա կութ յուն», նշել է 
« Բար վա յի» նա խա գահ Ա րամ Վար դան յա նը:

 Ն րա ներ կա յաց մամբ, սար քը կա րող է կի րառ վել  
ա նօ դա չու թռչող սար քի վրա` որ պես  ռեակ տիվ շար-
ժիչ, կա րող է զար գաց նել մինչև 300 կմ/ ժամ ա րա գութ-
յուն, ա վե լին,  քան՝ իս րա յելա կան Harop տի պի ա նօ դա-
չու թռչող սար քե րը: Ա. Վար դան յա նի տե ղե կաց մամբ, 
սար քը կի րառ վում է նաև  ծաղ կած այ գի նե րը վաղ 
գար նա նա յին ցրտա հա րութ յու նից պաշտ պա նե լու հա-
մար: «Այ գին տա քաց նում է: Մի գի շեր վա ըն թաց քում 
կա րող է 6-8 հեկ տար փրկել: «AntiFrost»-ը  կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել ինչ պես բաց տա րածք նե րում, այն պես էլ 
ջեր մո ցա յին փակ կա ռույց նե րի տա քաց ման նպա տա-
կով»,- հա վե լել է Ա. Վար դան յա նը: Panorama.am-ի հետ 
զրույ ցում նա ա սել է, որ Հա յաս տա նում մի քա նի ֆեր-
մեր գնել են այդ սար քից:  «Մ յուս ներն ա սում են՝ ա շու նը 
միր գը լավ լի նի, կգնենք»: Ըստ Ա. Վար դան յա նի` սար-
քը գյու ղատն տե սա կան նպա տա կով  ար տա հա նել են 
Ի րան, Վ րաս տան, նաև Ղ րիմ:

Ըն կե րութ յունն իր ար տադ րան քը ներ կա յաց րել 
է «Ար տադր ված է Հա յաս տա նում-2016» ցու ցա հան-
դե սում: Բա ցի այս սար քից, ներ կա յաց րել է նաև « Զե-
նիթ» հա կա կարկ տա յին հա մա կար գը, բիո զանգ վա ծի 
թա փոն նե րով (ծա ռե րի ճյու ղեր, չոր տերև ներ, ան տա-
ռա յին մա ցորդ ներ, ցո րե նի հաս կե րի մա ցորդ ներ) 
աշ խա տող կաթ սա: Այս սար քը կա րող է տա քաց նել 
մինչև 500 մ2 տա րածք կամ ջեր մոց, ման կա պար տեզ, 
դպրոց: «Այս տեխ նո լո գիա յի լայն կի րա ռու մը Հա յաս-
տա նում թույլ կտա կտրուկ նվա զեց նել բնա կան գա զի 
օգ տա գոր ծում  ընդ հուպ մինչև սպա ռու մը հասց նել 
զրո յի և  ամ բող ջո վին անց նել թա փոն նե րի օգ տա գործ-
մա նը:  Այս սար քը մեծ հե ռան կար է բա ցում Հա յաս-
տա նում` այ լընտ րան քա յին  է ներ գիա յի օգ տա գործ ման 
հա մար»,- նշել է Ա. Վար դան յա նը:

www.panorama.am

 Մի ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րով 
ու սու ցում ի րա կա նաց նող Ս ևա նի պե տա կան քո
լե ջը, ո րը հիմ ադր վել է 1966թ., որ պես ին դուստ
րիալ տեխ նի կա կան տեխ նի կում, տա րա ծաշր ջա նի 
գոր ծա րան նե րին ա պա հո վել է մաս նա գետ նե րով /
մի ջին օ ղա կը համալրել են տեխ նի կու մի շրջա նա
վարտ ները՝ ընդ հուպ մինչև ձկնա բու ծութ յուն, գոր ծել 
է նաև ձկնա բու ծա կան բա ժին:

 Քո լե ջի տնօ րեն Ռու բիկ Գ ևորգ յա նը, 1977 թվա
կա նից աշ խա տոել է այս ու սում ա կան հաս տա
տութ յու նում՝ որ պես ման կա վարժ, իսկ 1998 թ. նշա
նակ վել է տնօ րեն: Նա իր եր կա րամ յա ման կա վար
ժա կան աշ խա տան քա յին փորձն ու գի տե լիք նե րը, 
քո լե ջի ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի հետ միա սին, 
փո խան ցում է ե րե խա նե րին` դաս տիա րա կե լով ար
ժա նի քա ղա քա ցի ներ, պատ րաս տում լավ շրջա նա
վարտ ներ տա րա ծաշր ջա նի հա մար: Քո լե ջի գոր ծու
նեութ յան վե րա բեր յալ Ագ րոլ րա տու թեր թի աշ խա
տա կի ցը զրու ցել է քո լե ջի տնօ րե նի հետ:

- Պա րոն Գ ևորգ յան, տա րա ծաշր ջա նի ո՞ր հա-
մայնք նե րից են գա լիս սո վո րող նե րը և  ի՞նչ բա ժին ներ 
են գոր ծում քո լե ջում:

-2016-2017 թթ. ու սում ա կան տա րում մեր քո լե-
ջում ու նենք ար դեն 304 ու սա նող: Ն րանք Ս ևան Գա-
վառ, Ճամ բա րակ քա ղաք նե րից և հա րա կից գյու ղե րից 
են: Քո լե ջում սո վո րող ե րե խա ներն ու նեն  մաս նա գի-
տութ յան ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն. գոր ծում են 
հետև յալ բա ժին նե րը` նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն, 
է կո նո մի կա, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում և  աու դիտ, 
բան կա յին գործ, հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի և  ավ տո-
մա տաց ված հա մա կար գե րի ծրագ րա յին ա պա հո վում, 
սպա սարկ ման կազ մա կեր պում հյու րա նոց նե րում և 
զ բո սաշր ջա յին հա մա լիր նե րում, փո խադ րում ե րի 
կազ մա կեր պում և  կա ռա վա րում տրանս պոր տում:

-Ու սա նող նե րը որ տե՞ղ են անց կաց նում ու սում-
նաար տադ րա կան փորձաշրջանը:

- Մենք կնքել ենք պայ մա նագ րեր տար բեր ձեռ-
նար կութ յուն նե րի տնօ րեն նե րի հետ: Նա խադպ րո ցա-
կան կրթութ յամբ ու սա նող նե րին, որոնք գյու ղե րից են 
ե կել, ու ղար կում ենք հա մայնք նե րում գոր ծող ման կա-
պար տեզ ներ, մյուս նե րը` Ս ևան քա ղա քում, իսկ հ յու րա-
նո ցա յին տնտե սութ յան պրակ տի կան՝ Հարս նա քա րում 
և  այլ վայ րե րում: Ե րեք բան կե րի հետ կնքված պայ մա-

նագ րեր ու նենք, այն տեղ ևս  փորձաշրջան են անցնում 
մեր ուսանողները: Հաշ վա պա հա կա նի և տ րանս պոր-
տի հետ կապ ված մեր շրջա նում առ հա սա րակ խնդիր-
ներ չու նենք: Մենք ու նե ցել ենք նույ նիսկ Ջա վախ քից 
ու սա նող, եր կու ամ սով ու ղար կել ենք պրակ տի կա յի, 
վեր ջում հաշ վետ վութ յու նը հաս տա տած ներ կա յաց րել 
է: Պ րակ տի կա ներ կան, որոնց համար մենք ենք վճա-
րում, մի մա սին էլ օգ նում ենք:

- Քո լե ջի, ինչ պես նաև շրջա նա վարտ նե րի հետ 
կապ ված ի՞նչ խնդիր ներ կան:

-Այս պա հին ա մե նա կար ևորը աշ խա տան քի տե-
ղա վոր ման հարցն է: Շի նա րա րա կան բա ժին էինք 
բա ցել, ցա վոք փա կե ցինք, դի մորդ ներ չլի նե լու պատ-
ճա ռով, այն անհ րա ժեշտ մաս նա գի տութ յուն է, շատ 
շու տով մեր պե տութ յու նը շի նա րա րի պա կաս է զգա լու, 
կար ծում եմ ներ կա պա հին էլ ու նենք պա հանջ: Եր ևի 
ար տադ րութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով է: 

 Քո լե ջում ու նենք շեն քի վե րա նո րոգ ման խնդիր: 
Այս տա րի մեր ու ժե րով 1500 մ2 տա նի քի վե րա նո րոգ-
ման աշ խա տանք ներ ենք կա տա րել, հա ջորդ տա րի 
շեն քի մյուս թևի տա նի քը կփո խենք: Նա խա րա րութ յու-
նը խոս տա ցել է ա ռա ջի կա ծրագ րե րից մե կում ընդգր-
կել նաև մեր քոլեջը: Ան ցած տա րի նա խա րա րութ յու նը 
լսա րան նե րի հա մար տրա մադ րել է սե ղան ներ, նստա-
րան ներ, խո հա նո ցա յին լա բո րա տո րիա, հա մա կար-
գիչ ներ: Ֆ րան սիա կան «ՌՈՆ-ԱԼՏ» տա րա ծաշր ջա նա-
յին խորհր դի և Ռո ման քա ղա քի հայ հա մայն քի կող մից 
մեկ լսա րան վե րա նո րոգ վել է, նվի րել են ռո բո տա տեխ-
նի կա՝ սար քա վո րում եր, թան կար ժեք հա մա կար գիչ-
ներ, մա ցած լսա րան նե րը վե րա նո րոգ ման կա րիք ու 

նեն: Մեր ու ժե րով վե րա նո րո գել ենք նաև դահ լի-
ճը:

-Ուս ման վար ձավ ճար նե րի, կրթա թո շակ նե րի հետ 
կապ ված ի՞նչ խնդիր ներ կան:

-Այս պա հի դրութ յամբ 304 սո վո րող նե րից ըն դա-
մե նը 53-ն  են վճա րում, մյուս ները սո վո րում են անվ-
ճար հա մա կար գում: Անվ ճար սո վո րող նե րի 70 տո կոսն 
է թո շակ ստա նում, բայց հնա րա վոր է, որ այն  մինչև 
80 տո կոսի հաս նի:

 Մեր հան դիպ ման վեր ջում Ռ. Գ ևորգ յանն իր շնոր-
հա կա լա կան խոսքն ուղ ղեց Ս ևա նի քա ղա քա պե տա-
րա նին` քո լե ջի տա րած քում մար զահ րա պա րակ կա ռու-
ցե լու հա մար:

Ման վել Կի րա կոս յան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑ  ՌԴՈՒՄ

 Ռու սաս տա նի կենտ րո նա կան ցու ցա հան դե սա
յին հա մա լի րում` Էքսպո կենտ րո նում մեկ նար կել է 
ա վան դա կան դար ձած §Վորդ Ֆուդ¦ սննդի, խմիչք
նե րի և սնն դա յին հում քի քսան հին գե րորդ մի ջազ գա
յին հե ղի նա կա վոր ցու ցա հան դե սը, ո րը ճա նաչ ված 
և  ըն դուն ված է ար տադ րող նե րի, հատ կա պես խո շոր 
գնորդ նե րի և  ներ մու ծող նե րի շրջա նում:

 Մաս նա գի տաց ված այս հար թա կում աշ խար հի 
ա վե լի քան վաթ սուն հինգ երկր նե րի մեծ ու փոքր ար
տադ րող նե րի կող քին ներ կա յաց ված էր հա յաս տան
յան միաս նա կան տա ղա վա րը` տաս նի նը ըն կե րութ
յուն նե րի ար տադ րան քով:

 Հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րը ցու ցա հան դե
սին մաս նակ ցում էին Հայաստանի զարգացման 
հիմնադրամի աջակցությամբ, հայ կա կան դրո շի ներ
քո` մեկ միաս նա կան տա ղա վա րում` ի րենց ին քա տիպ 
հա մա յին ու ո րա կա յին հատ կա նիշ նե րով ար տադ
րան քի հա րուստ տե սա կա նիով: Մր գա յին ու բան ջա
րե ղե նա յին պա հա ծո ներ, սա ռեց րած մրգեր և բան ջա
րե ղեն ներ, ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, թռչնամ թեր քի և 
թռչ նամ սի կի սա ֆաբ րի կատ ներ, մսի և ձ կան պա հա

ծո ներ, ապխ տած ձկան ու մա րի նաց ված խեց գե տին
ներ, մեղ րի, ըն դե ղե նի, թե յի չրի և  այլ տե սա կա նի ներ:

§ Տե ղա կան մրգե րից ջե մեր, մսի ու ձկան պա
հա ծո ներ և  այս պես շուրջ տասնչորս ա նուն տե
սա կա նի ու նե ցող §Օ ԷՄ ԿԱ¦ ապ րան քա նի շը կրող 
« Հով սեփ յան ներե պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նը §Վորդ 
Ֆուդ¦ մի ջազ գա յին ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցում է 
երկ րոդ ան գամ: Ըստ հիմ նա դիր տնօ րե նի՝ այ սօր Հա
յաս տա նը ռու սա կան մեծ շու կա յին կա րող է ա ռա ջար
կել սննդարդ յու նա բե րութ յան մեծ տե սա կա նի, իսկ 
նման ցու ցա հան դես նե րը ա մե նա կարճ ճա նա պարհն 
են` մե ծա ծախ գնոր դին հայ կա կան ար տադ րան քը 
լա վա գույնս ներ կա յաց նե լու¦,  ման րա մաս նել է ՀԶՀ 
ար տա հան ման գծով տնօ րեն Հայկ Միր զո յա նը:

 Հայ կա կան տա ղա վա րում հայ կա կան ար տադ
րան քի նկատ մա մբ ռու սաս տան ցի և  այլ ազ գի մաս
նա գետ նե րի հե տաքրք րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
էր ոչ միայն եր կուս տեք հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր 
հնա րա վո րութ յուն նե րով ու գոր ծա րա րար կա պե
րի ստեղծ մամբ, այլև ա ռա ջարկ վող ար տադ րան
քի բարձր հա մա յին ու ո րա կա յին հատ կա նիշ նե րով, 
մրցու նակ գնա յին հաշ վարկ նե րով:

 Հայ կա կան ար տադ րող նե րից շա տե րի հա մար սա 
ա ռա ջին մի ջազ գա յին ցու ցադ րութ յունն էր, սա կայն 

ակն կա լիք ներն այլևս ի րա տե սա կան են: Գ րա գետ 
մար կե տին գա յին ու շու կա յա վա րա կան գոր ծու նեութ
յուն` պայ մա նա վոր ված հայ կա կան ար տադ րան քի 
հա մով ու ո րա կով, նոր կա պե րի հաս տա տում, Հա յաս
տա նի սննդարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի զար գա ցում, 
ռու սա կան և  այլ երկր նե րի շու կա նե րում հայ կա կան 
ապ րան քի ճա նա չե լիութ յուն, հայ կա կան ար տադ
րան քի` մաս նա վո րա պես՝ սննդարդ յու նա բե րութ յան 
ո լոր տի ար տա հան ման ծա վալ նե րի մե ծա ցում:

www.yerkirmedia.am
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ՄԻՐԳ-ՎԻՇԱՊ
 Գիտ նա կան նե րը նոր սու պերպ տուղ են հայտ

նա բե րել, ո րը կա րող է հաղ թել դիա բե տին, այն 
է` այն կոչ վել է 2013 թ.ի մթերք: Կակ տու սա յին 
պտու ղը կամ ինչ պես այն ան վա նում են՝ վի շա
պա յին պտուղն այլ կերպ կոչ վում է պի տա յա: Այն 
շատ հա մեղ է և  օգ տա կար: Ու նի սուր փշեր,  իր 
հա մա յին ո րակ նե րով այն պար զա պես հիա նա լի 
է: Գիտ նա կան նե րը պտուղ նե րը ման րա մաս նո րեն 
ու սում ա սի րել են, դրան ցում զար մա նա լի քա նա
կութ յամբ բու ժիչ հատ կութ յուն ներ են հայտ նա
բեր վել: Պի տա յան իր տես քի հա մար ան վան վում 
է վի շա պի միրգ, քա նի որ իր տես քով վի շա պ է 
հի շեց նում, իսկ հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած 
ա նու նը  դրա գոնֆ րուտ է:

Պի տա յա յի ա մե նա յու րա հա տուկ հատ կութ յուն-
նե րից մեկն այն է, որ կա րո ղա նում է կար գա վո րել 
ար յան մեջ շա քա րի քա նա կութ յու նը` շա քա րա յին 
դիա բետ հի վան դութ յան դեպ քում, նաև հա րուստ է 
հա կաօք սի դանտ նե րով:

Չնա յած պի տա յա յի հայ րե նի քը Հա րա վա յին 
Ա մե րի կան է, միր գը սկսել են ա ճեց նել Թայ լան դում, 
Շ րի Լան կա յում, Բանգ լա դե շում և Ֆի լի պին նե րում: 
Պի տա յան հա րուստ է С վի տա մի նով, բջջան յու թով 
և կալ ցիու մով:

Պի տա յան ի ջեց նում է խո լես տե րի նի մա կար-
դա կը, հա կաօք սի դանտ նե րի հաշ վին դրա կան է 
ազ դում  մաշ կի վրա: Փոքր, սև սեր մերն օ մե գա-3-ի 
հիա նա լի աղբ յուր են, իսկ պտղա մի սը՝ մագ նե զիու-
մի և կալ ցիու մի ան փո խա րի նե լի աղբ յուր: Թայ վան-
ցի բժիշկ նե րը վստահ են, որ պի տա յան կա րող է 
բու ժել դիա բե տը, ուս տի այն նշա նա կում են ի րենց 
հի վանդ նե րին: Սա կայն եվ րո պա ցի գիտ նա կան-
ներն ա ռայժմ այդ քան ման րա մաս նո րեն չեն ու սում-
նա սի րել պտու ղը:

Միր գը կա րող է օգ տա գործ վել տար բեր նպա-
տակ նե րով: Այն կշռում է 120-500 գրամ: Ծա ղի կը 
կա րե լի է ու տել հում վի ճա կում կամ օգ տա գոր ծել 
թեյ պատ րաս տե լիս: Ու նի քաղցր համ և քիչ կա լո-
րիա կա նութ յուն: Ան համ պի տա յա ներ շատ հազ վա-
դեպ են հան դի պում: Խոր հուրդ է տրվում այն ա վե լի 
շատ ու տել սա ռը վի ճա կում, խոր հուրդ չի տրվում 
այն համ տե սել սուր համ ու նե ցող ու տեստ նե րի հետ: 
Պի տա յա յից նաև պատ րաս տում են գի նի կամ հյութ, 
այն նաև օգ տա գոր ծում են այլ խմիչք նե րի պատ-
րաստ ման  հա մար:  Օգ տա գոր ծե լիս այն հա ճախ 
բա ժա նում են եր կու մա սի` ուղ ղա հա յաց կամ փոքր 
կտոր նե րի, կա րե լի է նաև  գդա լով ու տել: Կեղևն ու-
տե լի հա մար պի տա նի չէ: Ի լրում դրա՝ այն նաև 
կա րող է պա րու նա կել թու նա քի մի կատ ներ: Մեծ քա-
նա կութ յամբ պի տա յա ու տե լիս կա րող է ա ռա ջա նալ 
կարմ րութ յուն ու ա լեր գիա: Այս մրգի մա սին ա ռա-
ջին տե ղե կութ յուն նե րը հայտն վել են 1553 թ. « Պե-
րուի տա րեգ րութ յան» մեջ, որ տեղ տրվում է հետև յալ 
նկա րագ րութ յու նը.

« Փոք րիկ ձո րերն ու լան ջե րը Ար մա յի պրո վին-
ցիա յում նման են այ գի նե րի, դրանք լի են տար բեր 
տե սա կի պտղա տու ծա ռե րով, ո րոն ցից մեկը՝ ա մե-
նա քաղցրն ու հա մե ղը, մա նու շա կա գույն պի տա յան 
է: Այն ու նի այն պի սի համ, որն ու տե լիս ցան կա նում 
ես ու տել այն ա մե նը, ինչ կա այ գում»:

Ար տա քին տես քից այն կա րող է լի նել կար միր 
կամ դե ղին: Դե ղին պի տա յա ներն ա վե լի թանկ ար-
ժեն, քա նի որ այն հա ճախ չի ա ճեց վում: Իսկ կար միր 
պի տա յան ու նի սպի տակ կամ կար միր փափ կա միս, 
կար միր փափ կա միս ու նե ցող նե րն ա ռա վել դժվար է 
ա ճեց նել:Պիտայան օգ տա գոր ծում են նաև սե ղան-
նե րի ձևա վոր ման, այ սինքն` դե կո րա տիվ նպա տակ-
նե րով: Այն հեշ տութ յամբ վնաս վում է  սեղմ վե լիս, 
հետ ևա բար եր բեմ դժվար է լի նում տե ղա փո խել 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով: Իսկ հա մա յին ա ռու-
մով այն  կա րե լի է հա մե մա տել կի վիի հետ:

Լի լիթ Գաս պար յան 

 

 

Կալիֆոռնիական կարմիր որդեր

 

 

Կենսահումուս

Կենսահեղուկով 
պարարտացված 
բույսերն առանձնանում 
են մուգ կանաչ գունա
վորմամբ, փարթամ են, 
զերծ են այլասերման 
հիվանդությունների 
նշաններից: Կենսահեղուկը 
նպաստում է ցողունների 
ճյուղավորմանը և տե
րևային մակերեսի ավե
լացմանը: Բույսերը 
հիվանդություններից 
պաշտպանելու հա
մար կենսահեղուկն 
օգտագործում են սերմերի 

նախացանքային մշակման համար, նաև բույսերի 
արտարմատային սնուցման համար:

 

Գ յու ղատն տե սութ յան վար ման այ լընտ
րան քա յին տեխ նո լո գիա նե րից է կեն սա հու
մու սի օգ տա գոր ծու մը, որն ա ռա վել արդ յու
նա վետ է և  է կո լո գիա պես անվ տանգ:           

    
 Կեն սա հու մուսն ան գե րա զան ցե լի բնա կան պա-

րար տան յութ է, ո րը հան դի սա նում է կա լի ֆոր նիա կան 
կար միր որ դե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան արդ յունք: 
Կեն սա հու մու սի ջրա յին լու ծույ թը (կեն սա հե ղուկ) բաղ-
կա ցած է մի շարք բա ղադ րիչ նե րից` գու մատ ներ, ֆուլ-
վոթ թու ներ և ֆի զիո լո գիա կան ակ տիվ նյու թեր, ինչ պես 
նաև՝ միկ րո և մակ րո տար րեր, հո ղա յին միկ րոօր գա-
նիզմ եր: Նշ ված նյու թե րը բույ սի կող մից յու րաց վում 
են բջջա յին մա կար դա կով` ու ժե ղաց նե լով նրա ի մու-
նա յին հա մա կար գը: Վեր ջի նիս շնոր հիվ բարձ րա նում 
է բույ սե րի կա յու նութ յունն ախ տա ծին գոր ծոն նե րի, 
ինչ պես նաև՝ բիո տիկ և  ա բիո տիկ սթրես նե րի (ե րաշտ, 
բարձր և ցածր ջեր մաս տի ճան ներ և  այլն) ազ դե ցութ-
յան նկատ մամբ: 

 Կեն սա հու մու սի ջրա յին լու ծույ թի պատ րաս տու
մը:    Կեն սա հու մու սի ջրա յին լու ծույ թը  բաց դարչ նա-
գույն հե ղուկ է, որն օժտ ված է ման րէաս պան և սն կաս-
պան հատ կութ յուն նե րով: Կեն սա հե ղու կը պատ րաս-
տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 2 կի լոգ րամ կեն սա հու-
մու սը լու ծել ե ռաց րած, մինչև սեն յա կա յին ջեր մաս տի-
ճան հասց րած 10 լ ջ րում և թող նել 12 ժամ: Լու ծույ թի 
նստված քի վրա յի հե ղու կը հենց կեն սա հու մու սի լու-
ծույթն է 0.03% խտութ յամբ: Այն պետք է զգու շո րեն 
ա ռանձ նաց նել նստված քից, քա մել և լց նել շշե րի մեջ: 
Կեն սա հե ղու կը պա հանջ վող խտութ յուն նե րով օգ տա-
գոր ծե լու ըն թաց քում նոս րաց նում են ջրով: 

 Սեր մե րի նա խա ցան քա յին մշա կում:  Սեր մե րի 
նա խա ցան քա յին մշա կու մը ճնշում է հի վան դութ յուն նե-
րի հա րու ցիչ նե րին, բարձ րաց նում է սեր մե րի ծլու նա-
կութ յու նը և ծ լար ձակ ման է ներ գիան, խթա նում ար մա-
տա գո յա ցու մը: Բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի սեր մե րի 
մշա կու մը կա տար վում է 1:5 հա րա բե րութ յամբ լու ծույ-
թում (100մլ կեն սա հե ղու կը՝ 0.5լ ջ րում): Սեր մե րի մշա-
կու մը կա տար վում է թան զի ֆե պար կիկ նե րում 8 ժամ 
տևո ղութ յամբ: Կար տո ֆի լի պա լար նե րը մշա կում են 
1:25 հա րա բե րութ յամբ լու ծույ թով (400 մլ կեն սա հե-
ղուկ՝ 10 լ ջ րում): Կար տո ֆի լի մեծ քա նա կութ յան դեպ-
քում անհ րա ժեշտ է պա լար նե րը փռել մեկ շեր տով, լույ-
սից պաշտ պան ված տե ղում և ցո ղել լու ծույ թով մինչև 

թրջվե լը, այ նու հետև ծած կել 10-12 ժամ տևո ղութ յամբ:  
Խա ղո ղի կտրոն նե րը և պտ ղա տու տնկի նե րի ար մատ-
նե րը թրջում են 1:25 հա րա բե րութ յամբ լու ծույ թով 24 
ժամ տևո ղութ յամբ: 

Ար տար մա տա յին սնու ցում:  Հան դի սա նում է հի-
վան դութ յուն նե րից պաշտ պա նութ յան և բեր քատ վութ-
յան բարձ րաց ման ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց: Մ շա-
կու մը պետք է կա տա րել 1:10 հա րա բե րութ յամբ լու ծույ-
թով (100 մլ կեն սա հե ղու կը՝ 1 լ ջ րում) 2-3 ան գամ վե գե-
տա ցիա յի ըն թաց քում: Ցո ղել ա ռա վոտ յան ժա մե րին, 
մանր դիս պեր սիոն սրսկի չով, մա ռա խու ղի տես քով: 

 Բան ջա րա նո ցա յին բույ սե րի ա ռա ջին ար տար մա-
տա յին սնու ցու մը կա տար վում է 5-6 տեր ևի փու լում, 
սա ծի լով մշա կե լու դեպ քում` սա ծի լաց ման 3-4-րդ  օ րը: 
Հե տա գա սրսկում երն անց կաց նել 10-14 օր հե տո` լո-
լի կի, վա րուն գի, սմբու կի ծաղկ ման փու լում, ճակն դե-
ղի, բող կի, գա զա րի ար մա տապ տուղ կազ մե լու ըն թաց-
քում, կար տո ֆի լը` ծլե լուց հե տո:  

Կեն սա հու մու սի ջրա յին լու ծույ թը հա մա տե ղե լի է 
թու նա քի մի կատ նե րի հետ և  թույլ է տա լիս սնու ցու մը 
զու գակ ցել հի վան դութ յուն նե րի դեմ տար վող պայ քա րի 
հետ: 

Թու նա քի մի կատ նե րի հետ կեն սա հե ղու կի զու-
գակց ված օգ տա գործ ման տեխ նո լո գիան ի ջեց նում է 
թու նա քի մի կատ նե րի նե գա տիվ ազ դե ցութ յու նը, բարձ-
րաց նում է բույ սե րի դի մաց կու նութ յու նը, ինչ պես նաև՝ 
քի միա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի չա փա քա-

նակ նե րի ի ջեց ման շնոր հիվ, հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս նվա զեց նել թու նա քի մի կա տա յին ծան րա բեռն վա-
ծութ յունն ագ րո հա մա կե ցութ յուն նե րի վրա:  Օ րի նակ` 
կար տո ֆի լի լու սա կոփ ված տնկան յու թը թու նա քի մի-
կա տի և կեն սա հե ղու կի զու գակց ված լու ծույ թով մշա-
կե լու դեպ քում, թու նա քի մի կա տի չա փա քա նա կի մինչև 
25 % կրճա տե լու շնոր հիվ, իջ նում է դրա ֆի տո թու նա-
վոր ազ դե ցութ յու նը մշա կա բույ սի վրա և  ա պա հով ելով  
բարձր բեր քի ստա ցում: 

Հա ցազ գի բույ սե րի դեպ քում, ախ տա հա նիչ նե րի 
չա փա քա նա կի նվա զե ցու մը (25-50 %), հա մակ ցու մը 
կեն սա հե ղու կի հետ, զգա լիո րեն բա րե լա վում է բույ սե-
րի ա ճը, զար գա ցու մը և  արդ յու նա վե տութ յու նը, միև-
նույն ժա մա նակ, հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կրճա տել 
օգ տա գործ վող թու նա քի մի կատ նե րի չա փա քա նակ նե-
րը, ին չը կա րող է նկա տե լի բա րե լա վել շրջա կա մի ջա-
վայ րի ի րա վի ճա կը: Նույն մե թո դը կա րե լի է կի րա ռել 
հեր բի ցիդ նե րի օգ տա գործ ման դեպ քում:

Ռ.Օ սի պո վա, Ա.Ոս կան յան                                                             
Երկրագործության գիտական կենտրոն,

 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու ներ
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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

ԲՈՒԺԻՉ ՍԵՐԿԵՎԻԼԸ

Ա սում են` սերկ ևի լի հայ րե-
նի քը Մի ջին Ա սիան է, սա կայն 
կա կար ծիք, որ այդ տա րածք նե-
րում ա ճող տե սակ նե րի պտուղն 
ու տե լի է դառ նում մի քա նի ա միս 
հա տուկ պայ ման նե րում պա հե-
լուց հե տո։ Սերկևիլ սո վո րա կա-
նը վար դազ գի նե րի ըն տա նի քի 
խնձո րա յին նե րի են թաըն տա նի-
քին պատ կա նող ծառ է` մինչև 
8 մ բարձ րութ յամբ, եր բեմ՝ 
ա ճում է որ պես թուփ։ Ծա ղիկ-
նե րը միայ նակ են, խո շոր` 4-5 
սմ տ րա մագ ծով, սպի տակ կամ 
վար դա գույն։ Ծաղ կում է մա յի-
սին, փո շո տու մը կա տար վում է 
մի ջատ նե րի մի ջո ցով։ Սերկ ևի-
լը մեղ րա տու բույս է, ե թե մո-
տա կայ քում կա մեղ վա փե թակ, 
ա պա բերքն ա ռատ է լի նում։ 
Մե ղու նե րը նա խընտ րում են հա-
վա քել այս ծա ռի ծաղ կահ յու թը։ 
Ա. Ա մա սիա ցին գրել է. «Ե թե 
սերկ ևի լի ծա ղիկ նե րի հյու թը քա-
մեն ու լցնեն աչ քը` կբա րե լա վի 
տե սո ղութ յու նը»։ Հե տաքր քիր 
է ի մա նալ, որ սերկ ևի լի մեղրն 
օգ տա գործ վում է աչ քե րի բոր-
բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի 

բուժ ման հա մար և կի րառ վում 
է նաև ման կա բու ժութ յան մեջ։ 
Մեկ հեկ տար այ գուց ստաց վում 
է 18 կգ մեղր. այն թա փան ցիկ 
է, ու նի հա ճե լի հոտ, դան դաղ է 
բյու րե ղա նում։ Սերկ ևի լի մեղ րը 
կար գա վո րում է ար յան ճնշու մը` 
ամ րաց նում է սիրտ-ա նո թա յին 
հա մա կար գը։ Սերկ ևի լի մեղ-
րի և թարմ հյու թի խառ նուր դը 
սպի տա կեց նում է մաշ կը, հար-
թեց նում պիգ մեն տա յին բծերն ու  
պե պեն նե րը։ 

Սերկ ևի լե նին մշակ վում է 
ա վե լի քան 4000 տա րի։ Հին 
հույ նե րը պատ կե րել են Հե րա 
աստ վա ծու հուն սերկ ևի լե նու 
տերև նե րից պատ րաստ ված 
պսա կով։ Մի ջերկ րա ծով յան 
ա վա զա նի ժո ղո վուրդ նե րը հա-
մա րել են, որ սերկ ևի լը Վե նե-
րա աստ վա ծու հուն նվիր ված 
բույս է և խորհր դան շում է սեր 
ու պտղա բե րութ յուն։ Սերկ ևի-
լը հնա գույն ժա մա նակ նե րից 
մշակ վել է Պոր տու գա լիա յում` 
հայտ նի է պոր տու գա լա կան տե-
սա կը, ո րը կոչ վում է «մար մե լո»։ 

Սերկ ևի լե նին հնա գույն ժա-

մա նակ նե րից օգ տա գործ վել է 
ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ` 
բու ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նեն 
տեր ևը, պտու ղը, պտղահ յու թը, 
սեր մը։ Սերկ ևի լե նու տերև նե րի 
դա սա վո րութ յու նը հեր թա դիր է. 
եր ևա ցող կող մը կա նաչ գույ նի է, 
հա կա ռակ կող մը` մոխ րա գույն 
խա վոտ։ Ե րի տա սարդ ճյու ղե րը 
նույն պես խա վա պատ են։ Տեր-
ևը մթե րում են ծաղկ ման շրջա-
նից հե տո` հու նիս-հու լիս ա միս-
նե րին, չո րաց նում օ դա փոխ վող 
ծած կի կամ ջե ռո ցում` 40-50 0C 
ջեր մաս տի ճա նի տակ։ Նույն 
պայ ման նե րում են չո րաց նում 
նաև պտղի սեր մե րը, չո րաց րած 
հում քը պատ ված է սպի տակ թա-
ղան թով և  ան հոտ է։ Չո րաց րած 
տեր ևի և սեր մի պահ պան ման 
ժամ կե տը 1 տա րի է։ Տեր ևը պա-
րու նա կում է աս կոր բի նաթ թու, 
բու սա խեժ, գլի կո զիդ ներ և դա-
բա ղան յութ։ Տեր ևից ստաց ված 
պատ րաս տուկ ներն օգ տա կար 
են հի պեր տո նիա յի, բրոնխ նե-
րի ասթ մա յի, ստա մոք սա բոր բի, 
բարձր ներ գան գա յին ճնշման, 
ստե նո կար դիա յի, ա ռիթ միա յի, 
շա քա րա յին դիա բե տի հա մա լիր 
բուժ ման ըն թաց քում։

Բու ժիչ պատ րաս տուկ նե րը 
ստա նում են միայն ամ բող ջա-
կան սեր մե րից` ե թե պատ րաս-
տուկն ու նի ար տա հայտ ված 
դա ռը նշի համ, ու րեմ դրա մեջ 
ներ թա փան ցել է ա միգ դա լին։ 
Ամ բող ջա կան սեր մի ջրա յին 
թուր մը (ե փու կը) ու նի լու ծո ղա-
կան, պա րու րող, հա կա բոր բո-

քա յին, փափ կեց նող, խոր խա-
բեր հատ կութ յուն։ Կի րա ռում են 
ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար գի 
և վե րին շնչա ռա կան ու ղի նե րի 
հի վան դութ յուն նե րի, այր ված քի, 
մաշ կի ճա քե րի, կոն յուկ տի վի-
տի, սնկա յին հի վան դութ յուն նե-
րի դեպ քում։

Պ տուղ նե րը հա սու նա նում 
են սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր 
ա միս նե րին, հա վա քե լուց հե-
տո պա հում են հով տե ղում, այդ 
ըն թաց քում բարձ րա նում է շա-
քար նե րի և  օր գա նա կան թթու-
նե րի պա րու նա կութ յու նը, թափ-
վում է պտուղ նե րի վրա յի խա-
վը, դրանք դառ նում են ա վե լի 
հա մեղ։ Չոր կամ թարմ պտու ղը 
կի րառ վում է ա ղես տա մոք սա յին 
հա մա կար գի քրո նիկ խան գա-
րում ե րի, մի զա պար կի բոր բոք-
ման, նյու թե րի փո խա նա կութ-

յան խան գար ման դեպ քում։
Սերկ ևի լի հյու թը լայ նո-

րեն կի րառ վել է Ճա պո նիա յում` 
բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան 
վե րա կանգն ման ծրագ րե րում։ 
Ճա պո նա ցի գիտ նա կան ներն 
ա պա ցու ցել են, որ հյու թը կա-
պում և հե ռաց նում է ռա դիոակ-
տիվ տար րե րը մար դու օր գա-
նիզ մից։ Սերկ ևի լի պտու ղը և 
հ յու թը կի րառ վել են նաև Չեռ-
նո բի լի ա ղե տից հե տո։ Ճա պո-
նիա յում սերկ ևի լե նին լայ նո րեն 
օգ տա գործ վում է բնա կա վայ րե-
րի կա նա չա պատ ման հա մար, 
քա նի որ մաք րում է աղ տոտ ված 
օ դը։ 

Զ գու շա ցում։ Սերկ ևի
լե նու պտղից, սեր մից և 
տերևից ստաց ված պատ
րաս տուկ նե րը հա կա ցուց
ված են կե րակ րող մայ րե րին։

 Սերկևիլենին  անհիշելի ժամանակներից 
տարածված է եղել պատմական Հայաստանում` 
Փայտակարանի անտառներում. հանդիպում է 
ՀՀ հյուսիս արևելյան շրջաններում, Կապանի 
անտառներում, Մեղրիում` ծովի մակերևույթից 
մինչև 1200 մ բարձրությունների վրա։

Փշատենի
Փ շա տե նին ա ճում է Կով

կա սի, Մի ջին Ա սիա յի և Ղա
զախս տա նի տաք շրջան նե
րում: Մեզ մոտ այն հան դի
պում է Ա րա րատ յան հար
թա վայ րի, Վայ քի, Մեղ րու և 
Նո յեմ բեր յա նի շրջան նե րում: 
Հա ճախ անխ նամ վի ճա կից 
այս ծա ռե րը չո րա նում են, 
բայց քչե րը գի տեն, թե փշա
տը որ քան օգ տա կար բույս է:

Բու ժա կան նպա տա-
կով օգ տա գոր ծում են նեղ-
տերև փշա տե նու պտուղ նե րը: 
Դ րանք պա րու նա կում են մեծ 
քա նա կութ յամբ ած խաջ րեր, 
սպի տա կուց ներ, թթու ներ, 
տա նին ներ, աս կոր բի նաթ թու, 
կալ ցիու մա կան և ֆոս ֆո րա-
կան ա ղեր: Տերև նե րը, ինչ պես 
նաև պտուղ նե րը հա րուստ են 
դա բա ղան յու թե րով: Շատ ար-
ժե քա վոր նյութ է հա մար վում 
փշա տե նու բնի կեղ ևի վրա 
ա ռա ջա ցած խե ժը: Այն օգ տա-
գործ վում է բարձ րո րակ լա քեր 
և գե ղան կար չա կան ներ կան-
յու թեր ստա նա լու հա մար:

Փ շատն օգ տա գործ վում 
է թարմ և մ շակ ված: Այն կա-

րե լի է պա հել բա վա կա նին եր-
կար ժա մա նակ` մոտ 5 ա միս: 
Փ շա տի պտուղ նե րից ստա նում 
են «Փ շա տին» պատ րաս տու կը, 
որն օգ տա գործ վում է ա ղե բոր-
բի` էն տե րո կո լի տի ժա մա նակ` 
որ պես տտիպ դե ղա մի ջոց: 
Փ շա տի ե փու կը կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել նաև փոր լու ծութ յան 
դեպ քում, ինչ պես նաև` ա ղես-
տա մոք սա յին հա մա կար գի 
տար բեր խան գա րում ե րի ժա-
մա նակ: Այն շատ օգ տա կար է 
նաև շնչու ղի նե րի խնդիր ներ ու-
նե ցող նե րին:

Ժո ղովր դա կան բժշկութ-

յան մեջ փշա տը նշա նակ վում է 
ստա մոք սի, ա ղի նե րի, են թաս-
տա մոք սա յին գեղ ձի, սրտի և  
ե րի կա մա յին հի վան դութ յուն-
նե րի բուժ ման հա մար: Ե փու կը 
պատ րաս տե լու հա մար պետք 
է 20 գ ման րաց րած ար մատ-
նե րը 20 րո պե ե ռաց նել 250 մլ 
ջ րի մեջ և 2 ժամ հե տո քա մել: 
Խ մել 2-ա կան ճա շի գդալ` օ րը 
2-4 ան գամ, շնչու ղի նե րի հի-
վան դութ յուն նե րի, հաստ ա ղիի 
բոր բոք ման ժա մա նակ: Այն 
կա րե լի է հա մա տե ղել մի որ ևէ 
մու րա բա յի հետ:

Ե փու կը կա րե լի է պատ-
րաս տել մի այլ ե ղա նա կով ևս: 
Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է 50 
գ պ տուղ նե րը 350 մլ ջ րի մեջ 
ե փել 15 րո պե, ա պա թող նել 
1 ժամ: Խ մել 2 ճա շի գդալ` ու-
տե լուց հե տո` օ րը 2-4 ան գամ, 
վե րը նշված  հի վան դութ յուն-
նե րի դեպ քում: Թուր մը պատ-
րաս տե լու հա մար 2 թե յի գդալ 
ծա ղիկ նե րը 250 մլ  եռջ րի մեջ 
թող նել 1 ժամ, ա պա քա մել և 
խ մել 1 ճա շի գդա լից` 2-4 ան-
գամ` մրսա ծութ յան դեպ քում, 
ինչ պես նաև կա րե լի է օգ տա-
գոր ծել սրտա յին խնդիր նե րի 
դեպ քում:


