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Ավստրիայի զարգացման գործակալության 
պատվիրակությունը մեր  հանրապետությունում է

Ä 2

 § Վեր ջերս Ս պա ռող նե րի միութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
և գոր ծա րար նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ բա վա կա նին 
շատ է խոս վել Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յան գոր ծու նեութ յան մա սին¦,- դի մե լով ՀՀ գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րար Ի.Ա ռա քել յա նին՝ վար չա պե տը 
շա րու նա կել է.  § Ձեզ հանձ նա րա րութ յուն. հաշ վի առ նե լով 
հնչեց ված մտա հո գութ յուն նե րը և դժ գո հութ յուն նե րը՝ ու սում-
նա սի րել այդ հար ցը՝ շեշ տը դնե լով, թե գոր ծող լա բո րա տո-
րիան պետք է լի նի այդ վար չութ յան կազ մում, թե պետք է լի նի 
ան կախ: Տալ ա ռա ջար կութ յուն¦:

* * *
 Կա ռա վա րութ յան նիս տին վար չա պետ Կ. Կա րա պետ յա

նը գոր ծա դիր իշ խա նութ յան բո լոր մար մին նե րին հանձ նա
րա րել է վե րա նա յել ի րենց կա ռա վար ման ո լոր տում գտնվող 
ՊՈԱԿնե րի գոր ծու նեութ յան նպա տա կա հար մա րութ յու նը 
և ներ կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն` ՊՈԱԿնե րի թվա քա նա կի 
կրճատ ման և  օպ տի մա լաց ման վե րա բեր յալ: Այն ՊՈԱԿ-նե-
րը, ո րոնց գոր ծու նեութ յու նը հա մա րում եք նպա տա կա հար-
մար՝ պետք է լի նի հիմ նա վոր ված, գոր ծա ռույթ նե րը՝ հստակ 
և չկրկն վող: § Հանձ նա րա րում եմ Ս պոր տի և  ե րի տա սար-
դութ յան հար ցե րի, Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, Մ շա կույ թի 
և Քա ղա քա շի նութ յան նա խա րար նե րին մեկ շա բաթ յա ժամ-
կե տում քննար կել ձեր են թա կա յութ յան տակ գտնվող ԾԻԳ-
ե րի լու ծար ման հար ցը և ներ կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն¦: 
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Խաղողի մթերումների գործընթաց
 Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը 2016 թվա կա նի սեպ տեմ

բե րի 30ի դրութ յամբ, մթեր ել են  62981.9 տոն նա խա ղող: 
Մաս նա վո րա պես՝

1. ՀՀ Ա րա րա տի մար զում խա ղո ղի մթե րում նե րը սկսել 
են  § Վե դի Ալ կո¦,  § Տա վին կո¦,  §Ե րաս խի գի նու գոր ծա րան¦,  
§Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րան¦,  §Ավ շա րի գի նու գոր ծա րան¦,  
§ Վան-777¦,  § Շա տո Առ նո¦ ՍՊԸ-նե րը,  §Եր ևա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան¦ ՓԲԸ-ն՝ Այ գա վա նի մթեր ման կե տում,  §Պ ռոշ յա-
նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ն` Մր գա վա նի մթեր ման կե տում,  
§Եր ևա նի  §Ա րա րատ¦ գի նու-օ ղու-կոն յա կի կոմ բի նատ¦ ԲԲԸ-ն՝ 
Մա սի սի մթեր ման կե տում և  §Ար տա շատ վին կոն¦ ՓԲԸ-ն:

2. ՀՀ Ար մա վի րի մար զում խա ղո ղի մթե րում նե րը սկսել են  
§Ալ վան¦,  § Մեր ձա վա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦,  §Արփենիկ 
գինու կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ-նե րը, §Եր ևա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան¦ և  §Իջ ևա նի գի նու, կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՓԲԸ-նե-
րը՝ Ար մա վի րի մթեր ման կե տե րում,  § Տիե ռաս դե Ար մե նիա¦ 
և  §ՄԱՊ¦ ՓԲԸ-նե րը,  §Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ն՝ 
Ար մա վի րի մթեր ման կե տում,  §Եր ևա նի  §Ա րա րատ¦ գի նու-օ-
ղու-կոն յա կի կոմ բի նատ¦ ԲԲԸ-ն՝ Ա մա սիա յի մթեր ման կե տում 
և  § Սամ կոն¦ ՍՊԸ-ն՝ Հա ցի կի մթեր ման կե տում:

3. ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զում մթե րում նե րը սկսել են  §Ար-
մե նիա վայն¦ գոր ծա րան¦,  § Վան Ար դի¦,  §Ոս կե վա զի գի նու 
գոր ծա րան¦ և  § Հա յա սի գրուպ¦ ՍՊԸ-նե րը:

4. ՀՀ Կո տայ քի մար զում խա ղո ղի մթե րում նե րը սկսել են  
§Եղ վար դի գի նու գոր ծա րան¦ ԲԲԸ-ն և  §Եր ևա նի շամ պայն 
գի նի նե րի գոր ծա րան¦ ԲԲԸ-ն` Քա նա քե ռա վա նի մթեր ման կե-
տում:

 5. ՀՀ Տա վու շի մար զում խա ղո ղի մթե րում նե րը սկսել են  
§Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՓԲԸ-ն` Բեր դի մթեր ման կե-
տում, §Երևանի շամպայն գինիների գործարան¦ ԲԲԸ-ն` Քա-
նա քե ռա վա նի մթեր ման կե տում և  §Իջ ևա նի գի նու, կոն յա կի 
գոր ծա րան¦ ՓԲԸ-ն:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը խա ղո ղի 
մթեր ման պայ մա նա գիր չու նե ցող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ-
յուն նե րին ա ռա ջար կում է պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք 
բե րել մթե րող ըն կե րութ յուն նե րի հետ՝ խա ղո ղի ի րա ցումն 
ա ռանց հեր թե րի կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ավստ րիա յի զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն Մար տին Լե դոլ թե րի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը: 
Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ի րա կա
նաց վող ծրագ րերն ու նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը:

 §Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նը մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րում Հա յաս տա-
նում գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի զար գաց մա նը, հատ կա պես մեծ հա ջո ղութ յուն ներ են 
գրանց վել օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում: Հու սով եմ` այ սու հետ ևս մեր հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը կկրի շա րու նա կա կան բնույթ, իսկ հա մա տեղ ծրագ րե րի շրջա նակն ա վե լի կընդ լայն-
վի¦,- ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Շ նոր հա վո րե լով նա խա րա րին նշա նակ ման կա պակ ցութ յամբ` Մար տին Լե դոլ թերն ընդգ ծել է, 
որ Հա յաս տանն ու Ավստ րիան ագ րա րա յին ո լոր տում ու նեն մի շարք ընդ հան րութ յուն ներ և  այս 
ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր է փոր ձի փո խա նա կու մը: Պա րոն Լե դոլ թե րը հրա վի րել է նա խա րա-
րին այ ցե լել Ավստ րիա` երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին տե ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

 Կող մե րը նշել են, որ սկսած 2011 թվա կա նից, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և 
Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան միջև ծա վալ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց վել են գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը նպաս տող մի շարք նա խա ձեռ նութ յուն-
ներ, մաս նա վո րա պես` Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից հա մա ֆի նան սա վոր վող  
§ Հա մա տա րած գյու ղատնտն տե սա կան հաշ վա ռում¦,  §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ-
ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն¦ և  §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան 
հա մայնք նե րի զար գաց ման¦ (ENPARD) ծրագ րե րը:

Քն նարկ վել է նաև Ավստ րիա յի կող մից գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և հա-
մա րա կալ ման ծրագ րի ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րութ յան հար ցը:

 Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը Մար տին 
Լե դոլ թե րին է հանձ նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար չա պե տի հու շա մե դա լը` Ավստ րիա յի 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան ա ջակ ցութ յամբ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ի րա կա-
նաց ված և  ի րա կա նաց վող ծրագ րե րում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի հա մար:

Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման 
ծրագիրն ընթացքի մեջ է

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը  օ րերս մաս նակ ցել է Եվ րո պա կան 
հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման (ENPARD) ծրագ րի գոր ծըն կեր նե րի 
հեր թա կան հա մա ժո ղո վին: 

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին նաև Հա յաս տա նում Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ յան մի-
ջազ գա յին օգ նութ յան/հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս խա նա տու Ջոն Բար քե րը, պե տա կան և հա-
սա րա կա կան կա ռույց նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ, գի տա կան կենտ րոն նե րի և  ու սում-
նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ծրագ րի գոր ծըն կեր ներ և շա հա ռու ներ:

 Մի ջո ցառ ման նպա տակն է` ներ կա յաց նել և քն նար կել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ-
յան կող մից ի րա կա նաց վող գյու ղատն տե սա կան կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան վեր ջին 
զար գա ցում ներն ու ձեռք բե րում նե րը, ENPARD ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը: 

Գ յու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման ե ռամ յա ծրա գի րը, ո րը մեկ նար կել է 2015 թվա-
կա նից, ի րա կա նաց վում է ՄԱԿ-ի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան, ՄԱԿ-ի 
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Գյուղատնտեսության  նախարարը  խաղողագործների հետ
քննարկել է մի շարք հարցեր
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Օրգանական գյուղատնտեսության 
զարգացման ծրագիրն ընթացքի             

մեջ է

արդ յու նա բե րա կան զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան և ՄԱԿ-ի 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից Եվ րո պա կան միութ յան 
և Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան հա մա ֆի նան-
սա վոր մամբ:  

§Այս ծրագ րի շրջա նա կում շուրջ 7,6 մլն  եվ րո է ներդր վել, 
ո րի շրջա նա կում ստեղծ վել են գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա-
տիվ ներ, ին չը մեծ հա ջո ղութ յուն է գյու ղա ցու հա մար` հա վել յալ 
ար ժե քի ստեղծ ման տե սանկ յու նից, ներդր վել է կոո պե րա տիվ-
նե րի մա սին օ րենսդ րութ յու նը, բայց մենք պետք է շա րու նա կեք 
քայ լեր ձեռ նար կել և ս տեղ ծել պայ ման ներ, որ պես զի գյու ղա-
ցի նե րի շրջա նում ամ րապնդ վի և զար գա նա կոո պե րա ցիա յի 
գա ղա փա րը, և ն րանք շա րու նա կեն մտնել այս դաշ տը¦,- նշել է 
նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ար մեն Հա-
րութ յուն յա նը նշել է, որ ծրա գի րը լի նե լու է շա րու նա կա կան. Եվ-
րա միութ յան հետ ար դեն առ կա է նախ նա կան հա մա ձայ նութ-
յուն` 2017 թվա կա նից 10 մլն  եվ րո ար ժո ղութ յամբ նոր ծրա գիր 
սկսե լու ուղ ղութ յամբ, Եվ րա միութ յան և Ավստ րիա յի զար գաց-
ման գոր ծա կա լութ յան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ ըն թաց քի մեջ 
է նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը նպա-
տա կուղղ ված ծրա գի րը:  Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ENPARD 
ծրա գիրն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց րել են հաշ վետ վութ յուն` տար վա ըն թաց-
քում ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կա րո ղութ յուն նե րի 
հզո րաց ման, գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ-
ման և ն րանց հե տա գա ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման, գյուղմ-
թեր քի ար ժե քա յին շղթա նե րի բա րե լավ ման, գյու ղատն տե-
սութ յան լա վա գույն փոր ձի տա րած ման և  այլ խնդիր նե րի 
ուղ ղութ յամբ։ 

Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց ման հիմ-
նա կան խնդիր նե րից է գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա յի 
խթա նու մը, և  այդ նպա տա կով Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում 
ի րա կա նաց վել է բիզ նես ուղղ վա ծութ յան գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա ցիա յի վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման բարձ րաց ման 51 դա-
սըն թաց։  Ծ րա գիրն ա ջակ ցում է նա խա րա րութ յա նը` կա յուն 
մո նի թո րին գի և վեր լու ծութ յան հա մա կարգ ներդ նե լու, ինչ պես 
նաև նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի կա րո ղութ յուն նե րի 
հզո րաց ման հար ցում։ Ծ րա գիրն աշ խա տանք ներ է տա նում 
գյու ղատն տե սա կան լա վա գույն փոր ձի տա րած ման՝ այդ թվում` 
վնա սա տու նե րի դեմ հա մակց ված պայ քա րի, պտղա տու նե րի 
է տի և ձ ևա վոր ման, ռե սուր սախ նա յո ղա կան գյու ղատն տե սութ-
յան, ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման ուղ ղութ յամբ՝ այդ նպա-
տա կով հիմ նե լով նաև փոր ձա ցու ցադ րա կան դաշ տեր:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ
նա տի Ա ռա քել յանն աշ խա տան քա յին այց է 
կա տա րել Վա յոց ձո րի մարզ` խա ղո ղի մթեր
ման գոր ծըն թա ցին առնչ վող խնդիր նե րը  տե
ղում քննար կե լու նպա տա կով: 

Նա խա րա րի ա ռա ջին կան գառն Ա ղավ նա-
ձոր հա մայն քում էր, որ տեղ նա հան դի պել է 
խա ղո ղա գործ նե րի հետ: Հան դիպ մա նը ներ կա 
էին մարզ պետ Հա րութ յուն Սարգս յա նը,   ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ տա րած քա յին կա-
ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րի տե-
ղա կալ Կա րեն Ի սա խան յա նը ,  § Վե դի Ալ կո¦ 
ըն կե րութ յան սե փա կա նա տեր Ման վել  Ղա-
զար յա նը:

Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է ա ղավ նա-
ձոր ցի նե րին, որ նա խորդ տար վա խա ղո ղի 
մթե րում նե րի դի մաց վճա րում նե րի կա տար-

ման խնդի րը կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ-
յամբ լուծ վել է, և գ յու ղա ցի ներն ա ռա ջի կա յում 
կստա նան ի րենց գու մար նե րը: § Մենք գի տակ-
ցում ենք, որ  սա գյու ղա ցու հա մար օր վա հա ցի 
խնդիր է, դուք ամ բողջ տա րին հո ղին նվիր ված 
աշ խա տել եք, այ սօր ու նեք բազ մա թիվ պարտ-
քեր, ուս տի  կա ռա վա րութ յու նը մի ջամ տել է 
խնդրին, և § Վե դի Ալ կոն¦ իր բո լոր պար տա վո-
րութ յուն ներն  ա ռա ջի կա յում ամ բող ջութ յամբ 
կկա տա րի: Սա կայն անհ րա ժեշտ է   խա ղո ղի 
մթե րում նե րի խնդրին հա մա կար գա յին լու ծում 
տալ և  այս ի րա վի ճա կից հա մա տեղ ու ժե րով 
ել քեր գտնել, որ պես զի ա մեն տա րի չբախ վենք 
նույն հար ցի հետ¦,- նշել է նա խա րար Ա ռա քել-
յա նը:

Նա խա րա րի խոս քով` վե րամ շա կո ղը պետք 
է կա րո ղա նա մրցակ ցա յին գնե րով մտնել շու-
կա, իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի 
գյուղմ թերքն է ժան լի նի:  Այս հա մա տեքս տում 
նա խա րարն ընդգ ծել է, որ անհ րա ժեշտ է քայ-
լեր ձեռ նար կել բեր քատ վութ յան բարձ րաց ման 
և խա ղո ղի ինք նար ժե քի ի ջեց ման ուղ ղութ-
յամբ: Նա ա ռա ջար կել է սեր տո րեն հա մա գոր-
ծակ ցել մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ԳԱՄԿ-ե րի 
հետ` այ գի նե րում նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ 
ներդ նե լու և մ շա կութ յունն ա ռա վել արդ յու նա-

վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:  Որ պես 
լուծ ման տար բե րակ` Իգ նա տի Ա ռա քել յա-
նը նաև ա ռա ջար կել է  ա ղավ նա ձոր ցի նե րին 
քննար կել  միա վոր վե լու մի ջո ցով գի նու ար-
տադ րութ յան փոքր գոր ծա րան հիմ նե լու հնա-
րա վո րութ յու նը` ընդգ ծե լով, որ պե տութ յու նը 
պատ րաստ է ա ջակ ցել, բիզ նես ծրա գիր կազ-
մել և ներդ րող ներ գտնել:

Հան դիպ ման ըն թաց քում գյու ղա ցի նե րը 
մտա հո գութ յուն են  հայտ նել, որ հան րա պե-
տութ յու նում ա վե լի շատ §Ա րե նի¦ տե սա կի 
գի նի է ար տադր վում, քան մարզն §Ա րե նի¦ 
տե սա կի խա ղող է ար տադ րում, այ նինչ խա-
ղո ղի այդ սորտն ա ճեց վում է միայն Վա յոց 
ձո րում: Նա խա րա րը խոս տա ցել է, որ հարցն 
ան պայ ման ու սում նա սի րութ յան ա ռար-
կա կդառ նա,  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
խնդրին օ րենսդ րա կան լու ծում կտրվի  և վե-

րահս կո ղութ յուն կի րա կա նաց վի 
այդ  ուղ ղութ յամբ: §Անհ րա ժեշտ 
է ճա նա պարհ գտնել, որ պես-
զի գյու ղա ցին և վե րամ շա կողն 
ի րար հետ կա րո ղա նան աշ խա-
տել և  եր կուս տեք փո խեն ի րենց 
մտա ծե լա կեր պը: Պե տութ յան 
գոր ծա ռույթն օ րենսդ րա կան 
դաշ տի կար գա վո րումն է, մյուս 
հար ցե րը պետք է կար գա վո րեն 
ար տադ րողն ու վե րամ շա կո ղը, 
ա սո ցիա ցիա ներ ստեղ ծեն, միա-
վոր վեն, նվազագույն գին սահ-
մա նեն և  այլն: Մենք ոչ թե պետք 
է խնդրենք, որ պե զի խա ղո ղը 
մթեր վի, այլ աշ խա տենք, զար-
գա նանք, խնդրե լով  ա ռաջ չենք 
գնա, խնդրե լով ըն կե րութ յուն նե-
րը սնան կա ցան¦,- ամ փո փե լով 

խա ղո ղա գործ նե րի հետ հան դիպ ման արդ-
յունք նե րը` լրագ րող նե րի հետ ճե պազ րույ ցում 
ընդգ ծել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: Նա խա րա րը 
հա վե լել է, որ §Ա րե նին¦ այն խա ղո ղի սորտն 
է, որն ան պայ ման անհ րա ժեշտ է պահ պա նել, 
և  ե թե օ րենսդ րա կան դաշ տի մի ջո ցով հնա-
րա վոր լի նի այդ հար ցը լու ծել, ա պա թե° խա-
ղող ար տադ րո ղը, թե° վե րամ շա կո ղը և° գ նի, և° 
մ թեր ման հար ցում խնդիր ներ չեն ու նե նա: 

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է մարզ-
կենտ րոն Ե ղեգ նա ձոր, որ տեղ հան դի պում է 
ու նե ցել մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Հան դիպ մա նը ներ կա 
էին նաև մի շարք հա մայն քա պե տեր: Գոր ծա-
րար նե րը ներ կա յաց րել են մի շարք հար ցեր, 
ո րոնք առնչ վում էին  փոքր և մի ջին բիզ նե սի 
վար կա վոր ման պայ ման նե րին, ալ կո հո լա յին 
խմիչք նե րի լի ցեն զա վոր մա նը, ա պա հո վագ-
րա կան հա մա կար գի ներդր մա նը, կոո պե րա-
տիվ նե րի գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ մա նը 
և  այլն:

Այ ցի շրջա նա կում նա խա րա րը այ ցե լել է 
նաև Վա յոց ձո րի գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ-
ցութ յան մար զա յին կենտ րո նում, ծա նո թա ցել 
աշ խա տա կազ մի և  ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե-
րի հետ:

Աշխատանքի գնահատական
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ան կա խութ յան 

25-ամ յա կի առ թիվ, տնտե սութ յան զար գաց ման գոր-
ծում ներդ րած նշա նա կա լի ա վան դի հա մար  § Մուլ տի 
Ագ րո¦ գի տաար տադ րա կան կենտ րո նի գլխա վոր 
տնօ րեն Ռո զա Ծա ռուկ յա նը պարգ ևատր վել է ՀՀ Նա-
խա գա հի Ե րախ տա գի տութ յան մե դա լով:

ՀՀ Նա խա գա հի մեկ այլ հրա մա նագ րով Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Ան կա խութ յան 25-ամ յա կի 
առ թիվ, տնտե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ներդ-
րած ա վան դի հա մար, Ե րախ տա գի տութ յան մե դա-
լով պարգ ևատր վել է  § Վան Ար դի¦ ՍՊԸ-ի հիմ նա դիր 
տնօ րեն Վա րու ժան Մու րադ յա նը: ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել 
պարգ ևատր ման ա րա րո ղութ յուն, ո րի ըն թաց քում 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա-
քել յա նը  գոր ծա րար նե րին հանձ նել է ՀՀ Նա խա գա հի 
մե դալ նե րը:

Շ նոր հա վո րե լով Ռո զա Ծա ռուկ յա նին և Վա րու-
ժան Մու րադ յա նին նման բարձր պարգ ևի ար ժա նա-

նա լու առ թիվ և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ-
նե լով ծա վա լած ակ տիվ և  արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յան հա մար` նա խա րա րը մաղ-
թել է նրանց հե տա գա ար գա սա բեր աշ-
խա տանք և նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ ու 
ձեռք բե րում ներ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տում:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով բարձր 
պատ վի և պարգ ևի հա մար` Ռո զա Ծա ռուկ-
յա նը նշել է, որ այն խիստ պար տա վո րեց նող 
է` հա վե լե լով, որ այն ծրագ րե րը, ո րոնք ինքն 
ի րա կա նաց նում է, կլի նեն շա րու նա կա կան:

 Իր հեր թին Վա րու ժան Մու րադ յանն 
ե րախ տա գի տութ յուն է հայտ նել իր աշ-
խա տան քը բարձր գնա հա տե լու հա մար 
և վս տա հեց րել է, որ կշա րու նա կի քայ լեր 
ձեռ նար կել մեր երկ րում գի նե գոր ծութ յան 
մշա կույ թի զար գաց ման և գի նե գոր ծա կան 
ա վան դույթ նե րի պահ պան ման ուղ ղութ-
յամբ:
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Վեր ջերս §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
նա խա ձեռ նութ յուն¦ (ՕԳԱՆ) ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ կա
յաց վե ցին դրա մաշ նոր հա յին մրցույ թում հաղ թած 18 ծրագ րե րը 
և հայ տա րար վեց հա վել յալ ա ջակ ցութ յան ծրա գիր՝ նա խա տես
ված փոքր ֆեր մեր նե րի և ֆեր մե րա յին խմբե րի հա մար:

Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան և Եվ րա միութ-
յան օ ժան դա կութ յամբ ի րա կա նաց վող §Օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն¦ ծրա գի րը միտ-
ված է նպաս տել մաս նա վո րա պես փոքր և մի ջին գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի և ձեռ նար կութ յուն նե րի զար գաց մա նը դրա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի և տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յան 
մի ջո ցով: Ծ րագ րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է նաև տե ղա կան 
շու կա յի զար գա ցու մը և  ար տա հան ման հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայ նու մը: § Հենց փոքր ֆեր մեր ներն են օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սութ յան հիմ նաս յու նը: Տ րա մադ րե լով ա ռար կա յա կան 
և տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն՝ մենք հույս ու նենք, որ ա վե լի 
ու ա վե լի շատ ֆեր մեր ներ կսկսեն զբաղ վել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սութ յամբ¦,- նշել է Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կութ-
յան Մի ջազ գա յին օգ նութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս-
խա նա տու Ջոն Բար քե րը: Փոքր ֆեր մեր նե րի ա ջակ ցութ յան 
ծրա գի րը կի րա կա նաց վի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ողջ 
տա րած քում: Ծ րագ րում ներգ րավ ված կլի նեն փոքր ֆեր մեր ներ, 
ֆեր մե րա յին խմբեր և փոքր վե րամ շա կող ներ: Դի մում նե րի վերջ-
նա ժամ կե տը  2016թ. հոկ տեմ բե րի 31-ն  է: Դեռևս ա միս ներ ա ռաջ 
ՕԳԱՆ ծրա գի րը ստա ցել էր 72 դրա մաշ նոր հա յին հայտ, ո րոն ցից 
լա վա գույն 18-ը հաս տատ վել են: Դ րա մաշ նորհ նե րի ընդ հա նուր 
գու մա րը կազ մում է ա վե լի քան 800,000 եվ րո:

§ՕԳԱՆ դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում ֆի-
նան սա վոր վող այս ծրագ րե րը ի րա կա նաց վում են Հա յաս տա նի 
գրե թե բո լոր մար զե րում: Հա մեղ օր գա նա կան մեղ րը, մրգե րը, 
հա տապ տուղ նե րը, դե ղա բույ սե րը, ձի թապ տուղն ու գի նին կո-
գեշն չեն մյուս նե րին ար տադ րել օր գա նա կան մթերք¦, - նշել է 
Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն 
Մար տին Լե դոր թե րը:

ՕԳԱՆ ծրագ րի կող մից ֆի նան սա վոր ված շա հա ռու նե րից 
մեկն էլ ազն վա մո րի ար տադ րող նե րի § Վիկ տո րիա¦ խումբն է, 
ո րը ներ կա յաց րել է ծրա գիր՝ Ս յու նի քի մար զում օր գա նա կան 
ազն վա մո րու ար տադ րութ յուն: Վիկ տոր յա Խա չատր յա նը Ս յու նի-
քի մար զի Ա շո տա վան հա մայն քից է. § Մեր հա մայն քում դեռևս 
1972 թ.  ա վե լի շատ նա խա պատ վութ յու նը տա լիս են ազն վա-
մո րու մշա կութ յա նը, սկզբնա կան շրջա նում՝ քիչ քա նա կութ յամբ, 
այ նու հետև  սկսե ցին մշա կութ յան ծա վալ ներն ա վե լաց նել: Հա-
մա գոր ծակ ցե լով Վորդ Վիժն կազ մա կեր պութ յան հետ՝ կա րո-
ղա ցանք մեծ   շու կա դուրս գալ, իսկ այ սօր ար դեն գնորդ նե րի 
պա կաս չու նենք¦: Տի կին Վիկ տոր յան լիա հույս է, որ մեր հան րա-
պե տութ յու նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լը 
բա վա կա նին աշ խա տա տար է, ին չու չէ՝ նաև ծախ սա տար, բայց 
պետք է կար ևո րենք այն հան գա ման քը, թե օր գա նա կան մթերքն 
ինչ քան անհ րա ժեշտ է օր գա նիզ մի հա մար: Կա նանց խումբն ար-
տադ րանքն ի րաց նում է ԼՂՀ Ս տե փա նա կերտ քա ղա քի շու կա նե-
րում: Ն պա տակ ու նեն ձեռք բե րել սառ նա րա նա յին հա մա կարգ 
և  աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել նաև վե րամ շակ ման ուղ ղութ-
յամբ: Հա մայն քը տա րե կան  շուրջ 30 տ  ազն վա մո րի է ար տադ-
րում, իսկ դրա մաշ նոր հի մի ջո ցով նպա տակ ու նեն ա վե լաց նել 
տնկարկ նե րի քա նա կը, արդ յուն քում կա վե լա նան ար տադ րութ-
յան ծա վալ նե րը:

§Ագ րո լոգ¦ ՓԲԸ-ն ևս ֆի նան սա վոր ված շա հա ռու նե րից մե կն 
է: Այն փոքր ձեռ նար կութ յուն է, ո րը զբաղ վում է մրգե րի սառ-
նա րա նա յին պա հես տա վոր մամբ, պահ պան մամբ և հետ բեր քա-
հա վա քա յին վա ճառ քով: Ըն կե րութ յու նը հիմ նա կա նում մաս նա-
գի տա ցած է խնձո րի սառ նա րա նա յին պահ պան ման և վա ճառ քի 
մեջ: Ըն կե րութ յու նը սկսել է իր գոր ծու նեութ յու նը 2008թ.-ից

 §Ագ րո լոգ¦ ՓԲԸ-ն աշխատանքներն իրականացնում է ՀՀ 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աշ տա րակ քա ղա քում: Ըն կե րութ յու նը 
նպա տակ ու նի ընդ լայ նել իր ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րը` 
ա վե լաց նել սառ նա րա նա յին խցե րի քա նա կը ևս 2-ով` մե ծաց-
նե լով մթեր վող բեր քի ծա վալ նե րը: Ներ կա յաց ված ծրագ րով 
§Ագ րո լոգ¦ ՓԲԸ-ն ն պա տակ ու նի օգ տա գոր ծե լով Հա յաս տա-
նի գյու ղատն տե սութ յան նե րու ժը՝ նոր տնտե սա կան հնա րա վո-
րութ յուն ներ ստեղ ծել՝ հիմ նադ րե լով օր գա նա կան սննդամ թեր քի 
կրթա կան և  ար տադ րա կան կենտ րոն:

Լիա նա  Շաhնա զար յան

2016թ. փա ռա տո նին ներ կա յա ցել էր 2 մի ջազ գա յին գոր ծըն կե րոջ հետ հա մա տեղ: Ա ռան
ձին տա ղա վար նե րով ի րենց ար տադ րանքն էին ներ կա յաց նում ԱՄՆ ՄԶԳ կող մից ֆի նան սա վոր
վող, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
§ Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ (USAID/PRP) ծրագ րի 
շրջա նա կում մեկ նար կած §3 սե րունդ¦ նա խա ձեռ նութ յան մեջ ընդգրկ ված ար տադ րող նե րը` պան
րի, չրե րի, խո տա բույ սո րեվ թե յե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ձեռ նար կութ յուն նե րը: 

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և Ճա պո-
նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ-
յան գոր ծա կա լութ յան (JICA) հա մա տեղ 
ծրագ րի շրջա նա կում, ևս մեկ տա ղա վա-
րում ներ կա յաց ված էին կո նի մու րա բա 
և դո շաբ, մրգա յին օ ղի ներ ար տադ րող 
ըն կե րութ յու նը, հաշ ման դամ նե րի ձեռ քի 
աշ խա տանք նե րի ներ կա յաց նող կազ մա-
կեր պութ յու նը և 100 % բնա կան չրե րի 
ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ձեռ նար կութ-
յու նը:

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա դիր 
տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յանն այ ցե-
լեց կենտ րո նի տա ղա վար ներ և  ող ջու նեց 
մաս նա կից նե րին: Նա նաև գնում ներ կա-
տա րեց ներ կա յաց ված ապ րան քա տե սա-
կա նուց: Փա ռա տո նին այ ցե լել էր նաև Հա-
յաս տա նում ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ Միլ սը, 
ո րը նույն պես գնում կա տա րեց ՓՄՁ ԶԱԿ-ի տա ղա վա րում ներ կա յաց ված շա հա ռու նե րից:

ՏՈՂ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԳԻՆՈՒ ՏՈՆ Է…
Ար ցա խում բա րի ա վան դույթ է դար ձել գի նու փա ռա տո նե րի կազ մա կեր պու մը: Ար դեն եր րորդ 

տա րին է, ինչ Հադ րու թի շրջա նի նախ կին Դի զա կի մե լի քա նիստ Տող գյու ղում անց կաց վում է Ար
ցախ յան գի նու փա ռա տո նը: Ե թե գի նու ա ռա ջին փա ռա տո նին մաս նակ ցում էր ըն դա մե նը 24 գի
նե գործ, ա պա այս տա րի նրանց թի վը մի քա նի ան գամ ա վե լա ցել էր:

Այս ան գամ գի նե գոր ծութ յան ո լոր-
տում հայտ նի նե րի կող քին մեծ էր նաև 
տնա կան գի նի պատ րաս տող նե րի թի վը: 
Փա ռա տո նի ծրագ րում նե րառ ված էր հայ-
կա կան բազ մա դար յան գի նե գոր ծութ յան 
ծի սա կա տա րութ յուն նե րից մե կը` հա տուկ 
տա րա նե րում ճզմվում էր խա ղո ղը, իսկ 
շուրջ բո լո րը գի նի նե րի ցու ցա հան դես-վա-
ճառք էր: Մե լիք Ե գա նի ա պա րան քի բա կը 
կար ծես կրկին զար թոնք էր ապ րում: 

 Յու րա քանչ յուր ար տադ րող ներ կա-
յաց նում էր մեկ տա ղա վար, ո րոնց շար-
քում ու շագ րավ էր հատ կա պես Հա յաս տա-
նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
Շու շիի մաս նաճ յու ղի տա ղա վա րը: Դա-
սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի՝ ար ցախ յան 

տար բեր խա ղո ղա տե սակ նե րից պատ րաս տած բազ մա զան գի նի ներն` ի րենց հրա շա լի գույ նե րով 
և յու րա հա տուկ բույ րե րով գի նու սի րա հար նե րի մեծ բազ մութ յուն էին հա վա քել տա ղա վա րի շուրջ: 
Տո նա կան տրա մադ րութ յա նը մե ծա պես նպաս տում էին նաև զուռ նա-դհո լի ե րաժշ տութ յունն ու 
ազ գա յին պա րե րը: ՈՒ սա նող նե րի հետ միա սին շուրջ պար էին բռնել նաև ար տա սահ ման ցի զբո-
սաշր ջիկ նե րը, ո րոնք փա ռա տո նից ան մո ռա նա լի հու շեր են տա նե լու:

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԴԱՐՁԱԾ ԳԱԹԱՅԻ ՓԱՌԱՏՈՆ
 Վա յոց ձո րի մար զի սահ մա նա մերձ Խա չիկ հա մայն քում օ րերս անց կաց վեց ա վան դա կան 

§ Գա թա յի փա ռա տո նը¦, ո րը կազ մա կերպ վել է Խա չի կի հա մայն քա պե տա րա նի և §Ա րե նի փա ռա
տոն¦ հիմ նադ րա մի կող մից:

 Փա ռա տո նին մաս նակ ցե լու, ա նու շա-
բույր և հա մեղ գա թան, Խա չի կի բերքն ու 
բա րի քը համ տե սե լու էին ե կել ոչ միայն 
վա յոց ձոր ցի նե րը, այլև բազ մա թիվ զբո-
սաշր ջիկ ներ և հ յու րեր Հա յաս տա նի տար-
բեր մար զե րից, ԱՊՀ երկր նե րից և սփ յուռ-
քից:

Գ յու ղում անն կա րագ րե լի ջերմ և  ու-
րախ մթնո լորտ էր տի րում: Օ դում կա րե-
լի էր զգալ հայ կա կան լա վա շի և գա թա յի 
գայ թակ ղիչ բույ րը: Տո նին ներ կա գտնվող-
նե րին ներ կա յաց վե ցին ա մե նա մեծ և  ա մե-
նա փոքր գա թա նե րը` հա մա պա տաս խա-
նա բար՝ 3 մ 20 սմ և 3 սմ տ րա մագ ծե րով: 

  Փա ռա տո նի ըն թաց քում անց-
կաց վե ցին բազ մա պի սի խա ղեր, հյու րե րը 
մաս նակ ցե ցին օ ղու թոր ման ըն թաց քին, 
համ տե սե ցին հա մայն քին բնո րոշ ճա շա-
տե սակ ներ և բա րիք ներ: Գ յու ղում գոր ծող փոք րիկ թան գա րա նում կազ մա կերպ վել էր ար վես տի և  
ար հես տի գոր ծե րի, ձե ռա գործ աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես վա ճառք:  Խա չիկ գյու ղի մուտ քի 
մոտ տե ղի ու նե ցավ նաև § Սուր Խաչ քա րի¦ բաց ման հանդ սա վոր ա րա րո ղութ յու նը: Օրհ նութ յան 
կար գը կա տա րեց Վա յոց ձո րի թե մի փո խա ռաջ նորդ Տեր Զա րեհ վար դա պետ Կա բաղ յա նը:

  Գա թա յի փա ռա տոնն ամ բող ջա կան դարձ րեց տո նա կան հա մեր գը, ո րի ըն թաց քում ե լույթ 
ու նե ցան Խա չի կի, Ա րե նիի, Վայ քի, Զան գա կա տան պա րա յին խմբե րը, Ջի վա նու ան վան ա շու ղա-
կան դպրո ցի Վա յոց ձո րի մաս նաճ յու ղի սա նե րը: Կր կե սա յին ներ կա յա ցում նե րով հան դես ե կավ 
Ս. Պետ րոս յա նի ան վան Եր ևա նի պե տա կան կրկե սը: Հ յու րըն կալ, ան վախ և բեր դի պես կան գուն` 
ա հա այս պի սին է Խա չիկ գյու ղը: Մ նում է միայն սահ մա նա պահ Խա չիկ հա մայն քի բնա կիչ նե րին 
մաղ թել խա ղաղ օ րեր և  ա սել՝ տոնդ շնոր հա վոր, ան վախ խա չիկ ցի:

Վա յոց ձո րի  ԳԱՄԿ
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ԾՐԱԳԻՐ, ՈՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  ՏԵՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ

²æ²ÎòàôÂÚ²Ü Ìð²¶ðºð

  2015 թվա կա նի հուն վա րին մեկ
նար կած ԵՄի ԵՀԳԳԶԾ (ENPARD) 
գյու ղատն տե սա կան ծրա գիրն ար դեն 
ու նի տե սա նե լի արդ յունք ներ: Ծ րագ
րի ար ձա նագ րած զգա լի ձեռք բե րում
նե րի մա սին կա րե լի է տե ղե կա նալ ոչ 
միայն զե կույց նե րից`  թվե րի տես քով, 
այլև  տես նել դաշ տե րում և նույ նիսկ 
պատ րաս տի ար տադ րան քը գնել հա
յաս տան յան սու պեր մար կետ նե րում: 
ԵՄն ENPARDն  ա ջակ ցութ յան ծրա
գիր ի րա կա նաց նում է նաև Ար ևել յան 
գոր ծըն կե րութ յան այլ երկր նե րում:

Հա յաս տա նում կա տար ված աշ խա
տան քին և  արդ յունք նե րին տե ղում ծա
նո թա նա լու, ինչ պես նաև փոր ձի փո խա
նակ ման նպա տա կով, Եր ևան էին ժա
մա նել ENPARD Մոլ դո վա յի և Վ րաս տա
նի փոր ձա գետ նե րը, ով քեր ե ռօր յա այ ցի 
շրջա նա կում, ե ղան հան րա պե տութ յան 
մի շարք հա մայնք նե րում, այդ թվում` 
Հա յաս տա նի հյու սի սում (ՀՀ Շի րա կի 
մարզ) գտնվող Մեծ Ման թաշ գյու ղում, 
որ տեղ ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ
վել  է կոո պե րա տիվ՝  բարձ րար ժեք 
պան րի մշակ ման 6 ար տադ րա մա սե րից 
մե կը: « Ման թա շի Մի լե նա» կոո պե րա
տի վը, ո րը ձևա վոր վել է տա րեսկզ բին,  
ու նի 5 ան դամ, նրանք զբաղ վում են 
հո ղա գոր ծութ յամբ և  ա նաս նա պա հութ
յամբ: Հո ղա գոր ծութ յան հա մար ի րենց 
տրա մադ րութ յան տակ ու նեն շուրջ 5 
հեկ տար վա րե լա հո ղեր, ա վե լի քան 3 
հեկ տարն օգ տա գործ վում է գա րու և 2 
հեկ տա րը` ցո րե նի մշակ ման նպա տա
կով: Ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
հա մար խմբի ան դամ երն ու նեն գյու ղա
ցիա կան  փոքր տնտե սութ յուն ներ, ո րի 
արդ յուն քում տա րե կան ար տադր վում է 
շուրջ 100 տոն նա կաթ: Խում բը նպա
տակ ու նի ա վե լաց նե լու ար տադր վող 
կա թի ծա վալ նե րը և  ընդ լայ նե լու գոր ծու
նեութ յու նը` ENPARDի ա ջակ ցութ յամբ 
բարձ րար ժեք պան րի ար տադ րա մաս 
ստեղ ծե լու մի ջո ցով:

«Սկզ բում, երբ գյու ղում կա թի մթե
րում ե րը կազ մա կերպ ված բնույթ չէին 
կրում, մենք՝ կաթ ար տադ րող տնտե
սութ յուն նե րով (45 տնտե սութ յուն), օր
վա ստաց ված կա թը հա վա քում, տա լիս 
էինք մե զա նից մե կին, ով վե րամ շա կում, 
պան րի էր վե րա ծում այն: Հա ջորդ օր
վա կա թը, ըստ հեր թա կա նութ յան, տա
լիս էինք մյու սին և  այդ պես շա րու նակ: 
Այ նու հետև ես ա ռա ջար կե ցի դրա փո
խա րեն բո լոր տնտե սութ յուն նե րով միա

նալ, ար տադր ված կա թը հա վա քել մեկ 
տե ղում և վե րամ շա կել հա մա տեղ: Այդ
պես ձևա վոր վոց « Ման թա շի Մի լե նա» 
բարձ րար ժեք պան րի ար տադ րութ յան 
կոո պե րա տի վը, ո րը հե տա գա յում լիար

ժե քո րեն վե րա զին վեց ENPARD ծրագ րի 
ա ջակ ցութ յամբ», պատ մում է կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Սի րա նուշ Անդ րեաս
յա նը; Կոո պե րա տի վի աշ խա տանք նե
րին իր ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը 
ցու ցա բե րեց նաև տի կին Սի րա նու շի 
ա մու սի նը՝ Մու րադ Անդ րեաս յա նը, ով 
ամ բող ջութ յամբ, հա մա ձայն պա հանջ
վող չա փո րո շիչ նե րի, ի րա կա նաց րեց 
կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սի 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: Ներ
կա յումս ըն թա նում են տեխ նո լո գիա կան 
սար քա վո րում ե րի մոն տաժ ման աշ խա
տան քե րը, իսկ ա ռա ջի կա յում, գյու ղի 
գա զի ֆի կա ցու մից հե տո, լիար ժե քո րեն 
կգոր ծարկ վի ար տադ րա մա սը: 

« Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին 
ա նաս նա բու ծութ յունն ա ռանձ նա
պես շա հութա բեր չէր, քա նի որ կա թի 
մթեր ման գնե րը ցածր էին, իսկ տա նը 
պատ րաստ ված պա նիրն ի րաց վում էր 
դժվա րութ յամբ: Մեր գյու ղում ա նաս
նա բու ծութ յամբ զբաղ վող տնտե սութ
յուն նե րը ստիպ ված էին վա ճա ռել կամ 
սպան դի են թար կել կեն դա նի նե րին: 
ENPARDի կող մից ա ջակ ցութ յան այս 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մից հե տո գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը ոչ միայն 
չեն կրճա տում ա նաս նագլ խա քա նա կը, 
այլև ա վե լաց նում են այն, քա նի որ հույս 
կա, որ ար տադր ված կա թը, գյու ղա ցու 
հա մար նպաս տա վոր գնե րով, ըն դուն
վե լու է մեր ար տադ րա մա սի կող մից», 
նշում է Մու րադ Անդ րեաս յա նը: Ի դեպ, 
Անդ րեաս յան նե րի ըն տա նի քը նույն պես 
մաս նա գի տա ցած է ա նաս նա բու ծութ յան 

ուղ ղութ յամբ: Բու ծում են թե՛ խո շոր և թե՛ 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ: « Մենք 
շատ գոհ ենք մեր գյու ղում ENPARDի 
կող մից ի րա կա նաց վող ա ջակ ցութ
յան այս ծրագ րից, ո րը վճռո րոշ դե րա

կա տա րութ յուն ու նե ցավ 
գյու ղա ցու ապ րե լա կեր պի 
բա րե լավ ման, ե կա մուտ նե
րի ա վե լաց ման և  ար տադ
րութ յան արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման ա ռու
մով», հա վե լում է Մու րադ 
Անդ րեաս յա նը:

Ի դեպ, օ րի նա կե լի 
այս տնտե սութ յու նում են 
անց կաց նում ի րենց ար
տադ րա կան պրակ տի կան 
ՀԱԱՀի ՀՀ Շի րա կի մար
զից  սո վո րող ու սա նող նե
րը, ով քեր այս տեղ ի րա կա

նում հարս տաց նում են ի րենց գործ նա
կան գի տե լիք նե րը` միա ժա մա նակ ձեռք 
բե րե լով փորձ և հմ տութ յուն: Ի դեպ, 
ա նաս նա բու ծա կան տնտե սութ յան զար
գաց մանն ի րենց նշա նա կե լի ա վանդն 
են ներդ րել նաև Անդ րեաս յան նե րի չորս 
զա վակ նե րը, ով քեր ստա նա լով տար բեր 
բու հե րում մաս նա գի տա կան կրթութ յուն` 
այժմ աշ խա տում են ի րենց ման սա գի
տութ յուն նե րի գծով, իսկ տնտե սութ յան 
վա րում ու զար գա ցու մը սի րով շա րու
նա կում են ծնող նե րը՝ Սի րա նուշ և Մու
րադ Անդ րեաս յան նե րը:

ENPARD ծրագ րի նպա տա կը գյու
ղատն տե սութ յան, ար տադ րող խմբե րի 
և  ար ժեշղ թա նե րի կա յուն զար գա ցում 
է: Այն ի րա կա նաց վում է ՄԱԿի Արդ յու
նա բե րա կան զար գաց ման կազ մա կեր
պութ յան, ՄԱԿի Զար գաց ման ծրագ րի 
և ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ
յան կազ մա կեր պութ յան կող մից: Ծ րագ
րի շրջա նա կում տրա մադր վել է 20 մլն  
եվ րո բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յուն՝ գյու
ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան հա
մայնք նե րի կա յուն և հա մա պար փակ 
զար գաց ման հա մար: Միա ժա մա նակ 5 
մլն  եվ րո օ ժան դա կութ յուն է ցու ցա բեր
վել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յա նը՝ տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ
յան, նա խա րա րութ յան հզո րութ յուն նե րի 
և Հա յաս տա նում ֆեր մեր նե րի խմբե րի և 
գ յուղմ թեր քի ար ժե քա յին շղթա նե րի բա
րե լավ ման հա մար:

   2016թ. ENPARDի ՄԱԶԾ/ՄԱԱԶԿ 
բա ղադ րի չի «Ար տադ րող խմբե րի և  
ար ժեշղ թա նե րի զար գա ցում» ծրագ րի 

շնոր հիվ ա ռաջ նա յին ար տադ րութ յան 41 
խումբ (ա վե լի քան 600 ֆեր մեր) ան ցել է 
կոո պե րա տիվ ե րի ստեղծ ման, բիզ նես 
հմտութ յուն նե րի զար գաց ման և բիզ նես 
նա խագ ծե րի մշակ ման դա սըն թաց ներ: 
Հնդ կա ցո րե նի 34 կոո պե րա տիվ ե րի 
տրա մադր վել է սեր մա ցու և պա րար
տան յութ: Ֆեր մեր նե րը մշա կել են շուրջ 
550 հա հո ղա տա րածք և 1 հաից մի ջի
նում ստա ցել 1.52 տոն նա հնդկա ցո րեն: 
Կա ռուց վում են և շու տով շա հա գործ ման 
կհանձն վեն հնդկա ցո րե նի մշակ ման 2 
գոր ծա րան ներ Ծո վագ յուղ և Բավ րա հա
մայնք նե րում: Ոչ ա վան դա կան բան ջա
րե ղե նի մշա կութ յան 4 խումբ ստա ցել է 
կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գով աշ
խա տող թու նե լա յին ջեր մոց ներ, բրոկ
կո լիի սեր մեր և գոր ծիք ներ: Օ գոս տո սի 
վեր ջին նրանք ար դեն ի րա կա նաց րել 
են բեր քա հա վաք և վա ճա ռել են շուրջ 
2500 կգ բ րոկ կո լի: Ձ ևա վոր վել է բարձ
րար ժեք պան րի ար տադ րութ յան 6, և 
չ րի ու խո տա բույ սե րի ար տադ րութ յան 
ևս 6 կոո պե րա տիվ:  Բո լոր 12 խմբե րին 
տրա մադր վել են անհ րա ժեշտ սար քա
վո րում եր և գույք: Ներ կա յումս ըն թա
նում են ար տադ րա մա սե րը շա հա գործ
ման հանձ նե լու և  ար տադ րանք ստա
նա լու աշ խա տանք նե րը: Մինչև տա
րե վերջ մրգի ար տադ րութ յան 2 խմբի 
տրա մադր վե լու է գյուղատնտեսական 
տեխնիկա, իսկ հա տապ տուղ նե րի ար
տադ րութ յան 1 խմբի` տնկի ներ և կա թի
լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գեր: 

ENPARD Հա յաս տա նի տեխ նի կա
կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նա
կում, ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե
սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը կա տա րել 
է կա րիք նե րի գնա հատ ման ու սում ա
սի րութ յուն, նե րառ յալ՝ ֆեր մեր նե րի կա
րիք նե րի մա սին ու սում ա սի րութ յու նը, 
անց կաց վել է 51 բիզ նես դա սըն թաց 
Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում, ո րոնց 
մաս նակ ցել է շուրջ 667 անձ, նրան ցից 
227ը` կա նայք: Անգ լե րե նի դա սըն թաց
ներ են կազ մա կերպ վել ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա
տա կից նե րի հա մար:  Ինչ վե րա բե րում 
է Ման թաշ գյու ղում ի րա կա նաց ված 
ա ջակ ցութ յան այս ծրագ րին, ա պա այն 
կա րե լի է հա մա րել հա ջող ված, քա նի 
որ նպաս տում է թե՛ ա նաս նա բու ծութ
յան զար գաց մա նը, և թե՛ բնա կիչ նե րի 
սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ մանն 
ու հան րօ գուտ աշ խա տան քով զբաղ վա
ծութ յան խնդրի լուծ մա նը:

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹԸ՝  ՍՊԱՌՈՂԻՆ  ԱՆՎՏԱՆԳ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՆ Է 
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Ար դեն երկ րորդ տա րին է, ինչ ՀՀ Լո ռու մար զի 
Օ ձուն հա մայն քում իր գոր ծու նեութ յունն է սկսել « Մե
րի Դավթ յան» ԱՁն, ո րը մաս նա գի տա ցած է կի սա
ֆաբ րի կատ նե րի ար տադ րութ յան գծով: Ն պա տա կը, 
ըստ հիմ ա դիր Մե րի Դավթ յա նի, տա րա ծաշր ջա նի 
բնակ չութ յա նը ա նա րատ, բնա պահ պա նո րեն մա
քուր, անվ տանգ սննդամ թե րքով ա պա հո վելն է:

Ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վում է միայն տե
ղա կան հումք: Մի սը գնում են մար զի ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րից, ին չը նպաս տում է նաև տա րա
ծաշր ջա նում ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց մա նը: « Մեր 
կազ մա կեր պութ յան և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի միջև ձևա վոր վել է կա յուն հա մա գոր ծակ ցութ
յուն, փո խա դարձ վստա հութ յուն և հար գանք՝ միմ յանց 
նկատ մամբ», նշում է Մե րի Դավթ յա նը, ա պա հա
վե լում. « Ցան կա ցած փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յան մեջ 
կար ևո րը փո խա դարձ պար տա վո րութ յուն նե րի ճիշտ 
և ժա մա նա կին կա տա րում է: Միսն ա ռաք վում է ժա
մա նա կին, ո րի դի մաց վճա րու մը ևս կա տար վում է ժա
մա նա կին: Արդ յուն քում՝ թո ղարկ վում է թարմ, ո րակ յալ 
ար տադ րանք, ին չի կա րիքն այ սօր ու նի սպա ռո ղը», 
ա սում է Մե րին: « Շու կա յում այ սօր շատ և բազ մա զան 
են կի սա ֆաբ րի կատ նե րի տե սա կա նի նե րը, ընտ րութ
յան լայն հնա րա վո րութ յուն կա: Սա կայն, ցա վոք այ սօր 

թե լադ րո ղը գինն է և  ոչ թե ո րա կը: Ի վեր ջո, ոչ գնո
ղու նակ սպա ռո ղը նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է ան
հա մե մատ ցածր գին ու նե ցող ար տադ րան քին՝ ան կախ 
ո րա կից», իր մտո րում երն է կի սում Մե րի Դավթ յա
նը: Ի դեպ « Մե րի Դավթ յան» ԱՁի ար տադ րա տե սա
կա նու գնե րը չեն կա րող ցածր լի նել՝ ի հա շիվ ո րա կի: 
Չ նա յած ի րաց ման հետ կապ ված դժվա րութ յուն նե րին, 
այ նուա մե նայ նիվ ար տադ րան քը սպառ վում է, ժամ կե
տաց ար տադ րանք չի մում, այդ պի սով՝ խա նութ նե րից 
հետ վե րա դարձ գրե թե չեն ու նե նում: Ս պա ռող նե րի 
շրջա նում ար դեն մեծ համ բավ ու նի ռու սա կան պիլ մե
նին, վրա ցա կան խին կա լին, ման թին (պատ րաստ վում 
է գո լոր շու վրա), նրբաբ լիթ նե րը, շեր տա վոր խմոր նե
րը, հա վի, տա վա րի մսից և կիև յան կոտ լետ նե րը, խա
նու ման (մսով ռու լետ), կո լո լակ նե րը (տաֆ տե լի), իշ լի 
քյուֆ թան և  այլն: Տե սա կա նին գնա լով ընդ լայն վում 
է, նա խա տե սել են ա ռա ջի կա յում կազ մա կեր պել նաև 
թփով տոլ մա յի ար տադ րութ յուն: Ա ռանձ նա կի ու շադ
րութ յուն է դարձ վում  հայ կա կան ու տեստ նե րի, կի սա
ֆաբ րի կատ նե րի և ճա շա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան 
ընդ լայն մանն ու տե սա կա նու ա վե լաց մա նը: Ծ րագ րել 
են կազ մա կեր պել նաև լա վա շի, տխե մա լիի և տ նա կան 
խմո րե ղե նի ար տադ րութ յուն: Սա կայն դրա հա մար 
պետք է ձեռք բե րել նոր տեխ նի կա սար քա վո րում եր, 

կա ռու ցել ար տադ րա մաս, ին չը ֆի նան սա կան լուրջ 
ներդ րում եր է պա հան ջում: Նա խա տե սել են փոքր 
ֆիր մա յին խա նութ բա ցել Ա լա վեր դիում, որ տեղ կգոր
ծի նաև համ տե սի սրա հը: Ո րո շել են նաև բա րե լա վել 
ար տադ րան քի ապ րան քա յին տես քը, բարձ րաց նել 
փա թե թա վոր ման ո րա կը:  Մե րիի նպա տա կը նաև աշ
խա տա տե ղե րի ստեղ ծում է, ին չի կա րիքն այ սօր շատ 
մեծ է Ա լա վեր դիում, Օ ձու նում և հա րա կից բնա կա վայ
րե րում: Աշ խա տան քի ա ռաջ նա հեր թո րեն ըն դուն վե լու 
են կա նայք:

Մե րի Դավթ յա նը հայ կա կան, ա վան դա կան ըն
տա նի քի մայր է, ու նի եր կու դուստր: Գոր ծա րար կինն 
ա նընդ հատ նոր ծրագ րեր ու մտա հա ղա ցում եր է ու
նե նում: Կու զե նար հա մա գոր ծակ ցել գոր ծըն կեր նե
րի հետ, ով քեր ներդ րում եր կկա տա րեին՝ հա մա տեղ 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով: Մե րին ցան
կա նում է ընդ լայ նել նաև ար տադ րան քի սպառ ման 
աշ խար հագ րութ յու նը, այն ի րաց նել նաև Եր ևա նում 
և  այլ քա ղաք նե րում: Աշ խա տանք նե րին ա ջակ ցում է 
նաև ա մու սի նը, ով նույն պես զբաղ ված է մաս նա վոր 
գոր ծա րա րութ յամբ՝ դարձ յալ սննդի ար տադ րութ յան 
ոլորտում: Մե րին նաև Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա
նանց ա սո ցիա ցիա յի « Գոր ծա րար կա նանց» խմբի ան
դամ է:

Է ջի նյու թե րը`   Նել լի Սա հակ յա նի 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱՑՈՒՄ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՈՎ

2014թ. ապ րիլ ամ սին քո լե ջի տնօ
րեն է ընտր վել ու սում ա դաս տիա րակ
չա կան աշ խա տանք նե րի հմուտ գի տակ, 
32 տա րի տնօ րե նի` ու սում ա կան աշ խա
տանք նե րի գծով տե ղա կալ Սեր գեյ Զա
քար յա նը: Նա ա վար տել է Խ. Ա բով յա նի 
ան վան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի 
Կուլ տու րա յի ֆա կուլ տե տը, ղե կա վա րել 
է երգ չախմ բեր, փո ղա յին նվա գա խումբ, 
դա սա վան դել ե րաժշ տա կան դպրո ցում, 
1977 թ. որ պես մշա կու թա յին աշ խա տող` 
աշ խա տան քի է ան ցել տեխ նի կու մում, 
19882014 թթ. կա տա րել է ուս մաս վա րի 
պար տա կա նութ յուն նե րը:

 Պա րոն Զա քար յան, ի՞նչ բա ժին
ներ են գոր ծել այս ու սում ա կան հաս
տա տութ յու նում նախ կի նում և  այ սօր:

Սկզբ նա կան  շրջա նում տեխ նի կու
մի հիմ քը գրա դա րա նա յին բա ժինն էր, 
այ նու հետև ա վե լա ցան Ռե ժի սու րա յի, 
Ժող գոր ծիք նե րի բա ժին նե րը, ա վե լի ուշ` 
Կազ մա րա րա կան ար տադ րութ յան տեխ
նո լո գի բա ժի նը` տպա րա նի տեխ նիկ նե րի 
ո րա կա վո րու մով. ու սա նող նե րը պրակ
տի կան անց կաց նում էին Մայր Ա թո ռի և 
Ար գա վան դի տպա րան նե րում: Մ շա կու
թա լու սա վո րա կան աշ խա տանք բաժ նի 
շրջա նա վարտ նե րը հան րա պե տութ յան 
ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ են, ով քեր, 
հարս տա ցած ի րենց նշա նա վոր դա սա
խոս նե րից ձեռք բե րած գի տե լիք նե րով, 
առ այ սօր ստեղ ծա գործ աշ խա տան քով 
աչ քի են ընկ նում մշա կույ թի տար բեր 
բնա գա վառ նե րում: 1993թ. ժա մա նա կի 
պա հան ջով ու սում ա կան հաս տա տութ
յու նում սկսել է գոր ծել ման կա վար ժա
կան բա ժի նը` ման կա վարժ նե րի տար բեր 
ո րա կա վո րում ե րով` ար տա դա սա րա նա
կան, ար տադպ րո ցա կան դաս տի րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պիչ, 
դաս տիա րակ, դաս վար:

 Նոր մաս նա գի տութ յուն նե րի հետ 
կապ ված ա ռա ջի կա ինչ պի սի՞ ծրագ րեր 
ու նեք:

 Հան րա պե տութ յու նում տե ղի ու նե
ցող փո փո խութ յուն նե րը անդ րա դառ նում 
են քո լե ջի ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
վրա ևս: Աշ խա տա շու կան պա հան ջում է 
հաշ վի առ նել բո լոր փո փո խութ յուն նե րը 
և նոր մաս նա գի տութ յուն նե րով հա մալ րել 
քո լե ջը: Էջ միած նի քա ղա քա պետ Կա րեն 
Գ րի գոր յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ մեր ու
սում ա կան հաս տա տութ յու նը ստա ցել է 
ար տո նա գիր` բա ցե լու նա խադպ րո ցա
կան կրթութ յան բա ժին հե ռա կա հոս քով` 
ման կա պար տե զի աշ խա տող ներ պատ
րաս տե լու հա մար:

Ո՞ր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
եք կնքել պայ մա նագ րեր ու սա նող նե րի 
ու սում աար տադ րա կան պրակ տի կան 

կազ մա կեր պե լու հա մար:
 Մենք նա խա պես պայ մա նագ րեր 

ենք կնքել դպրոց նե րի, բան կե րի, տար
բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Հա
մա գոր ծակ ցում ենք նաև Մայր Ա թոռ 
Սուրբ Էջ միած նի հետ: Սո վո րող ներն 
ի րենց գործ նա կան գի տե լիք նե րը հարս
տաց նում են ու սում ա կան, մաս նա գի
տա կան, նա խաա վար տա կան պրակ տի
կա նե րի ըն թաց քում: Քո լե ջը և ՀՀ պե
տա կան բու հե րը կնքել են պայ մա նագ
րեր շրջա նա վարտ նե րի շա րու նա կա կան 
կրթութ յու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով: 
Քո լե ջի շրջա նա վարտ նե րը շա րու նա կում 
են ի րենց կրթութ յու նը Եր ևա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նում, Խ. Ա բով յա նի 
ան վան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա
նում, Հա յաս տա նի ազգային ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նում, Հա յաս տա նի պե տա
կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա
նում, Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա
րա գի տա կան / Պո լի տեխ նիկ/ հա մալ սա
րա նում:

Մ շա կու թա յին ինչ պի սի՞ մի ջո ցա
ռում ե րի են մաս նակ ցում քո լե ջի ու սա
նող նե րը:

 Քո լե ջում ու սա նող նե րի ու ժե րով 
կազ մա կերպ վում են ցե րե կույթ ներ, բա
նա վե ճեր,  զրույց  զե կու ցում եր, ուխ
տագ նա ցութ յուն ներ,  էքս կուր սիա ներ, 
ըն թեր ցումդի տումքննար կում ներ, 
մրցույթ ներ: Քո լե ջի ման կա վարժ ներն ու 
սո վո րող նե րը մշտա պես մաս նակ ցում են 
Էջ միա ծին քա ղա քում կազ մա կերպ վող 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րին, «Ու սա
նո ղա կան գա րուն» փա ռա տո նին` մշտա
պես ար ժա նա նա լով խրա խու սանք նե րի: 
Քո լե ջը հա մա գոր ծակ ցում է նաև Ս տավ
րո պո լի հա մալ սա րա նի, Հայ կա կան հիմ
նադ րա մի Ար մա վի րի մար զի մաս նաճ յու
ղի հետ:        

ՀՀ մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի շար
քում տասն յակ տա րի ներ իր ու րույն տեղն է ու նե ցել Էջ միած նի Վ. Հա մա
զասպ յա նի ան վան պե տա կան քո լե ջը` ձեռ նար կութ յուն նե րը, մշա կու թա յին 
և կր թա կան օ ջախ ներն ա պա հո վե լով ո րակ յալ մաս նա գետ նե րով: Սկզբ
նա պես գոր ծե լով Խ. Ա բով յա նի ան վան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի 
և Ակ. Բա կուն ցի ան վան ման կա վար ժա կան ու սում ա րա նին կից` մշա կել և 
գոր ծո ղութ յան մեջ է դրել ու սում ա դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
իր ինք նա տիպ ոճն ու ծրագ րե րը: 1969 թ. տեխ նի կու մը, տե ղա փոխ վե լով 
Էջ միա ծին քա ղաք, ամ րագր վել է որ պես մշա կու թա յին կենտ րոն` յու րա հա
տուկ օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լով ինչ պես մշա կու թա յին, այն պես էլ ու սում
նա կան հաս տա տութ յուն նե րին: 2000 թ. տեխ նի կու մը դար ձել է քո լեջ, իսկ 
2004 թ. կոչ վել Հան րա պե տութ յան Սփ յուռ քա հա յութ յան  կո մի տեի ա ռա ջին 
նա խա գահ, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի նախ կին պրո ռեկ տոր, Խ. 
Ա բով յա նի ան վան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի նախ կին ռեկ տոր,  Էջ
միած նի ան վա նի  քա ղա քա ցի Վարդ գես  Հա մա զասպ յա նի ա նու նով:
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«ՍԻՍԻԱՆ  ԿԱԹ»  ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇՈՎ  
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ

Սեպտեմբերի 59ը Չինաստանում կայացած գյուղատնտեսական ցուցա
հանդեսին ներկա է գտնվել «Սիս Ալպ» ՍՊԸի տնօրեն Հուսիկ Ստեփանյանը: 
Ծնվել է Սիսիան քաղաքում, ավարտել է Երևանի անասնաբուժական
անասնաբուծական ինստիտուտը՝ ստանալով կաթի և կաթնամթերքների 
ինժեներտեխնոլոգի որակավորում: Հայոց բանակում ծառայելուց 
հետո, աշխատել է մի շարք ընկերություններում՝ մասնաճյուղի տնօրեն, 
արտադրամասի և արտադրության պետ: Ցուցահանդեսում ձեռք բերած 
պայմանավորվածությունների, ինչպես նաև «Սիսիան կաթ» ապրանքանիշով 
արտադրված կաթնամթերքի արտադրության մասին Ագրոլրատու թերթի 
աշխատակցին ներկայացրեց «Սիս Ալպ»ի տնօրենը»: 

 Պա րոն Ս տե փան յան, ե՞րբ է հիմ
նադր վել կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ
յու նը, ի՞նչ տե սա կա նի ներ են ար տադր
վել նախ կի նում և  այ սօր:

2008 թվա կա նից Սի սիան քա ղա
քում  հիմ ել ենք մեր բիզ նե սը և  զբաղ
վում ենք կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ
յամբ: Սկզբ նա կան շրջա նում ար տադ րել 
ենք միայն  մեկ տե սա կա նի` մա ծուն,  ներ
կա յումս ար տադ րում ենք մա ծուն, թթվա
սե րի տե սա կա նի, կաթ նա շոռ, կաթ, թան, 
սե րուցք, պա նիր ներ և  այլ:  Ա ռա ջի կա յում 
պատ րաստ վում ենք ա վե լաց նել քա մած 
մա ծուն, յո գուրտ, կե ֆիր, հո լան դա կան 
պա նիր:

Որ տե ղի՞ց եք ձեռք բե րում հում քը և 
տա րա նե րը:

 Կա թը մթե րում ենք Սի սիա նի տա
րա ծաշր ջա նից: Օ ժան դակ նյու թե րը ձեռք 
ենք բե րում այդ բնա գա վա ռում մաս նա
գի տաց ված տար բեր ըն կե րութ յուն նե րից` 
« Քարդ» ագ րոս պա սար կում, «Օ վալ պլաս
տիկ», « Ջի նափ» սեր վիս և  այլն:

 Լա բո րա տոր պայ ման նե րն ի ՞ նչ  վիճակում են:
Ու նենք լա բո րա տո րիա, որ տեղ հում քը և պատ րաս տի ար տադ րան քը փոր

ձաքն նութ յան են են թարկ վում: Շու տով պատ րաստ կլի նի  պատ րաս տի ար տադ
րան քի  լա բո րա տո րիան`զին ված ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով: Արդ յուն քում 
կա ռանձ նա նա հում քի ստուգ ման լա բո րա տո րիան պատ րաս տի ար տադ րան քի և 
ման րէա բա նութ յան լա բո րա տո րիա յից: Իսկ ար տադ րա կան և  օ ժան դակ տա րածք
նե րը հա մա պա տաս խա նում են սա նի տա րա կան չա փա նիշ նե րին:

Որ տե՞ղ է սպառ վում պատ րաս տի ապ րան քա տե սա կա նին:
« Սի սիան կաթ» ապ րան քա նի շը վա ճառ վում է Ս յու նի քի մար զի բո լոր քա ղաք

նե րում, նաև ո րոշ գյու ղե րում, Վա յոց ձո րի մար զի Վայք, Ե ղեգ նա ձոր, Ջեր մուկ քա
ղաք նե րում, Եր ևան քա ղա քի մի շարք խա նութ նե րում, Ջեր մու կի ա ռող ջա րան նե րում 
(«Ար մե նիա» և «Օ լիմ պիա»): Ս պա սար կում ենք նաև ման կա պար տեզ նե րին ու հյու րա
նոց նե րին:

 Դուք օ րեր ա ռաջ եք վե րա դար ձել Չի նաս տա նից, պատ մեք այդ այ ցե լութ
յան մա սին:

 Չի նաս տան էի մեկ նել « Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ
յուն» (ՌԶԳ) ՀԿի հրա վե րով: Ցու ցա հան դե սը վե րա բե րում էր գու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տին` գյուղ քի միա, կե րե րի ար տադ րութ յուն, թռչնա բու ծութ յուն, խո զա բու ծութ
յուն, ա նաս նա պա հութ յուն և  այլն: Գե րակշ ռող մե ծա մաս նութ յամբ ի րենց ծա ռա յութ
յունն ու սար քա վո րում երն էին ա ռա ջար կում չի նա կան ըն կե րութ յուն նե րը: Կա յին 
նաև  այլ երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ` ՌԴ, Ղա զախս տան, Թուր քիա, Հնդ կաս
տան և  այլն:

Ա ռա ջի կա յում ի՞նչ ծրագ րեր ու նեք, որ պետք է ի րա կա նաց նեք, նոր տե սա
կա նի ներ, հա մա գոր ծակ ցութ յուն ներ կլի նե՞ն:

Այս և հա ջորդ տա րի կի րա
կա նաց վեն նոր սար քա վո րում
նե րի ձեռք բեր ման աշ խա տանք
նե րը: Ո րոշ շի նա րա րա կան աշ
խա տանք ներ ու նենք, որ պետք է 
ա վար տին հասց նենք: Կ ներդր վի 
ո րա կի կա ռա վար ման ՀԱՍՍՊ 
հա մա կար գը: Չ դա վա ճա նե
լով « Սի սիան կաթ» ըն կե րութ յան 
սկզբունք նե րին՝ նոր տե սա կա նի
ներ  կմա տու ցենք սպա ռո ղին: Այ
ցե լութ յուն ներ կլի նեն ար տերկիր ̀  
ար տա հան ման հետ կապ ված 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ 
ձեռք բե րե լու նպա տա կով:

Ար տադ րութ յան հետ կապ ված ի՞նչ դժվա րութ յուն ներ կան:
 Չեմ անդ րա դառ նա այն դժվա րութ յուն նե րին, ո րոնք բո լո րիս են հայտ նի: Խն

դի րը հիմ ա կա նում կապ ված է հում քի պա կա սի հետ` աշ նան և ձմ ռան ա միս նե րին
Կար ծում եմ շու տով ո լոր տին քա ջա տեղ յակ և բա նի մաց կադ րե րի պա կաս կու նե
նանք…

Ի՞նչ կցան կա նա յիք ա վե լաց նել:
 Նախ շնոր հա կա լութ յունս եմ հայտ նում մեր հա վա տա րիմ սպա ռող նե րին՝ « Սի

սիան կաթ» ապ րան քա նի շին վստա հե լու հա մար: Հա վա տաց նում ենք, որ նրանք 
չեն սխալ վում, քա նի որ նրանց է մա տուց վում ա նա րատ կա թից պատ րաստ ված 
կաթ նամ թերք, ո րը հմուտ վար պետ նե րի սրտա ցավ աշ խա տան քի ու ա վան դա կան 
և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի պահ պան ման արդ յունքն է:

Է ջի նյու թե րը`  Մանվել Կիրակոսյանի
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տե ղում ե րի ռե ժի
մը, կար կուտ նե րը 
դառ նում են ա վե լի 
հա ճա խա կի, երբ 
տե ղում ե րի քա
նա կը շա տա նում է 
հո ղից սննդա րար 
նյու թե րը լվաց վում 
են, հո ղե րը աղ քա
տա նում են, ու ժաս
պառ լի նում, հետ
ևա բար իջ նում է 
բույ սե րի բեր քատ
վութ յունն ու աճ ման 
ա րա գութ յու նը: 

2 ,  Ք ա  մ ի  ն ե 
րը ու ժե ղա նում են, 
ո րի հետ ևան քով 
հո ղի մա կե րե սա յին 
շեր տը չո րա նում է: 

Հետ ևա բար, նվա զում է հո ղի խո նա վութ յու նը: Հո ղե րը 
դեգ րա դաց վում են, ա ղուտ նե րը ընդգր կում են ա վե լի 
մեծ տա րածք ներ: Այս հո ղե րի վրա ոչ բո լոր բույ սերն են 
ա ճում: Այ սինքն հո ղե րը փչա նում են և  օգ տա գործ ման 
են թա կա չեն լի նում: Բարձր ջեր մաս տի ճա նը և խո
նա վութ յու նը ստեղ ծում են նպաս տա վոր պայ ման ներ  
հի վան դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի զար գաց ման 
հա մար, ո րը ևս բա ցա սա բար է ազ դում գյու ղատն տե
սութ յան  վրա: 

3. Այս բո լոր եր ևույթ նե րի հետ ևան քով իջ նում է 
բեր քատ վութ յու նը և  ա ռա ջա նում է պա րե նի  և խ մե
լու ջրի խնդիր և հետ ևա բար սով: Հարց է ա ռա ջա նում 
իսկ ի±նչ պետք է ա նել, որ պես զի մեղ մել կլի մա յի ազ դե
ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան վրա: Նախ`  

•	 ճիշտ և  արդ յու նա վետ մշա կել գյու ղատն տե
սա կան հո ղե րը.

•	 Ա ղա կալ ված հո ղե րը մաք րել կեն սա բա նա կան 
ե ղա նա կով: Կան հա տուկ բույ սեր,  ո րոնք կոչ վում են 
սե դան տիվ բույ սեր, սրանք հո ղից վերց նում են ա ղե
րը, իսկ հո ղը ո րո շա կիո րեն  հարս տաց նում  ա զո տով: 
Դ րանք են առ վույ տը, սո յան, ո լո ռը և  այլն: 

•	 Քի միա կան պա րար տան յու թե րի և թու նա քի
մի կատ նե րի ճիշտ և ն պա տա կա յին օգ տա գոր ծում, իսկ 
ա վե լի ճիշտ է օգ տա գոր ծել օր գա նա կան պա րար տան
յու թեր, օ րի նակ` գո մաղբ, թռչնաղբ, կոմ պոստ և  այլն: 

•	 Պետք է մշա կել նոր կլի մա յա կան պայ ման
նե րին ա վե լի հար մար ված սոր տեր, հատ կա պես. տե
ղա կան պայ ման նե րին ա ռա վել հար մար ված չո րա դի
մաց կուն, ե րաշ տա դի մաց կուն, ա ղա կա յուն, այ սինքն` 
սթրե սա կա յուն սոր տե րի և հիբ րիդ նե րի ներդ րում, տե
ղա կան  գե նո ֆոն դի պահ պա նում ու տա րա ծում: 

•	 Կ լի մա յի փո փո խութ յամբ պայ մա նա վոր ված` 
ռիս կե րի գնա հա տում և  ա պա հո վագ րում: 

•	 Հա կա կարկ տա յին հա մա կար գե րի զար գա
ցում:

•	 Հա կա հե ղե ղա յին մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա
նա ցում: 

•	 Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի հի վան
դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի նկատ մամբ կա յուն 
սոր տե րի ներդ րում:

•	 Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի 
ֆի տո սա նի տա րա կան վի ճա կի մո նի թո րին գի մե խա
նիզմ ե րի ներդ րում:

•	 Բան ջա րե ղե նի մշա կութ յու նը պետք է տե ղա
փո խել ա վե լի սա ռը և խո նավ շրջան ներ, որ տեղ մշա
կութ յան հա մար ա վե լի նպաս տա վոր պայ ման ներ են, 
հի վան դութ յուն ներն ա վե լի քիչ են:

•	 Օգ տա գոր ծել In vitro  մե թո դի հնա րա վո րութ
յուն նե րը` ա ռող ջաց ված և  ա վե լի հար մար ված սե լեկ

ցիոն նյութ ստա նա լու հա մար:
•	 Բու սա կան մա ցորդ ներն  այ րե լու  փո խա րեն 

վե րամ շա կել, ո րից կա րե լի է ստա նալ օր գա նա կան 
պա րար տան յութ, օ րի նակ`  կոմ պոստ կամ սպիրտ:

•	 Ս տա նալ գի տե լիք ներ կլի մա յի գլո բալ փո փո
խութ յան ազ դե ցութ յան մա սին: Այ սինքն` ինչ քան շատ 
բան ի մա նանք այս պրոբ լե մի մա սին, այն քան արդ յու
նա վետ կա րող ենք պայ քա րել դրա դեմ: 

•	 Եվ ի հար կե, կլի մա յի ազ դե ցութ յու նը կա րե լի է 
մեղ մել ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի մի ջո ցով:

ԻՆ ՉՈ±Ւ ԸՆՏ ՐԵԼ ՋԵՐ ՄՈՑ ՆԵ ՐԸ և ՋԵՐ ՄԱՏ ՆԵ ՐԸ
Փակ գրուն տում բեր քը պաշտ պան ված է ար տա

քին ան բա րեն պաստ  կլի մա յա կան պայ ման նե րից` 
ցրտա հա րութ յուն նե րից, կար կու տից, սե լավ ե րից: 
Հ նա րա վոր է կա ռա վա րել ջեր մութ յու նը, լույ սը և խո
նա վութ յու նը: Վե գե տա ցիոն շրջա նը եր կար է և կա ռա
վա րե լի: Այ սինքն` ջեր մոց նե րում ողջ տա րին կա րե լի 
է բան ջա րե ղեն մշա կել, նույ նիսկ ձմռա նը և ս տա նալ 
բերք, հետ ևա բար նաև ե կա մուտ:

Ջեր մոց նե րը լի նում են ան գա րա յին, բլո կա յին և 
թա ղան թա պատ: Ան գա րա յին ջեր մատ նե րն ար դեն 

հնաոճ կա ռույց ներ են և հի մա գրե թե չեն օգ տա գործ
վում: Բ լո կա յին ջեր մատ նե րը ա մե նա տա րած վածն են, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են ողջ աշ խար հում և  ա նընդ
հատ կա տա րե լա գործ վում են: Մ յուս ա մե նա տա րած
ված տե սա կը դա թա ղան թա պատ ջեր մատ ներն են, 
ո րոնք լի նում են տա քաց վող և  ոչ տա քաց վող: 
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Նախ, ինչ պես է ա ռա ջա նում կլի մա յի փո փո խութ
յու նը: Ընդ հան րա պես, մթնո լոր տում կան տար բեր գա
զեր՝ ած խած նի եր կօք սիդ, օ զոն, մե թան, ջրա յին գո
լոր շի: Դ րանք ջեր մո ցի տա նի քի նման պա հում են ջեր
մութ յու նը և տա քաց նում են երկ րա գուն դը, այդ պատ
ճա ռով էլ դրանք կոչ վում են ջեր մո ցա յին գա զեր: 

Սա բնա կան պրո ցես է: Սա կայն, մար դու գոր
ծու նեութ յան հետ ևան քով, դրանք են՝ աղ բի այ րու մը, 
գոր ծա րան նե րի և մե քե նա նե րի ծու խը, հա նա ծո վա
ռե լի քի այ րու մը, գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեութ յու
նը, օ րի նակ` բու սա կան մա ցորդ նե րի այ րու մը: Այս 
բո լո րի պատ ճա ռով, մթնո լոր տա յին գա զե րի քա նա կը 
մթնո լոր տում ա վե լա նում է, իսկ երկ րի մա կեր ևույ թի և 
մթ նո լոր տի ստո րին շեր տե րի ջեր մաս տի ճա նը բարձ
րա նում:

Այ սինքն, մթնո լոր տում ջեր մո ցա յին գա զե րի քա
նա կի մե ծա ցու մը բե րում է կլի մա յի փո փո խութ յուն: 
Եվ ջեր մաս տի ճա նի մի փոքր փո փո խութ յու նը բե րում 
է բազ մա թիվ լուրջ փո փո խութ յուն նե րի: Այս պես օ րի
նակ` գիտ նա կան նե րը պար զել են, որ վեր ջին 200 տա
րում ողջ աշ խար հում ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա ցել է 
0,6 OC: Թ վում է, թե դա քիչ է, բայց նույ նիսկ այդ չնչին 
փո փո խութ յան հետ ևան քով, տե ղի են ու նե նում լուրջ 
գործողություններ: 

Խո նա վութ յան պա կա սի և բարձր ջեր մաս տի ճա
նի պատ ճա ռով շա տա ցել են ան տա ռա յին հրդեհ նե
րը: Շատ ժա մա նակ դրանք ընդգր կում են հար յու րա
վոր հեկ տար ներ:  Հա ճա խա կի են դար ձել սե լավ ե րը, 
ջրհե ղեղ նե րը, ցու նա մի նե րը և բ նա կան այլ ա ղետ նե րը, 
ո րոնք լուրջ վաս ներ են հասց նում մար դուն և բ նութ
յա նը: Արկ տի կա կան սա ռույց ներն են հալ վում, և շատ 
կենդանատե սակ ներ այ սօր կանգ նած են ան հե տաց
ման եզ րին, օ րի նակ` Ս պի տակ ար ջը: Սա ռույց նե րի 
հալչ ելու պատ ճա ռով, շատ հա ճախ դրանք զրկված են 
լի նում տե ղա շարժ ման հնա րա վո րութ յու նից, հետ ևա
բար նաև որս ա նե լու հնա րա վո րութ յու նից, իսկ ո րոշ 
տե սակ ներ էլ լրիվ ան հե տա ցել են, ո րո վետև շատ 
զգա յուն են ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ և դ րա չնչին 
տա տա նու մը կա րող է  կոր ծա նա րար լի նել: Կ լի մա յի 
գլո բալ տա քաց ման մեկ այլ լուրջ հետ ևանք է ե րաշ
տը: Երկ րագն դի վրա կան վայ րեր, օ րի նակ` Աֆ րի կա յի 
ո րոշ մա սե րում, որ տեղ ա միս նե րով տե ղում եր չեն լի
նում: Հետ ևա բար սնունդ և ջուր հայ թայ թե լը կեն դա
նի նե րի հա մար դառ նում է լուրջ փոր ձութ յուն: Նույն 
խնդրի ա ռաջ կանգ նում են նաև մար դիկ:

ԻՍԿ ԻՆՉ ՊԵ±Ս  Է ԱԶ ԴՈՒՄ ԿԼԻ ՄԱ ՅԻ ՓՈ ՓՈ
ԽՈՒԹ ՈՒ ՆԸ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹ ԱՆ ՎՐԱ 

Այ սօր կլի մա յի գլո բալ փո փո խութ յուն նե րի 
հետևան քով ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը գնա լով դառ
նում են ա վե լի ան կան խա տե սե լի, որն էլ ուղ ղա կիո րեն 

ազ դում է գյու
ղատն տե սութ
յան վրա, հետ
ևա բար` կլի մա յի 
փո փո խութ յան 
և գ յու ղատն տե
սութ յան միջև 
փո խազ դե ցութ
յան պրոբ լե մը 
դառ նում է հրա
տապ և կար

ևոր, հատ կա պես Հա յաս տա նի նման ագ րա րա յին երկ
րի հա մար: 

1.Կ լի մա յի փո փո խութ յան հետևան քով փոխ վում է 

Կ լի մա յի գլո բալ փո փո խութ յու նը տե ղի է ու նե նում երկ րագն դի ողջ տա րած քում և  երկ րագն
դի տար բեր մա սե րում: Ինչ պես  է ա ռա ջա նում կլի մա յի գլո բալ փո փո խութ յու նը, ի±նչ  ազ դե ցութ
յուն ու նի այն մար դու, բնութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան վրա, ի±նչ ռիս կա յին գոր ծոն ներ կան 
գյու ղատն տե սութ յան հա մար, և  ինչ պե±ս կա րե լի է մեղ մել կլի մա յի ազ դե ցութ յու նը գյու ղատն
տե սութ յան վրա, մաս նա վո րա պես, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի մի ջո ցով և ս տա նալ ե կա
մուտ: Դ րա հա մար պետք է ու նե նալ հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ, դրանք գործնականում 
կի րառելու  համար:

 

 Անգարային

 

 Բլոկային

 

 Թաղանթապատ 
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Դ րանք պատ ված են պո լիէ թի լե նի շեր տով:
Ջեր մատ նե րում կա րե լի է կա ռա վա րել բո լոր կեն

սա կան գոր ծոն նե րը` լույս, ջեր մութ յուն, խո նա վութ յուն, 
սննդա յին տար րեր և  օ դը: 

Դ րանք կար գա վոր վում են ավ տո մատ սար քե
րի մի ջո ցով կամ` մե խա նի կա կան: Շատ կար ևոր է 
սննդան յու թե րի ճիշտ ընտ րութ յու նը և դ րանց քա նա կը, 
հա կա ռակ դեպ քում, բույ սե րը կա րող են այր վել: Բարձ
րո րակ և  ա ռատ բերք ստա նա լու հա մար շատ կար ևոր 
է ճիշտ մշա կա բույ սի ընտ րութ յու նը, Ճիշտ սոր տի ընտ
րութ յու նը, բարձ րո րակ տնկան յու թի օգ տա գոր ծու մը, 
մշակ ման  տեխ նո լո գիա յի կա նոն նե րի ճշգրիտ պահ
պա նու մը: 
ԻՍԿ ԻՆՉ ՊԻ ՍԻ± ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵՐ ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է 
Ա ՃԵՑ ՆԵԼ ՋԵՐ ՄԱ ՏԱ ՆԸ /ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ/ 

Դ րանք են` տաք դեղ, լո լիկ, լո բի, բադ րի ջան, կա
ղամ բազ գի նե րից` պե կին յան կա ղամբ, կոլ րա բի, նաև 
հա զար և  այլն: Բայց պետք է հի շեք, որ նախ` դրանք 
պետք է լի նեն մի ջա հաս կամ վա ղա հաս, ա րագ բերք 
ստա նա լու հա մար և պետք է լի նեն ջեր մատ նա յին սոր
տեր, դրանք վերև բարձ րա ցող են և տա լիս են ա վե լի 
շատ բերք, քան` դաշ տում ա ճող նե րը: 

Ներդր ման հա մար կա րող ենք ա ռա ջար կել լո լի
կի տե ղա կան նոր սոր տե րից`  «ՆՈՐՔ»  մի ջաու շա հաս 
սորտը:  Բույ սե րը  դե տեր մի նանտ են և լավ տեր ևա կալ
ված, Պ տու ղը կլոր է, կար միր`   200220 գր քա շով, 
բեր քատ վութ յու նը` 11501250  ց/ հա:

Ինչ պես նաև տե ղա կան սե խի տե սակ նե րը: 

Ուսումասիրությունները  ցույց են տվել, որ դրանք 
ու նեն բարձր կա յու նութ յուն և հար մար վո ղա կա նութ
յուն` սթրե սա յին պայ ման նե րում ա ճե լու և բարձր բերք 
ա պա հո վե լու հա մար:

 
ՄԱՇ

Ցան քը կա տա րում են այն ժա մա նակ, երբ հո ղի 
վեր ևի շեր տում ջեր մութ յու նը հաս նում է  812 աս տի
ճանի: Պա հան ջում են թեթև, մե խա նի կա կան կազմ ու
նե ցող, օր գա նա կան նյու թե րով հա րուստ ստրուկ տու
րա յին հո ղեր: Խ նամ քի  աշ խա տանք ներն են` փխրե
ցու մը, քաղ հա նը: Ա ռա ջին փխրե ցու մից  1520 օր հե տո 
կա տա րել երկ րորդ փխրե ցու մը, իսկ եր րորդ ան գամ` 
ըստ անհ րա ժեշ տութ յան: Հա տի կաըն դե ղեն նե րի մշա
կութ յան տեխ նո լո գիան կի րա ռե լի է նաև նա խա լեռ նա
յին և լեռ նա յին գո տի նե րում: 
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ՄԱՐԶՈՒՄ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԵՂՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

ԴՐՎԱԾ ԵՆ

§ԳՈՎԱԿԱՆ¦

ՄԻՋԱՈՒՇԱՀԱՍ 
ՍՈՐՏ Է: 
ՊՏՈՒՂԸ ԵՐԿԱՐԱՎՈՒՆ 
ՁՎԱՁԵՎ.
4.1-5.5  ԿԳ ՔԱՇՈՎ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ   
200-260   Ց/ՀԱ 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ  ԳԼՈԲԱԼ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ  ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՏԱՐԲԵՐ  ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՉՈՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ  

ՍՈՐՏԵՐԻ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  §ԱՐՓԻ¦
          
ՄԻՋԱՎԱՂԱՀԱՍ 
ՍՈՐՏ Է: 
          ՊՏՈՒՂԸ 
ԵՐԿԱՐԱՎՈՒՆ    
          ՕՎԱԼԱՁԵՎ. 
5-6 ԿԳ ՔԱՇՈՎ
          
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ`  
280-325  Ց/ՀԱ 

 

 

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՍՈՅԱ

Ար մատ նե րի հետ սիմ բիո զի մեջ գտնվող պա
լա րա բակ տե րիա նե րի գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ, վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում հո ղում կու տակ վում է 4060 
կգ/ հա ա զոտ: Սո յան սի րում է թեթև, օ դա թա փանց, 
օր գա նա կան նյու թե րով հա րուստ հո ղեր: Ու նի կարճ 
վե գե տա ցիա:  Սո յա յի դաշ տը պա րար տաց վում է 30
40 տ/ հա գո մաղ բով, P90120 K6090 չա փա բաժ նով:  

ՊԱՏԻՍՈՆ 

Պատ կա նում է դդմազ գի նե րի ըն տա նի քին: Լեռ
նա յին և նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման նե րում մշակ
վում է 90X50X4050 սխե մա յով: Գար նա նա յին մշա
կութ յան դեպ քում, լա վա գույն ժամ կե տը հա մար վում 
է ապ րի լի 1525ը, իսկ ա մ ռանա ցա նի հա մար հու լի սի 
1520ը: Լայ նո րեն օգ տա գործ վում է` որ պես դիե տիկ 
սնունդ: Կար գա վորում է նյու թա փո խա նա կութ յու նը, 
կան խար գե լում սիրտա նո թա յին հա մա կար գի, ե րի
կամ ե րի և  լյար դի հի վան դութ յուն նե րը: Պա տի սո նի 
հյու թը օր գա նիզ մից հե ռաց նում է ա ղե րը, լա վաց նում 
ա ղինե րի գոր ծու նեութ յու նը, հանգս տաց նում ներ վա յին 
հա մա կար գը:      

     Ք րիս տի նե Պետ րոս յան
                           Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա

կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ րոն

   §ԱՆՈՒՇ¦

ՄԻՋԱՎԱՂԱՀԱՍ
 ՍՈՐՏ Է: 
ՊՏՈՒՂԸ`  ՕՎԱԼԱՁԵՎ 
3.8-5.2 ԿԳ ՔԱՇՈՎ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ`   
280-300  Ց/ՀԱ 

 

 

Ä 7
 Վա յոց ձո րի մար զում, Եվ րա միութ յան եր

ևան յան գրա սեն յա կի և Հորս հա մայն քի հա մայն
քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, հա մա ֆի նան
սա վոր վում և  ի րա կա նաց վում է «Աղ քա տութ յան 
նվա զեց ման և բ նա պահ պա նութ յան հիմ ախն
դիր նե րի հաղ թա հա րու մը Վա յոց ձո րի նա խա լեռ
նա յին գո տում` օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յան 
մի ջո ցով» ծրա գի րը: 

«Մենք ձգտում ենք Վա յոց ձո րի մար զում  գյու
ղատն տե սութ յու նը վե րա ծել օր գա նա կա նի, սա կայն 
դրա հա մար եր կար ժա մա նակ է պետք, այդ իսկ 
պատ ճա ռով որպես նպա տա կի ա ռա ջին քայլ` ընտ
րել ենք օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յու նը»,ծրա գի
րը ներ կա յաց նե լիս նշեց ծրագ րի ղե կա վար Ար շա
վիր Բա յաթ յա նը: Ծ րագ րի շա հա ռու ներն են` Հորս, 
Գող թա նիկ և Ար տա վան հա մայնք նե րը և մար զի 
հայտ նի մեղ վա բույծ նե րը (մոտ 80 անձ), ո րոնց հա
մար պար բե րա բար ի րա կա նաց վել են ու սու ցո ղա
կան դա սըն թաց ներ և գործ նա կան դաշ տա յին օ րեր: 
Ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի և խորհր դատ վութ
յուն նե րի ըն թաց քում ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է 
հատ կաց վել օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յա նը: Դա
սըն թաց ներն անց կաց րել են հան րա պե տութ յան լա
վա գույն մաս նա գետմեղ վա բույծ նե րը: Արդ յուն քում 
ստեղծ վել է մեղ վա բույծ նե րի մի խումբ, ով քեր ցան
կա ցել են զբաղ վել օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յամբ 
և ն րանց հա մար կազ մա կերպ վել է օր գա նա կան 
մեղ վա բու ծութ յան սեր տի ֆի կաց մա նը վե րա բե րող 
դա սըն թաց: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ստեղծ վել 
են նաև պի լո տա յին օր գա նա կան մեղ վա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն ներ. Հորս, Գող թա նիկ և Ար տա վան 
հա մայնք նե րում ստեղծ վել են մեղ վա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն ներ, յու րա քանչ յու րում` հին գա կան 
տնտե սութ յուն, յու րա քանչ յուր տնտե սութ յու նում` 
տա սը մեղ վաըն տա նիք: Շա հա ռու նե րին տրվել են 
լիո վին նոր կա հա վոր ված մեղ վաըն տա նիք ներ և  
ա պա հո վել են բո լոր պայ ման նե րը` օր գա նա կան 
մեղ վա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար: Ծ րագ րի 
կող մից յու րա քանչ յուր հա մայն քում ընտր վել է մաս
նա գետմեղ վա բույծ, ով վե րահս կում է շա հա ռու նե
րի աշ խա տան քը: 

Վեր ջերս տե ղի ու նե ցավ ծրագ րի ամ փո փիչ ու
սու ցումդա սըն թա ցը, ո րին մաս նակ ցում էին ծրագ
րի կազ մա կեր պիչ ներ, հյու րեր, պե տա կան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, մեղ վա բույծ ներ և ԶԼՄներ կա
յա ցու ցիչ ներ: Դա սըն թացն անց կաց րեց Դա նիա յից 
հրա վիր ված մաս նա գետ Դր. Ֆ լե մին գը, ով 1991թ.
ից աշ խա տում է որ պես խորհր դա տու` Մեղ վա բույծ
նե րի Դա նիա կան Կազ մա կեր պութ յու նում և  ու նի 
շատ աշ խա տութ յուն ներ օր գա նա կան մեղ վա բու
ծութ յան վե րա բեր յալ: Վեր ջինս ներ կա յաց րեց Դա
նիա յում մե ղու նե րի վա րոա տոզ հի վան դութ յան օր
գա նա կան բուժ ման տա րած ված և  արդ յու նա վետ 
ե ղա նակ նե րը` խոր հուրդ տա լով մեր մար զի մեղ վա
բույծ նե րին կի րա ռել սույն բու ժում ե րը` մեր երկ րի 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան: 

 Դա սըն թա ցից հե տո Հորս հա մայն քում Ֆ լե մին
գը փոր ձեց նույն բու ժում ե րը ցու ցադ րել տե ղում: 
Վեր ջում մեղ վա բույծ նե րին բա ժան վե ցին հա մա
պա տաս խան օր գա նա կան դե ղա մի ջոց ներ: Ծ րա
գիրն ա վարտ վում է ս/թ նո յեմ բե րի 1ին, սա կայն 
այն շա րու նա կա կան բնույթ կու նե նա` ծրագ րի ի րա
կա նաց ման ըն թաց քում ստեղծ ված  §օր գա նա կան 
մեղ վա բու ծութ յուն¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի 
հաշ վին, և ժա մա նա կի ըն թաց քում ձեռք կբե րի օր
գա նա կան մեղ րի սեր տի ֆի կատ` նպաս տե լով մար
զում օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յան զար գաց մա նը:

Վա յոց  ձո րի  ԳԱՄԿ
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն

տե սա կան հան րա գի տա րան ձեռք բե
րե լու հա մար կա րող եք զան գա հա րել 

011 52 48 34  հե ռա խո սա հա մա
րով: 

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

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

ՂԱՆՁԻԼ ԿԱՄ ՎԱՅՐԻ ՍԽՏՈՐ
 Դեղաբույսի նկարագրությունը: Սոխազգի ների ընտանիքին պատկա նող, 2050 սմ բարձրու թյան, 
ուղղաձիգ ցողունով, սխտորի բնորոշ հոտով բազմամյա խոտաբույս է: Ունի ցանցանման, երկարավուն 
սոխարմատ, նշտարաձև տերևներ, մանր, սպիտակկանաչավուն ծաղիկներ: Պտուղը սև սերմերով տուփիկ է: Մեր 
հանրապետությունում տարածված տեսակներից` արջասխտորը և հաղթականը, հարուստ են ֆիտոնցիդներով 
և ունեն բուժական նշանակություն: Դեղաբույսը ծաղկում է հունիսհուլիս, իսկ պտղակալում հուլիսօգոստոս 
ամիսներին: Բազմանում է սերմերով, որոնց տարածման գործում մեծ դեր են խաղում մրջյունները: Ձմեռում է 
լավ, պտղակալում` կանոնավոր:

«ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻ» 
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՈՒՆՆԵՐԸ

Տ րա դես կան ցիա նե րը 
Commelinaceae ըն տա նի
քին պատ կա նող բույ սեր են։ 
Ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րել 
և սկ սել են մշա կել հայր և  որ
դի Տ րա դես կանտ նե րը, 17րդ 
դա րում, այդ իսկ պատ ճա
ռով բույսն ան վան վում է հենց 
ի րենց ան վամբ։ Տա րած ված 
են Ար գեն տի նա յի հյու սի սից 
մինչև Կա նա դա յի հա րավ, 
Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա
յում, Մեք սի կա յում, ԱՄՆ հա
րա վում։

Ու ղիղ կամ գետ նա տա
րած ար մա տա ցող ցո ղու նով 
բազ մամ յա բույ սեր են։ Թարգ
մա նա բար նշա նա կում է «զո
լա վոր, կա խո վի» բույս։  Ծաղ
կա տերևիկ նե րը և թեր թիկ նե րը 
ե րեքն են` վար դա գույն կամ 
մա նու շա կա գույն ե րանգ նե րով։ 
Տեր ևը կա նաչ է կամ ար ծա թա
գույն, ար տա հայտ ված գծա յին 
զո լե րով: Պ տու ղը փոքր տու
փիկ է։ Կա րող է ա ճել ջրի մեջ, 
ծաղ կա մա նը հա ճախ կա խում 
են։

Հա մար վում է, որ տրա
դես կան ցիան ար ևի ծա ղիկ է, 
ո րը կա րող է հե ռաց նել մտքի, 
զգաց մուն քի կամ խոս քի մի
ջո ցով փո խանց վող ան բա րեն
պաստ է ներ գիան։ Այն եր բեմ 
ան վա նում են «կա նա ցի բամ
բա սանք», այ նինչ ի րա կա նում 
այն պաշտ պա նում է բնա կա
րա նը և  ըն տա նի քը` զա նա զան 
չա րամ տութ յուն նե րից և չա րա
կա մութ յուն նե րից։ Գի տա կա նո
րեն ա պա ցուց ված է, որ բույ սը 
մաք րում և խո նա վաց նում է 
բնա կա րա նի օ դը, պաշտ պա

նում է լեկտ րա մագ նի սա կան 
դաշ տի ազ դե ցութ յու նից։ Բույ սի 
տես քը հանգս տաց նում է աչ քե
րը, մեղ մաց նում լար վա ծութ յունն 
ու  հոգ նա ծութ յու նը։

Հ յու թա լի տերև նե րը հա
ճախ հա մե մա տում են կա լան
խոեի և հալ վեի (ա լոէ) հետ։ Վեր
ջին տա րի նե րին բույ սը լայ նո րեն 
ու սում ա սիր վում է։ Կա կար ծիք, 
որ զեբ րի նա յի, ո րը նրա մյուս 
ա նունն է,  ֆի տոն ցիդ ներն ի զո
րու են ճնշել ժա մա նա կա կից ար
հես տա կան շի նան յու թե րի ար
ձա կած վա սա կար նյու թե րից 
ա ռա ջա ցող և գո լոր շիա ցող վա
սա կար ման րէ նե րը։  Իր հայ րե
նի քում տրա դես կան ցիան հնա
գույն ժա մա նակ նե րից կի րառ վել 
է ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ։ Կա նաև կար ծիք, թե զեբ
րի նան հիբ րիդ է, որը աց տեկ նե
րը կա րո ղա ցել են ստա նալ խա
չաձև ման ե ղա նա կով, և, որ սա 
է ի րա կան ոս կե բե ղի կը («սարդ
բույս»)։ Թեև նման կար ծի քը չի 
հա մա պա տաս խա նում ի րա կա
նութ յա նը, այ նու ա մե նայ նիվ, 
կա ր ևո րում է  վեր ջի նիս բազ մա
թիվ բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը` 
հա կա ման րէ, հա կա բոր բո քա
յին, ար յու նար գել, վեր քա մո քիչ, 
հա կաու ռուց քա յին։

Մի ջոց ներն օգ տա կար են 
նաև ստա մոք սի խան գար ման և 
մե տեո րիզ մի դեպ քում, 2րդ տի
պի շա քա րա յին դիա բե տի դեպ
քում, քա նի դեռ չի ա ռա ջա ցել 
ին սու լին նե րար կե լու անհ րա
ժեշ տութ յուն, թո քախ տի հա մա
լիր բուժ ման ըն թաց քում, ան
գի նա յի, ստո մա տի տի, չի բա նի, 
պա րո դոն տո զի դեպ քում: Հիմ

նա կա նում բույ սից պատ րաս
տում են կա՛մ թուրմ, կա՛մ հյութ: 
Պատ րաս տած թուրմ անհ րա
ժեշտ է Խ մել 50ա կան մլ` օ րը 
2 ան գամ, սնվե լուց հե տո, գոլ 
վի ճա կում։ Տ րա դես կան ցիան 
հեշտ է ա ճեց նել սեն յա կա յին 
պայ ման նե րում, սի րում է վառ, 
ցրված լու սա վո րութ յուն, լավ 
է ա ճում սեն յա կի ար ևել յան և  
արևմտ յան կող մե րում։ Ամ ռա
նը կա րե լի է դնել ար ևի ճա ռա
գայթ նե րից և քա մուց պաշտ
պան ված պատշ գամ բում։ 

Բազ մա նում է սեր մե րով, 
շի վե րով կամ թփի բա ժան ման 
ե ղա նա կով։ Սեր մե րի պահ
պան ման հա մար հար կա վոր է 
20 0Cից ոչ ցածր ջեր մաս տի
ճան։ Նոր ծլող բույ սը պետք 
է հա ճա խա կի ցա յել ջրով և  
օ դա փո խել սեն յա կը։ Ծաղ կում 
է կյան քի 3րդ տա րում։ Գար
նա նը և  ամ ռա նը անհ րա ժեշտ 
է պահ պա նել հո ղի վե րին շեր
տի խո նա վութ յու նը։ Մինչև 3 
տա րե կան բույ սե րը տե ղա փո
խել յու րա քանչ յուր տա րի, իսկ 
գար նա նը կա տա րել է տում:

Լի լիթ Գաս պար յան

 Ղան ձի լը հան դի պում է մեր 
հան րա պե տութ յան բարձր լեռ
նա յին, ան տա ռա յին և  ան տա
ռա տա փաս տա նա յին գո տի նե րի 
խոտ հարք նե րում, ա րո տա տե
ղե րում, հիմ ա կա նում` Լո ռու և 
Տա վու շի մար զե րում` մինչև 2600 
մ ծո վի մա կեր ևույ թից բարձ
րութ յան վրա: Բուսատեսակի 
«ալ լիում» ա նու նը կել տա կան 
ծա գում ու նի, ո րը նշա նա կում 
է կծու, իսկ «ուր սի նու սը»` արջ, 
այն նկա տա ռու մով, որ դան ձի լը 
հա ճախ ա ճում է ար ջե րի բնակ
ության վայ րե րում:

 Քի միա կան բա ղադ րութ
յու նը: Ամ բողջ բույ սը պա րու նա
կում է C վի տա մին, B1, B2, PP վի
տա մին ներ, կա րո տին, գլի կո զիդ 
ա լա նին, 6,5 % շա քար, սխտո
րի բնո րոշ հո տով ե թե րա յուղ, 
լուծ վող հան քա յին և  ա նա զոտ, 

էքստ րակ տա յին նյու թեր և յոդ: 
 Բու ժա կան նշա նա կութ

յու նը: Բուժ ման նպա տա կով 
կի րառ վում է ղան ձի լի ամ բողջ 
վեր գետն յա մա սը` սո խար մա տի 
հետ միա սին: Այն հա վա քում են 
մա յի սի կե սե րից, երբ դե ղա բույ
սը սկսում է կո կո նա կալ վել: Փայ
տա ցած բույ սը կի րառ ման հա
մար պի տա նի չէ: Հում քը չո րաց
նում են ստվե րում` մի ջան ցիկ 
քա մու տակ: Դեռևս Հին Հ ռո
մում ղան ձի լը հա մար վել է ստա
մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գը 
մաք րող մի ջոց: Ներ կա յումս 
ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
դե ղա բույ սը «ար յու նը մաք րող» 
մի ջոց է,  օգ տա գործ վում է մաշ
կա յին մի շարք ախ տա հա րում
նե րի ժա մա նակ: Հում վի ճա
կում ու տում են ա թե րոսկ լե րո զի 
և ճիճ վակ րութ յան դեպ քե րում, 

իսկ ո գե թուր մը քսում են ռևմա
տիզ մով ախ տա հար ված հո դե
րին, ըմ պում հա զի, ստա մոք սի 
և  ա ղի նե րի բոր բո քում ե րի ժա
մա նակ: Կով կա սում դե ղա բույսն 
օգ տա գոր ծում են ա ղի նե րի ին
ֆեկ ցիոն ախ տա հա րում ե րի 
բուժ ման ըն թաց քում: Հայ կա
կան ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ ղան ձիլն օգ տա գործ վում է 
հիմ ա կա նում ա խոր ժա կը լա
վաց նե լու, օր գա նիզ մը կազ դու
րե լու և  ու ժե րը վե րա կանգ նե լու 
նպա տա կով:

 Բուլ ղա րիա յում ղան ձիլն 
օգ տա գործ վում է քրո նի կա կան 
խան գա րում ե րի, հատ կա պես 
լու ծի, վատ ա խոր ժա կի, ա ղի նե
րի ին ֆեկ ցիոն ախ տա հա րում
նե րի դեպ քում: Փորձ նա կան 
պայ ման նե րում հիմ ա վոր վել է 
դե ղա բույ սի ու ժեղ ֆի տոն ցի դա

յին, ման րէաս պան և նա խա կեն
դա նի նե րի վրա կոր ծա նա րար 
ներ գոր ծող հատ կութ յուն նե րը: 
Հիմ ա վոր ված է, որ ղան ձի լը 
ֆի տոն ցի դա յին ակ տի վութ յամբ 
զգա լի չա փով գե րա զան ցում է 
սխտո րին:

Գի տա կան բժշկութ յան 
մեջ դե ղա բույսն օգ տա գործ
վում է որ պես հա կալն դախ տա
յին և հա կասկ լե րո տիկ մի ջոց: 
Ն րա նից ստաց վել են ուր սալ և  
ուր սա լին դե ղա մի ջոց նե րը: Ուր
սա լի նը բույ սից ստաց վող ե թե
րա յուղն է, այն մուգ դեղ նա վուն, 
յու ղա յին հե ղուկ է և  օգ տա գործ
վում է թա րա խա յին վեր քե րի, 
պառ կե լա խո ցե րի բուժ ման հա
մար: Պատ րաս տու կը դե ղատ
նե րում առ կա է վա զե լի նա յին 
քսու քի ձևով: 

Ղան ձի լը բնակ չութ յան լայն 

խա վե րին հան րա ծա նոթ ու տե լի 
բույս է. ու տում են սո խար մա
տը, տերև ներն ու ցո ղու նը` հում, 
ե փած, թթու դրված և մա րի նա
դի ձևով: Վաղ գար նան ա միս
նե րին բույ սը կա րող է ծա ռա յել 
որ պես վի տա մի նա յին աղբ յուր, 
իսկ որ պես հա մե մունք` ա վե լաց
վում է մսով ճա շա տե սակ նե րին: 
Անգ լիա յում թթու ղան ձի լը հա
մար վում է ար տա հան ման մեծ 
պա հան ջար կի մթերք:

 Սի բի րում դրա նից պատ
րաս տում են կաղամբապուր, 
թխում կար կան դակ: Ֆի տոն
ցիդ նե րի շնոր հիվ ղան ձի լը կան
խում է մսի նե խու մը, ոչն չաց նում 
կար տո ֆի լի, ե գիպ տա ցո րե նի 
և խա ղո ղի ո րոշ հի վան դութ
յուն նե րի հա րու ցիչ նե րին: Միա
ժա մա նակ այդ ֆի տոն ցիդ նե րը 
կան խում են կար տո ֆի լի ծլու մը:

ՀՀ Գ Ն §Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան հան րա պե տա կան 
կենտ րոն¦ ՓԲԸն հրա վի րում է

 ավ տո մե քե նա յի ա ճուր դա յին  վա ճառ քի 
Ավ տո մե քե նա  ԳԱԶ-31029` 1995 թ. ար տադ րութ յան, սև գույ նի, 

մեկ նար կա յին գի նը կազ մում է 90©0 հազ. դրամ:
** Լո տի գի նը սահ ման վում է մեկ նար կա յին գնի 10 տո կո սի չա փով:   
Ա ճուրդն անց կաց վում է դա սա կան ե ղա նա կով, ո րը տե ղի կու-

նե նա §ԳԱՀԿ¦ ՓԲ ըն կե րութ յու նում` 2016 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին,  
ժա մը 15.00-ին:

Մաս նակ ցութ յան հա մար դի մել §ԳԱՀԿ¦ ՓԲ ըն կե րութ յան 
ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղով ( Հաս ցեն` ք. Եր ևան Մա մի կոն յանց 39 ա, 
6-րդ  հարկ):
Մե քե նա յի նկա րագ րին կա րող եք ծա նո թա նալ  www.asrc.am  կայ քում:                               

                                              Ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղով


