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Հաջող փորձի ներկայացում

Ä 2

Արդ յու նա վետ կա ռա վար ման անհ րա ժեշ տութ յամբ պայ
մա նա վոր ված՝ գոր ծա դիրն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան 
ո րո շում. նա խա տես վում է ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա
րութ յու նը վե րա կազ մա վոր ման ձևով վե րա կազ մա կեր պել 
ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր քա ղա քա շի նութ յան պե տա
կան կո մի տեի: Ա ռա ջարկ վում է նաև զբո սաշր ջութ յան քա
ղա քա կա նութ յունն ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով ստեղ ծել զբո սաշր ջութ յան պե տա կան կո մի տե` 
տնտե սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րութ
յան հա մա կար գում: 

Կա ռա վա րութ յու նը փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ է 
կա տա րել նախ կի նում ըն դու նած մի շարք ո րո շում նե րում. նա
խա տես վում է Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեն ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի կա
ռուց ված քից հա նել և  ընդգր կել ՀՀ է ներ գե տիկ են թա կա ռուց
վածք նե րի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րութ յան աշ խա տա
կազ մի կա ռուց ված քում: 

***
ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա

րա րութ յու նում օ րերս ՀՀ մար զե րի 20172025 թթ. ռազ մա
վա րութ յուն նե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
քննարկ ման շրջա նակ նե րում, կա յա ցել է հան դի պում ԵՄ փոր
ձա գետ Ռո բերտ Գի րեյ կո յի և ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա տի, 
Ար մա վի րի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, Կո տայ քի, Շի րա կի, Ս յու նի
քի, Վա յոց ձո րի, Տա վու շի մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի միջև:

Հան դիպ ման նպա տակն էր` ակ տի վաց նել տա րա ծաշր
ջա նա յին զար գաց ման ռազ մա վա րութ յուն նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թաց նե րը: Քն նարկ ման մաս նա կից նե րը նպա տա
կա հար մար են հա մա րել ընդ հա նուր ու ղե ցույց տրա մադ րել 
մարզ պետ նե րին և հիմ նա կան անձ նա կազ մին` տա րա ծաշր
ջա նա յին մա կար դա կում աշ խա տանք ներն ա ռաջ նոր դե լու և 
հա մա կար գե լու վե րա բեր յալ: Հան դիպ ման ըն թաց քում հա
կիրճ ներ կա յաց վել է Հա յաս տա նի տա րա ծաշր ջա նա յին զար
գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը և դ րա հետ կապ ված` ՏԶ բա րե
փո խում նե րի փա թե թը: 

Քն նարկ վել են մար զե րի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց
ման ծրագ րե րը, ինչ պես նաև ՀՀ մար զե րի 20172025 թթ. 
ռազ մա վա րութ յուն նե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րի բո վան
դա կու թան, մե թոդ նե րի և ժա մա նա կա ցույ ցի մշակ ման գոր
ծըն թաց նե րը: 

Մաս նա կից ներն անդ րա դար ձել են նաև տա րա ծաշր ջա
նա յին զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րը ա վե լի արդ յու նա վետ և 
մաս նակ ցա յին դարձ նե լու հար ցին:

***
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել

յանն ըն դու նել է կա ռա վա րութ յան շեն քի առջև բո ղո քի ակ
ցիա անց կաց րած Ա րա րա տի մար զի մի շարք հա մայնք նե րի 
մի խումբ խա ղո ղա գործ նե րի: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա
կար յա նը և § Վի նար¦ ՍՊԸ տնօ րեն Ա վե տիք Գալստ յա նը, ո րի 
ղե կա վա րած ըն կե րութ յունն ու նի դեռևս 2015 թվա կա նին 
մթեր ված խա ղո ղի դի մաց չվճար ված ֆի նան սա կան պար տա
վո րութ յուն ներ գյու ղա ցի նե րի նկատ մամբ:  

Նա խա րա րի հետ հան դիպ մա նը գյու ղա ցի նե րը նշել են, որ 
§ Վի նար¦ ըն կե րութ յու նը պարտք է Ա րա րա տի մար զի մի շարք 
հա մայնք նե րի գյու ղա ցի նե րի, ա մե նա շատ պարտ քե րը բա ժին 
են ընկ նում Քաղց րա շեն և Այ գե զարդ հա մայնք նե րին: Հան
դիպ ման ըն թաց քում նա խա րա րը խնդրի շու տա փույթ լուծ ման 
նպա տա կով, ա ռա ջար կել է ըն կե րութ յան տնօ րե նին վա ճա ռել 
պա հես տա վոր ված սպիր տը և վ ճա րել գյու ղա ցի նե րի պարտ
քե րը, ին չին Ա վե տիք Գալստ յա նը դրա կան է ար ձա գան քել:  
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Նի դեր լանդ նե րի Թա
գա վո րութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան պա րոն Յո հան նես Դաու մա յին: Հան դիպ ման նպա
տակն էր` քննար կել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հայհո լան դա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն
թա ցիկ ծրագ րերն ու հե տա գա հե ռան կար նե րը:

 Հան դիպ ման սկզբում դես պա նը շնոր հա վո րել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին` նա խա րա րի պաշ
տո նում նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ և հույս հայտ նել, որ հայհո լան դա կան երկ կողմ հա րա
բե րութ յուն նե րը կշա րու նա կեն ա ռա վել ակ տի վո րեն ընդ լայն վել ու զար գա նալ: §Ես տեղ յակ եմ, 
որ Նի դեր լանդ նե րը մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րում Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, և հու սով եմ, որ կկա րո ղա նանք գտնել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մար նոր եզ րեր¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Ընդգ ծե լով, որ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում Նի դեր լանդ նե րը  կու տա կել է բա վա կան 
մեծ փորձ` նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է մեր երկ րի ագ րա րա յին ո լոր տում առ կա խնդիր
նե րը և հա վե լել, որ այ սօր խիստ ար դիա կան է ա ջակ ցութ յունն ու ար տա սահ ման յան երկր նե րի հա
ջող փոր ձի կի րա ռու մը` մաս նա վո րա պես հո ղե րի ջրար բիաց ման, բնակ լի մա յա կան ռիս կե րի նվա
զեց ման, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի բարձ րաց ման մի ջո ցով ար տա հան ման նոր 
շու կա նե րի ստեղծ ման, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի վար կա վոր ման պայ ման նե րի բա րե լավ ման 
և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով: Որ պես ո լոր տի մեկ այլ կար ևոր խնդիր` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն 
ընդգ ծել է նաև սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Իր հեր թին դես պան Յո հան նես Դաու ման, անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում Նի դեր լանդ նե րի 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող գյու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յա նը, հատ կա
պես հա ջող ված է հա մա րել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
PUM հո լան դա կան փոր ձա գի տա կան խմբի հետ, ո րը տրա մադ րում է գոր ծա րար խորհր դատ վութ
յուն և տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն տար բեր երկր նե րի գե րա տես չութ յուն նե րին և կազ մա կեր
պութ յուն նե րին:  

Կող մե րը պայ մա նա վոր վել են ա ռա վել հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րել հե տա գա հա մա գոր
ծակ ցութ յան հնա րա վոր ու ղի նե րը, ինչ պես նաև մի ջոց ներ ձեռ նար կել` հա մա տեղ ծրագ րե րի արդ
յունք ներն ա վե լի տե սա նե լի դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ:

Հայ ֆերմերների միության անդամները 
գյուղատնտեսության նախարարությունում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան դի պել է Հայ ֆեր մեր նե րի 
միութ յան, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին կից հա սա րա կա կան խորհր դի ան դամ ներ Հ րա
չիկ Ջա վադ յա նին, Ա շոտ Ոս կան յա նին և Սեր գեյ Ս տե փան յա նին` ո լոր տի խնդիր նե րը և զար գաց
ման ծրագ րե րը քննար կե լու նպա տա կով:

 Նա խա րա րը նշել է, որ մե ծա պես կար ևո րում է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներգ
րավ վա ծութ յու նը պե տա կան ծրագ րե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րում, և նա խա տե սում է ա ռա ջի
կա յում հան դի պել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հա սա րա կա կան հատ վա ծի տար բեր ճյու ղե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ առ կա խնդրի նե րի շուրջ նրանց մո տե ցում նե րը ճշգրտե լու նպա տա կով 
և լ սե լու նրանց ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք հաշ վի կառն վեն նոր ծրագ րի կազմ ման ժա մա նակ:

Ի րենց հեր թին Հայ ֆեր մեր նե րի միութ յան ան դամ նե րը շնոր հա վո րել են Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի պաշ տո նը ստանձ նե լու կա պակ ցութ յամբ և վս տա հեց րել, որ 
պատ րաս տա կամ են ա ջակ ցել և  ի րենց փոր ձով օգ տա կար լի նել նա խա րա րութ յանն ա ռա վել արդ
յու նա վետ քա ղա քա կա նութ յուն մշա կե լու և գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ա ռաջ ծա ռա ցած խնդիր
նե րի լուծ ման ու ղի ներ գտնե լու գոր ծում:

 Հան դիպ մա նը քննարկ վել են մի շարք հար ցեր` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի սուբ սի դա վոր ման 
ուղ ղութ յուն նե րի և մե խա նիզմ նե րի, ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման, ի րաց ման և  այլ խնդիր նե
րի վե րա բեր յալ:
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Հետագա համագործակցության հեռանկարներ

Հերթական այց`  մթերող 
կազմակերպություններ

 Բեր քա հա վա քի մթե րու մը մարզ պե տա րա նի, հատ կա պես 
Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի ու շադ րութ յան կենտ րո նում է: Վեր ջերս 
մար զի ղե կա վա րը հեր թա կան ան գամ այ ցե լել է մթե րող կազ
մա կեր պութ յուն ներ: 

Օր վա 2րդ կե սն այ ցի հա մար պա տա հա կան չէր ընտր վել. 
խա ղո ղա գործ նե րը բեր քը գոր ծա րան են բե րում հենց այդ ժա
մա նա կա հատ վա ծում: Մարզ պետ Ռ. Աբ րա համ յանն Ա րա րա տի 
գի նուկոն յա կի գոր ծա րա նում էր, որ տեղ խա ղո ղով բեռն ված 

մե քե նա նե րը, ա ռանց 
կու տա կում ներ ա ռա
ջաց նե լու, հեր թով 
բեռ նա թա փվում էին: 
Գոր ծա րա նի տնօ րեն 
Ար մեն Սարգս յա նը 
ևս մեկ ան գամ մարզ
պե տին ներ կա յաց րեց 
մթեր ման ըն թաց քը: 
Սեպ տեմ բե րի 15ից 
մինչև հոկ տեմ բե րի 
7ը մթեր վել է 12,500 
տ., ո րից` 90 %ը տեխ

նի կա կան խա ղող է: Եր րորդ օրն է, ինչ մթե րում են նաև կի սա
տեխ նի կա կան տե սա կը: Շ նոր հիվ նոր պոմ պե րի, չան չազ տիչ, 
ջար դիչ և  այլ նոր սար քա վո րում նե րի վե րա զին ման, ինչ պես 
նաև մարզ պե տա րանհա մայնք ներգոր ծա րան ներ հա մա գոր
ծակ ցութ յան` Ա րա րա տի գոր ծա րա նը մթե րու մն ի րա կա նաց նում 
է քա ղա քա կիրթ ե ղա նա կով: Մ թեր ման ար տադ րա մա սից հե տո 
Մարզ պետն այ ցե լեց նաև վե րամ շակ ման, տե սա կա վոր ման, 
շշալց ման, հնեց ման ար տադ րա մա սեր: Մար զի ղե կա վա րը գյու
ղա ցի նե րի հետ զրու ցե լուց հե տո շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
տնօ րե նին՝ մթե րու մը բա րեխղ ճո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Շա հում յա նի, Տա փե րա կա նի գոր ծա րան նե րից հե տո մարզ
պե տը Դա լա րի §Ա րե գակ¦ գի նու գոր ծա րա նում էր, ո րը  մի քա
նի օր է, ինչ սկսել է մթե րու մը: Գոր ծա րա նը մթե րում է խա ղո ղի 
բո լոր տե սակ նե րը.  կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում մթե րել է 300 
տ., կշա րու նա կի մթե րել ևս 400 տ. խա ղող: Թեև ուշ ե րե կո էր, 
սա կայն մար զի ղե կա վա րը այ ցե լեց նաև Ար տա շա տի պա հա ծո
նե րի գոր ծա րան, որ տեղ մթեր ման ե ռու զե ռը շա րու նակ վում էր: 
Գոր ծա րանն ապ րի լից մինչև այ սօր մթե րել է 20,000 տ. բան ջա
րե ղեն, միրգ: Շա րու նակ վում է խնձո րի, լո լի կի մթե րու մը: Մինչև 
այ սօր մթեր վել է 16,800 տ. լո լիկ: Մ թե րու մը կշա րու նակ վի մինչև 
ուշ ա շուն: Վե րամ շակ ման, պա հա ծո նե րի, §Ա մառ է¦ հյու թե րի 
ար տադ րա մա սե րում շրջե լուց հե տո ա վարտ վեց մարզ պե տի  
այ ցե լութ յու նը: 
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§Գ յու ղա ցի նե րին ու նե ցած պարտ քերն անհ րա ժեշտ է վճա
րել ա ռանջ նա հերթ¦, իր խոսքում նշել է նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը:

Գ յու ղա ցի նե րը նշել են, որ ու նեն վար կա յին պար տա վո
րութ յուն ներ §ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ¦ում, գու մար
նե րը չստա նա լու պա ճա ռով չեն կա րո ղա նա լու կա տա րել ա ռա
ջի կա ամս վա վճա րում նե րը և խնդ րել են այդ հար ցում նույն պես 
ա ջակ ցել: 

Նա խա րա րը գյու ղա ցի նե րի ներ կա յութ յամբ հե ռա խո
սազրույց է ու նե ցել բան կի գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Հա կոբ 
Անդ րեաս յա նի հետ և խնդ րել է քննար կել մինչև վե րոնշ յալ գոր
ծար քի կնքու մը, գյու ղա ցի նե րի վար կե րի հե տաձգ ման հնա րա
վո րութ յու նը:

 Հանձ նա րար վել է նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար
յա նին` վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել նշված գոր ծըն թա
ցի նկատ մամբ, որ պես զի § Վի նար¦ ըն կե րութ յու նը սեղմ ժամ
կետ նե րում վճա րի գյու ղա ցի նե րի պարտ քե րը:  Նա խա րա րը 
հա վե լել է, որ այդ գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ պար բե րա բար 
տե ղե կատ վութ յուն կտա րա մադր վի հա մայն քա պե տե րին ` գյու
ղա ցի նե րին ի րա զե կե լու նպա տա կով:

 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, Մոսկ վա կա տա րած այ ցի 
շրջա նա կում, հան դի պում է ու նե ցել Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յան գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ 
Ջամ բու լատ Խա թո ւո վի հետ:

ՌԴ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան պաշ տո նա կան կայ քէ ջի տե
ղե կաց մամբ` Ջամ բու լատ Խա թո ւո վը 
շնոր հա վո րել է Հա յաս տա նի գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րին պաշ տո նում նշա
նակ վե լու առ թիվ և մաղ թել արդ յու նա վետ 
աշ խա տանք` երկ րի ագ րոարդ յու նա բե րա
կան հա մա լի րի զար գաց ման գոր ծում:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը 
քննար կել են գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը, այդ թվում` նաև Հա յաս տա նում ջեր մո
ցա յին տնտե սութ յուն նե րի և  ին տեն սիվ այ գի նե րի զար գաց ման հար ցը` տե ղա կան պտուղբան
ջա րե ղե նը դե պի ռու սաս տան յան առևտ րա յին ցան ցեր ար տա հա նե լու հնա րա վո րութ յամբ: 
 Հան դի պու մը կազ մա կերպ վել է §Ոս կե ա շուն2016¦ 18րդ ռու սաս տան յան ագ րոարդ յու նա բե րա
կան ցու ցա հան դե սի շրջա նա կում:
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Քննարկվել  են ոլորտի զարգացմանն ուղղված 
հիմնահարցերը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ
նա տի Ա ռա քել յա նը հրա վի րել էր խորհր դակ
ցութ յուն` գյու ղատն տե սութ յան  ա ռա ջի կա և 
հե ռա նկա րա յին զար գաց ման ծրագ րա յին հիմ
նադ րույթ նե րը քննար կե լու նպա տա կով: 

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին նա
խա րա րի տե ղա կալ ներ Ռո բերտ Մա կար յա նը, 
Ար մեն Հա րութ յուն յա նը, սննդամ թեր քի անվ
տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ 
Ար մեն Հայ րա պետ յա նը,  նա խա րա րութ յան 
աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քա յին և  ա ռանձ
նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, նա խա րա
րութ յան հա մա կար գի կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ղե կա վար ներ: 

§Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում պե տութ
յունն  ի րա կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր, 
ո րոնք թե պետ ո րո շա կի արդ յունք ներ տվել 
են, սա կայն այ սօր բա վա րար  չեն, և մենք ու
նենք մի ի րա վի ճակ, երբ դժգոհ են բո լո րը` թե 
գյու ղա ցին, թե վե րամ շա կո ղը, իսկ սա նշա նա
կում է, որ սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րը սխալ 
են աշ խա տում, ուս տի անհ րա ժեշտ է վե րա
նա յել մո տե ցում նե րը, օպ տի մի զաց նել դրանց 
ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը, որ պես զի §ար
տադ րութ յու նից մինչև շու կա¦ շղթա յում ներգ
րավ ված բո լոր սուբ յեկտ նե րը շա հույ թով աշ
խա տեն: Գ յու ղա ցին  և վե րամ շա կողն ի րենց 
խնդիր նե րի բե ռով ա մեն օր թա կում են նա խա
րա րութ յան դու ռը, և մենք պետք է ստեղ ծենք 
ռեալ գոր ծի քա կազմ` նրանց օգ նութ յան ձեռք 
մեկ նե լու հա մար¦, իր խոս քում նշել է նա խա
րար Ի. Ա ռա քել յա նը:   Նա խա րա րի խոս քով` 
անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել պե տա կան ե րաշ խի
քով գոր ծող հիմ նադ րամ, ո րի մի ջո ցով հնա րա
վոր կլի նի լու ծում ներ տալ գյու ղատն տե սա կան 
ապ րանք նե րի ար տադր ման, վե րամ շակ ման 
և  ի րաց ման խնդիր նե րին, ա ռա վել մատ չե լի 
պայ ման նե րով վար կա վո րում ա պա հո վել գյու
ղո լոր տի հա մար: Հիմ նադ րա մը կու նե նա նաև 
գյու ղատն տե սա կան միա վո րում նե րի կող մից 
ա վել ար տադր ված և չի րաց ված ար տադ րան
քի պե տա կան ե րաշ խի քով գնման և  ի րաց

ման ֆի նան սա վոր ման գոր ծա ռույթ, ո րը թույլ 
կտա ար տադ րող տնտե սութ յուն նե րին սպա ռել 
ի րենց ա վել ցուկ ար տադ րան քը և  ա պա հո վել 
ֆի նան սա կան կա յու նութ յու նը:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում հանձ նա
րար վել է նա խա րա րի տե ղա կալ նե րին` ստեղ
ծել աշ խա տան քա յին խմբեր, ո րոնք կզբաղ վեն 
մար զա յին զար գաց ման 5 տար վա ծրագ րե
րի մշակ մամբ` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
առնչ վող խնդիր նե րի մա սով, իսկ գյու ղատն տե
սա կան զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րը պետք է 
նա խագծ վեն ել նե լով տվյալ  մար զի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րից:

Անդ րա դառ նա լով կոո պե րա տիվ ների 
ստեղծ ման խնդիր նե րին` Իգ նա տի Ա ռա
քել յանն ընդգ ծել է, որ պետք է լրաց նել այն 
օ րենսդ րա կան բա ցե րը, ո րոնք խան գա րում են 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին միա վոր
վել,  լրա ցու ցիչ խթան ներ ստեղ ծել, այդ թվում` 
ցու ցա բե րել պե տա կան ա ջակ ցութ յուն ներդ
րում նե րի տես քով, որ պես զի գյու ղա ցին կա րո
ղա նա ին քը դառ նալ գյուղմ թեր քի վե րամ շա կո
ղը, ինչ պես նաև ի րաց ման կազ մա կերպ ման 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե նա:

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ մի ջի նաց ված 
հաշ վար կով գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
մանն ուղղ ված սուբ սի դա վոր ման ծա վա լը 
պետք է լի նի ընդ հա նուր ար տադր ված գյուղմ
թեր քի ծա վա լի 1015 %ը, որ պես զի կա րո ղա
նանք այս ո լոր տում ռեալ աճ և զար գա ցում 
ար ձա նագ րել, ուս տի անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ  
ձեռ նար կել` ո լոր տի լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր
ման աղբ յուր ներ գտնե լու ուղ ղութ յամբ:

Քն նարկ վել են նաև գյու ղատն տե սա կան 
ա պա հո վագ րութ յան ներդր ման,  բնակ լի մա
յա կան ա ղետ նե րի վնաս նե րի հաշ վարկ ման 
թա փան ցի կութ յան ա պա հով ման, վի ճա կագ
րութ յան, նա խա րա րութ յան կա ռուց ված քա յին 
բա րե փո խում նե րի, աշ խա տան քի արդ յու նա
վե տութ յան ա վե լաց ման և  այլ խնդիր ներ,  պա
տաս խա նա տու նե րին տրվել են հա մա պա տաս
խան ցու ցում ներ և հանձ նա րա րա կան ներ: 
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Տեղադրվում են նոր հակակարկտային կայաններ
Ա րա գա ծոտ նի մար զում շա րու նակ վում են ի րա կա նաց վել նոր հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի 

տե ղադր ման աշ խա տանք նե րը: Դ րանց անհ րա ժեշ տութ յու նը զգաց վեց ա ռանձ նա պես այս տար
վա ամ ռա նը` հու լի սի 3ին, հու լի սի 10ին և օ գոս տո սի 3ին տե ղի ու նե ցած ան նա խա դեպ կարկ
տա հա րութ յու նից հե տո:

Ի թիվս տու ժած տնտե սութ յուն նե րին ցու ցա բեր վող այլ ա ջակ ցութ յան` մարզ պետ Գաբ րիել 
Գ յո զալ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, հե տա մուտ են հա մայնք նե րում նոր հա կա կարկ տա յին կա յան
նե րի տե ղադր ման գոր ծըն թա ցին: Պե տա կան բյու ջեի ֆի նան սա վոր մամբ, մար զին հատ կաց վել 
է 7 նոր հա կա կարկ տա յին կա յան: Դ րան ցից 4ը տե ղադր վել է Կար բի և Օ հա նա վան հա մայնք
նե րում: Ա ռա ջի կա յում կա յան նե րից  մե կը կտե ղադր վի Սա սու նի կում, 2ը` Աշ տա րակ քա ղա քում:  
Այս պի սով մար զում հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի թի վը 69 է:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ ԴԵՊԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՂ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍ 
ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Բ րա զի լիա յի Դաշ նա յին Հան
րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան, ա նաս նա պա
հութ յան և մա տա կա րար ման նա խա րա րի տե ղա կալ 
Էու մար Նո վաց կիի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ նա խա րարն ընդգ ծել է, 
որ Բ րա զի լիան աշ խար հի այն երկր նե րից է, որն ու
նի զար գա ցած գյու ղատն տե սութ յուն, և Հա յաս տա
նը պատ րաստ է ա ռա վել սերտ փոխ գոր ծակ ցութ յուն 
ծա վա լել այս բնա գա վա ռում: Նա խա րա րի խոս քով` 
Հա յաս տա նը շա հագրգռ ված է փո խա դարձ ներդ րու
մա յին դաշ տի ակ տի վաց մամբ և պատ րաստ է ա ջակ
ցե լու այն բո լոր գոր ծա րար նե րին և կազ մա կեր պութ
յուն նե րին, ո րոնք հե տաքրքր ված կլի նեն դրա նում: 
§ Հա յաս տա նը կա րող է հա մա գոր ծակ ցել Բ րա զի լիա յի 
հետ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի տար բեր ճյու ղե
րում, և մենք պատ րաստ ենք բրա զի լա ցի մեր գոր ծըն
կեր նե րի հետ քննար կել հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան 
ծա վալ ման և ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման յու րա
քանչ յուր ա ռա ջարկ¦, ն շել է նա խա րա րը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հույս է հայտ նել, որ 2016 
թվա կա նի օ գոս տո սին եր կու երկր նե րի գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի միջև ստո րագր ված 
§Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ
ցութ յան մա սին¦ փո խըմբռն ման հու շա գի րը խթան 
կհան դի սա նա այս բնա գա վա ռում երկ կողմ հա մա
գոր ծակ ցութ յան զար գաց մա նը, ինչն էլ իր հեր թին 
կնպաս տի եր կու երկր նե րի միջև գյու ղատն տե սա կան 
ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան ա վե լաց մա նը:

 Պա րոն Էու մար Նո վաց կին իր հեր թին նշել է, որ 
բրա զի լա ցի գոր ծա րար նե րը մե ծա պես հե տաքրքր
ված են Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
բիզ նես կա պե րի հաս տատ մամբ և հա մա գոր ծակ
ցութ յան ընդ լայն մամբ, սա կայն կոնկ րետ քայ լե րի 
ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տում է անհ րա ժեշտ տե ղե
կատ վութ յան սա կա վութ յու նը: Այս բա ցը լրաց նե լու 
նպա տա կով, կող մե րը պայ մա նա վոր վել են կազ մա
կեր պել մաս նա գետ նե րի փո խայ ցեր` ո լոր տի տար
բեր ճյու ղե րում փոր ձի փո խա նակ ման հա մար: Այս 
հա մա տեքս տում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը 
կար ևո րել է նաև հայ փոր ձա գետ նե րի հա մար խորհր
դատ վութ յան և  ու սուց ման կազ մա կերպ ման հնա րա
վո րութ յու նը: Քն նարկ վել է նաև գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում հայբրա զի լա կան հա մա տեղ ձեռ նար կութ
յուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը:

 Հան դիպ ման ժա մա նակ բրա զի լա կան կողմն 
ա ռա ջար կել է նաև Հա յաս տա նից փոր ձա գի տա կան 
խումբ գոր ծու ղել Բ րա զի լիա յի գյու ղատն տե սութ
յան, ա նաս նա պա հութ յան և մա տա կա րար ման նա
խա րա րութ յան կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան
քի տես չութ յուն` այս երկ րում գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռին, այդ թվում նաև` սննդամ թեր քի անվ
տան գութ յան ա պա հով ման ո լոր տում գրանց ված 
հա ջո ղութ յուն նե րին տե ղում ծա նո թա նա լու հա մար, 
ինչպես նաև նշված հար ցում հա մա գոր ծակ ցել նա
խա րա րութ յան Բ րա զի լիա յի գյու ղատն տե սա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի կոր պո րա ցիա յի (Embrapa) հետ: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են ո լոր տին վե
րա բե րող երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող 
այլ հար ցեր ևս:

«ՏԱՇԻՐՅԱՆ ՊԱՆՐԻ ՓԱՌԱՏՈՆ»
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 Կո տայ քի մար զի Ա կունք հա մայն քում, վեր ջերս 
բաց ված Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ու սում
նա կան կենտ րո նում, « Շեն»ը կազ մա կեր պել էր հեր
թա կան սե մի նա րը, ո րին մաս նակ ցում էին Կո տայ քի, 
Վա յոց ձո րի և Գե ղար քու նի քի մար զե րից 37 ֆեր մեր
ներ: Թե ման` «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յուն և 
հետ բեր քա հա վա քա յին պահ պա նութ յան տեխ նո լո
գիա նե րի ներ կա յա ցում»  խո րագ րով էր: 

 Մաս նա կից նե րին ող ջու նեց « Շեն» ԲՀԿ գյու ղատն
տե սա կան ծրագ րե րի  հա մա կար գող Ն վարդ Շահ մու
րադ յա նը և ներ կա յաց րեց Ա կուն քի օր գա նա կան ու սում
նա կան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նն ու կա ռուց ված քը: 
Սա « Շեն»ի կող մից բաց ված ՀՀում ա ռա ջին Օր գա
նա կան գյու ղատն տե սութ յան ու սում ա կան կենտ րոնն 
է: Ն մա նա տիպ ֆեր մեր նե րի դպրոց նե րը լայն կի րա
ռութ յուն ու նեն մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում: Ա ռա ջին 
անվ ճար սեմինարը ֆեր մեր նե րի հա մար անց կաց վե լու 
է տե սա կան և փորձնական դա սըն թաց ներ օր գա նա
կան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղատն տե սա կան նո
րա րա րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Բո լոր դա սըն թաց նե
րը լի նե լու են անվ ճար: 

 « Հետ բեր քա հա վա քա յին պահ պա նութ յուն և փոքր 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի շա հա գոր ծում» 
թե ման  ներ կա յաց րեց  սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն 
հա մա կար գե րի ին ժե ներ Կա րեն Մո սիկ յա նը: Թե ման 
նե րա ռում էր հետ բեր քա հա վա քա յին գոր ծըն թաց նե րը` 
բերք հա վա քից սկսած` մինչև մթեր քի դա սա վո րութ յու
նը սառ նա րան նե րում: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում ֆեր մեր նե րը ծա նո թա
ցան  նաև ո րոշ մրգե րի և բան ջա րե ղեն նե րի պահ
պան ման պայ ման նե րին:  Ակ տիվ քննար կում ե րից հե
տո Կ. Մո սիկ յա նը ներ կա յաց րեց նաև ժա մա նա կա կից 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րում օգ տա գործ վող 
սար քա վո րում ե րը,  բաղ կա ցու ցիչ մա սերն ու դրանց 
ճշգրիտ դա սա վո րութ յու նը:  Ամ փո փե լով  սե մի նա րը` Ն. 
Շահ մու րադ յա նը մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեց  սե

մի նա րի ամ բող ջա կան փա թե թը, ո րից հե տո  նրանք 
լրաց րե ցին հար ցա թեր թի կները:

Ա կուն քի Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ու
սում ա կան կենտ րո նից մաս նա կից նե րը մեկ նե ցին Էջ
միած նի տա րա ծաշր ջա նում գտնվող «Զ վարթ նոց» չրի 
ար տադ րա մաս: Ֆեր մեր ներն ա կա նա տես ե ղան չրե րի 
պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա նե րին` սկսած մրգի ընտ
րութ յու նից մինչև  ար ևա յին չո րա նո ցից պատ րաս տի 
չիր տար բե րա կը:  Իսկ չրե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ
վող մաս նա կից ներն ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րի 
շուրջ զրու ցե ցին չո րա նո ցի աշ խա տա կից նե րի հետ: 
« Շե նի» մար կե տին գի մաս նա գետ Ա րա  Դա նիել յա նը,  
պա տաս խա նե լով սե մի նա րի մաս նա կից նե րի հար ցե
րին, մեկ նա բա նեց ար ևա յին չո րա նո ցի  ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի և  ար հես տա կան չո րա նոց նե րի հետ 
նմա նա տիպ հա մա կար գե րի հա մա տեղ կի րա ռե լիութ
յան ա ռա վե լութ յու նե րը:

 Սե մի նա րի ա վար տին մաս նա կից ներն այ ցե լե ցին 
թարմ մրգե ր և բան ջա րե ղե ն ար տա հա նող   «Ս պայ
կա»  ըն կե րութ յուն, զրու ցե ցին  մթեր ման խնդիր նե
րին վե րա բե րող  հար ցե րի շուրջ: Իսկ սառ նա րա նա յին 
պա հես տա րա նում ծա նո թա ցան մրգե րի  պահ պան ման 
տեխ նի կա յին և սա ռեց ման հա մա կար գին: Մաս նա կից
նե րին հե տաքրք րում էր նաև փոքր ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րի և  ըն կե րութ յան հետ հե տա գա հա մա գոր
ծակ ցութ յան  պայ ման նե րը:

Սա մեկ նարկն էր Ա կուն քի Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան ու սում ա կան կենտ րո նի կող մից կազ մա
կերպ վող նմա նա տիպ սե մի նար նե րի: « Շեն»ի կող մից 
նշվեց, որ այ սու հետ նման հան դի պում ե րը շա րու նա

կա կան են լի նե լու, և բոլոր ցան կա ցող նե րը կա րող են 
ա ռա ջի կա յում կայ քից ծա նո թա նալ սպաս վող սե մի նար
նե րի ցան կին և իրենց մաս նակ ցութ յու նը հաս տա տեն 
է լեկտ րո նա յին նա մա կով:   

Լիա նա  Շահ նա զար յան

 Գու գա րաց աշ խար հի Տա շիրք գա վա ռի 
պատ մա կան տա րած քում ռուս վտա րան դի նե
րի կող մից հիմ ադր վեց Վո րոն ցով կա ա վա նը: 
Խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մից տա րի
ներ անց՝ 1935 թվա կա նին այն վե րան վան վեց 
հե ղա փո խա կան գոր ծիչ Կա լի նի նի ա նու նով: 
1961 թվա կա նից Կա լի նի նոն քա ղա քա տիպ 
ա վան էր: 1991 թ.ին ավա նը  վե րան վան վում է 
պատ մա կան Տա շիրք գա վա ռի ա նու նով:

Հոկ տեմ բե րի 11ին նշվեց Տա շիր քա ղա քի 
172ամ յա կը, որն այս տա րի ևս ն շա նա վոր վեց 
պան րի փա ռա տո նով: Կրկ նա կի տո նա կա տա
րութ յու նը մար դա շատ էր. տա շիր ցի նե րից զատ՝ 
պաշ տո նա տար ան ձինք, հյու րեր, ով քեր ե կել էին 
կի սե լու տա շիր ցի նե րի տո նա կան տրա մադ րութ
յու նը: Օր վան հա մա հունչ զար դար ված տա րած
քում տե ղա վոր ված սե ղան նե րը լե ցուն էին Տա շի
րի պան րի և կաթ նամ թեր քի ար տադ րա մա սե րի 
բա րիք նե րով, նրանց էին միա ցել այլ ձեռ նար կութ յուն ներ  և  ան հատ ներ: Ի րենց ար տադ րա տե սակ նե րով ներ
կա յա ցել էին « Դուստր Մե լան յա», « Տա շիր կաթ», « Վի լիջ» պան րա գործ ՍՊԸնե րը, ան հատ ձեռ նե րեց ներ Վի գեն 
Գ րի գոր յա նը և Ար մեն Սու քիաս յա նը, նրանց էր միա ցել Տա շի րի քա ղա քա պե տա րա նը, Նո րա շեն  հա մայն քը, 
ռու սա կան հա մայն քի ղե կա վար Ֆ յո դոր Զոլ նի կո վը՝ տա շիր յան մեղ րով: Այս տա րի տո նա կա տա րութ յա նը մաս
նակ ցում էր նաև ցո րեն ար տադ րող « Բո զո յան»  ՍՊԸն:
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 Կո տայ քի ԳԱՄԿի գյու ղատն տես
խորհր դա տու Վա նիկ Ս տե փան յա նը 
մաս նա գի տա ցել է կա լի ֆոր նիա կան 
որ դե րի բազ մաց ման և դ րանց մի ջո
ցով կեն սա հու մուս ստա նա լու աշ խա
տանքն րում՝ դեռևս 1990թ.ից: Մի 
շարք ֆեր մեր ներ ևս  օգտ վե լով այս 
տնտե սութ յան փոր ձից, ձեռք են բե րել 
կա լի ֆոր նիա կան որ դեր և հիմ ել կեն
սա հու մու սի ար տադ րութ յուն: Գլ խա
վոր տե ղա մա սը գտնվում է Ձո րաղբ յու
րում:

Վա նիկ Ս տե փան յա նի տե ղե կաց
մամբ այժմ ար դեն մաս նա գի տա ցել են 
նաև կե սա հու մու սի լու ծույ թի ար տադ
րութ յու նում: Թե՛ կեն սա հու մու սը, և թե՛ 
դրա լու ծույ թը կի րառ վում են պտղա տու 
ծա ռա տե սակ նե րի և բան ջա րա բոս տա
նա յին մշա կա բույ սե րի ար մա տա յին և 
տեր ևա յին սնուց ման հա մար: « Տերև
նե րի վրա լու ծույ թով կա տա րում ենք 
ցո ղում: Ի տար բե րութ յուն ար մա տա
յին սնուց ման, տեր ևա յին զանգ վա ծով 
բույ սերն ա վե լի ա րագ, ան կո րուստ և  
արդ յու նա վետ են սնվում, ամ բող ջութ
յամբ կլա նե լով սնուն դը՝ բույ սերն ա րա
գո րեն վե րա կանգն վում են: Փոր ձը ցույց 
է տվել, որ ան գամ այն բույ սե րը, ո րոնք 
բա վա կա նին հյուծ ված են, և  ըն կել է 
դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը, կեն սա
հու մու սի կամ դրա լու ծույ թի օգ տա գործ
ման դեպ քում ա րա գո րեն վե րա կանգն
վում են: Միա ժա մա նակ վե րա կանգն
վում է  դրանց կեն սու նա կութ յու նը: Այն 
նաև բարձ րաց նում է բույ սե րի պտղա բե
րութ յու նը: Եվ ե թե կան պտղա տու ծա
ռա տե սակ ներ, ո րոնք ու նեն ընդգծ ված 
պար բե րա կա նութ յուն, այ սինքն՝ մեկ 
տա րի բերք են տա լիս, հա ջորդ  տա րի 
հանգս տա նում են, ա պա կեն սա հու մուս 
կի րա ռե լով`  ա մեն տա րի կա րե լի է բերք 
ստա նալ», պատ մում է Վա նիկ Ս տե
փան յա նը: 

Բաց երկն քի տակ պահ վող, չմշակ
ված գո մաղ բի մեջ սննդա րար տար րե րը 
կա պակց ված չեն՝ ի տար բե րութ յուն կեն
սա հու մու սի, քա նի որ վեր ջինս ա ռանձ
նա նում է իր պատ րաստ ման տեխ նո լո
գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 
« Նախ փռում ենք գո մաղ բը, այ նու հետև 
խո նա վեց նում ու ծած կում այն, ո րից հե
տո, մի քա նի ամս վա ըն թաց քում որ դե
րը մշա կում են գո մաղ բը, այդ պի սով՝ 
բո լոր է լե մենտ նե րը հան դես են գա լիս 
հա վա սա րակ շիռ ձևով (ա զոտ, կա լիում, 
ֆոս ֆոր, միկ րոէ լե մենտ ներ, հան քա
յին տար րեր, ա ճի խթա նիչ ներ և  այլն): 
Մ շակ ված կեն սա հու մու սի մեջ հան քայ
նաց ված են բո լոր տար րե րը, ուս տի ջրե
լու և  անձրև նե րի ժա մա նակ կեն սա հու
մու սը հա վա սա րակ շիռ ձևով դան դաղ 
լուծ վում է գրե թե այն քան, որ քան բույ սը 
կա րող է օգտ վել: Իսկ գո մաղ բի պա րա
գա յում, քա նի որ դրանք գտնվում են 
ա զատ վի ճա կում, անձրև նե րի ժա մա
նակ, բաց երկն քի տակ, (հատ կա պես 
ա զո տը) գո լոր շիա նում են, մի մասն էլ՝ 
ո ղող վում է և փոք րա նում է սննդա րար 
տար րե րի պա րու նա կութ յու նը: Ուս տի, 

գո մաղ բի հա մե մա տութ յամբ, կեն սա
հու մու սը կա րե լի է 810 ան գամ քիչ օգ
տա գոր ծել», նշում է մաս նա գե տը: Ն րա 
կար ծի քով, ա ռա վե լույ թուն նե րից մեկն 
էլ կա յա նում է նրա նում, որ ի տար բե
րութ յուն գո մաղ բի, ո րի մեջ մեծ քա նա
կութ յան մո լա խո տե րի սեր մեր են լի նում, 
ո րոնք ան մի ջա պես ծլում են, կեն սա
հու մու սի մեջ որ դե րը կլա նում են մինչև 
1 մլ տ րա մագ ծով սեր մե րը, այդ պի սով 
լրա ցու ցիչ մշա կե լով նաև այդ սեր մե րը: 
Այդ պատ ճա ռով, կեն սա հու մու սի կի

րառ ման դեպ քում հո ղի մո լա
խոտ վա ծութ յու նը կանխ վում է: 
Ջ րե լու կամ անձրև նե րի ժա մա
նակ հո ղում գտնվող սննդա րար 
նյու թե րը, ո րոնք հան քայ նաց
ված են՝ կեն սա հու մու սի մի ջո
ցով ևս լուծ վում են, և նույ նիսկ 
ա մե նա վատ հո ղե րի դեպ քում էլ 
բո լոր ան լու ծե լի նյու թե րը բույ սի 
հա մար դառ նում են բա վա կա
նին մատ չե լի: Եվ այդ դեպ քում 
բույ սը կա րո ղա նում է նոր մալ 
օգտ վել սննդա տար րե րից», 
հա վե լում է Վա նիկ Ս տե փան յա
նը: Ն րա կար ծի քով կեն սա հու

մու սը արդ յու նա վետ պա րար տան յութ է: 
« Ցան կա լի է տուն կից ա ռաջ տնկա փո սի 
մեջ լցնել կեն սա հու մու սով հա րուստ հո
ղա խառ նուր դը, որ պես զի բույ սը կա րո
ղա նա աշ խա տել: Խոր հուրդ է տրվում 
կեն սա հու մու սը չմտցնել հո ղի խո րը շեր
տե րի մեջ, քա նի որ այն կեն սա բա նո րեն 
հա րուստ պա րար տան յութ է: Եվ որ պես
զի աշ խա տեն վեր ջի նիս բակ տե րիա նե
րը, խո նա վութ յուն և ջեր մութ յուն է հար
կա վոր: Իսկ ե թե կեն սա հու մու սը խորն է 
մտցվում հող, ա պա այն զրկվում է օ դից 
և բակ տե րիա նե րը աշ խա տե լու հնա րա
վո րույ թուն չու նե նա լով շատ դեպ քե րում 
ոչն չա նում են», ա սում է Վա նիկ Ս տե
փան յա նը: Ն րա տվյալ նե րով, կեն սա հու
մու սը բաց գրուն տում կա րե լի է մտցնել 
վաղ գար նա նից մինչև ա շուն: Քա նի որ 
այն հան դի սա նում է եր կար ազ դե ցույ
թուն ա պա հո վող օր գա նա կան պա րար
տան յութ: Վեր ջի նիս արդ յու նա վե տութ
յու նը պահ պան վում է 47 տա րի: « Սա
ծիլ ման ժա մա նակ բան ջա րե ղե նի և ծա
ղիկ նե րի ա ճեց ման դեպ քում խոր հուրդ 
է տրվում մի մաս հու մու սը խառ նել 45 
մաս ճմա հո ղի կամ տոր ֆի հետ: Ծաղ
կա մա նա յին ծա ղիկ նե րի ա ճեց ման  դեպ
քում՝ մի մաս հու մու սը պետք է խառ նել 
45 մաս հո ղի հետ: Մար գե րում կա նա
չե ղե նի ցան քի ժա մա նակ, հար կա վոր է 
կեն սա հու մու սը ցա նել հա վա սա րա չափ, 
այն խառ նել հո ղի հետ, ջրել և կա տա րել 
ցանք (մար գի 1մ2 հա մար ցա նել 0.51 կգ 
կեն սա հու մուս): Բաց գրուն տի պայ ման
նե րում լո լի կի, վա րուն գի և պղ պե ղի սա
ծիլ ման ժա մա նակ յու րա քանչ յուր տնկա
փո սում պետք է լցնել 100200 գ կեն սա
հու մուս, ա պա այն խառ նել հո ղի հետ՝ 
ջրել և սա ծի լել, իսկ վա րուն գի դեպ քում 
պետք է սա ծի լի շուր ջը լրա ցու ցիչ 12 սմ 
կեն սա հու մու սի շեր տով մուն չա պա տել: 
Կար տո ֆիլ տնկե լիս յու րա քանչ յուր պա
լա րի տակ պետք է լցնել 100200 գ կեն
սա հու մուս», տե ղե կաց նում է մաս նա
գե տը: Կեն սա հու մու սի գի նը մատ չե լի է 
շու կա յում: «Գ յու ղա ցին շատ դեպ քե րում 
ու նե նում թա փոն ներ, ո րոնք կեն սա հու
մուս ար տադ րե լու հա մար հա մար վում 
են  բա վա կա նին ար ժե քա վոր նյու թեր: 
Ծա ռե րից ա ռա ջա ցած տեր ևա յին զանգ
վա ծը, մո լա խո տե րը, գյու ղա ցի նե րը 
շատ հա ճախ կույ տե րի են վե րա ծում և  
ոչն չաց նում են՝ այր ման ճա նա պար հով: 
Մինչ դեռ կեն սա հու մուս ստա նա լու հա
մար դրանք բա վա կա նին ար ժե քա վոր 
նյու թեր են», հա վե լում է մաս նա գե տը: 

Ն. Սա հակ յան
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ՀՀ Տա վու շի մար զի  
«Ար ճիս» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը ձևա
վոր վել է 2012 թ.ին՝ 
ՕՔՍՖԱՄի  ա ջակ ցութ
յամբ:  Կոո պե րա տի վի 
32  ան դամ ե րից   13ը 
կա նայք են, ո րոնց հիմ
նա կան զբաղ վա ծութ յու
նը պտղի ար տադ րութ
յունն է:

«Ար ճի սը» ձևա վոր վել 
է «Լճ կա ձոր» սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տի վի բա
զա յի վրա, ո րի ծրագ րե րի 
շրջա նա կում գոր ծարկ վել 
է Այ րու մի պա հա ծո նե րի 
գոր ծա րա նը: Այդ պի սով, 
ստեղծ ված եր կու կոո պե
րա տիվ ե րի նպա տակն էլ 
վեր ջի նիս հում քով ա պա
հո վելն է: Գոր ծա րա նի ար
տադ րան քը հիմ ա կա նում 
ի րաց վում էր ՌԴում, սա
կայն ռուբ լու փո խար ժե
քի տա տա նում ե րի հետ 
կապ ված՝ ա ռա ջա ցան 
ի րաց ման դժվա րութ յուն
ներ, ին չի հետ ևան քով 
ըն թա ցիկ տա րում զգա
լիո րեն կրճատ վել է մթե
րում ե րի ծա վա լը: Քայ լեր 
են ձեռ նարկ վում ի րաց ման 
հետ կապ ված խնդիր նե րի 
լուծ ման ուղ ղութ յամբ: Այդ 
նպա տա կով նա խա տե սել 
են ընդ լայ նել ար տա հան
ման աշ խար հագ րութ յու նը: 
«Ար ճիս» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վի նա խա
գահ Ման վել Ներ սիս յա
նի տե ղե կաց մամբ, պտղի 
ի րաց ման նպա տա կով, 
նա խա նա կան պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք 
բեր վել « Հեյ ֆեր Հա յաս
տան» մի ջազ գա յին կա զա
մա կեր պութ յան հետ՝ մրգի 
հա վաք ման կե տի ստեղծ
ման ուղ ղութ յամբ: «Պտ ղի 
ար տադ րութ յան գոր ծըն
թա ցում խնդիր ներ չկան, 

միակ դժվա րութ յու նը՝ 
ի րա ցում է: Կար ծում եմ, 
մթեր ման կե տի ստեղ ծու
մով լիո վին կլուծ վի տա րա
ծաշր ջա նում ար տադր ված 
գյուղմ թերք նե րի ա րագ և 
գ յու ղա ցու հա մար նպաս
տա վոր գնե րով ի րաց ման 
խնդի րը: Այդ նպա տա կով 
պետք է ձեռք բե րել ա վե
լի քան 10 տոն նա տա
րո ղութ յամբ սառ նա րան, 
չրա նոց, ինչ պես նաև կա
ռու ցել հա մա պա տաս խան 
շի նութ յուն ներ», նշում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գա
հը: Ն րա տե ղե կաց մամբ, 
սառ նա րան նե րը պետք 
է օգ տա գործ վեն մրգի 
կար ճա ժամ կետ պա հա
պան ման հա մար՝ մինչև 
վեր ջի նիս տե ղա փո խու մը: 
Իսկ չրի ար տադ րութ յան  
կազ մա կեր պու մը հնա րա
վո րութ յուն կտա խու սա
փել բեր քի կո րուստ նե րից: 
Կոո պե րա տի վի ան դամ
նե րով մշա կում են շուրջ 
15 հա այ գի ներ: Ման վել 
Ներ սիս յա նի կար ծի քով, 
գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց ման 
ա ռա ջին պայ մա նը մե քե
նա յա ցում է: Նա խա տե սել 
են ձեռք բե րել խոտ հնձող 
և հա վա քող տեխ նի կա, 
ո րոն ցով կոո պե րա տի
վի ան դա մա նե րի հա մար 
ծա ռա յութ յուն նե րը կկա
տար վեն զեղչ ված գնե
րով: Ա ռա վել մտա հո գող 
խնդիր նե րից մեկն էլ խա
ղո ղի այ գե տա րածք նե րում 
բույ սե րի վա սա տու նե րի 
և հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
պայ քա րի աշ խա տանք
նե րի մե քե նա յա ցում է, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն 
կտա բարձ րաց նել աշ խա
տանք նե րի արդ յու նա վե
տութ յու նը, բա ցի այդ, այն 

կնպաս տի ար տադ րան քի 
ինք նար ժե քի ի ջեց մա նը: 
Ծ րագ րել են նաև ցած րաճ 
ծա ռա տե սակ նե րով հիմ
ված այ գի նե րում ներդ նել 
կա թի լա յին ո ռոգ ման հա
մա կարգ: 

Ման վել Ներ սիս յա նը 
մաս նա գի տութ յամբ գյու
ղատն տես է, զբաղ վում է 
խա ղո ղա գոր ծութ յամբ և 
պտ ղա բու ծութ յամբ: Ն րա 
կար ծի քով, կոո պե րա տի
վի ա ռա վե լութ յուն նե րից 
մե կը խնդիր նե րը հա մա
տեղ  ներ կա յաց նե լու, միա
սին ո րո շում եր կա յաց նե
լու հնա րա վո րութ յունն է:  
Նա խա գա հը ցան կա լի է 
հա մա րում նաև այն, որ 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե
րով զբաղ վեն նույն մշա
կա բույ սի մշա կութ յամբ և 
հա մա տեղ լու ծեն ի րաց
ման խնդիր նե րը, որն այդ 
դեպ քում կլի նի ա ռա վել 
դյու րին: Ո ռոգ ման ջրի 
հայ տը նույն պես կա րող են 
ներ կա յաց նել հա մա տեղ՝ 
պաշտ պա նե լով ի րենց 
շա հե րը: Կա րող են միաս
նա բար գնել պա րար
տան յու թեր և թու նա քի մի
կատ ներ, ին չը կնպաս տի 
դրանց գնե րի ի ջեց մա նը:   
« Հա մա տեղ աշ խա տան քը 
հնա րա վո րութ յուն կտա 
ի րա կա նաց նել նոր ծրագ
րեր»,  իր խոս քը եզ րա
փա կում է կոո պե րա տի վի 
նա խա գա հը:

«Ար ճիս» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը  կա յա ցել 
է,  նկա տե լի է նաև ա ճի 
ու զար գաց ման մի տու մը, 
սա կայն դեռևս շատ են 
ա նե լիք ներն ու խնդիր նե
րը, ո րոնց լուծ ման ճա նա
պար հին նաև ա ջակ ցութ
յան կա րիք ու նեն:

 Նել լի   Սա հակ յան

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ԳԱՄԿՈՒՄ 
êºØÆÜ²ð

 Գե ղար քու նի քի ԳԱՄԿում տե
ղի ու նե ցավ ՄԱԿի պա րե նի և գ յու
ղատն տե սութ յան «Ու սուց ման և 
զար գաց ման ծրա գիր պե տա կան 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի հա մար» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում սե մի նարդա սըն թաց` 
բու սա բու ծութ յան, կլի մա յի փո
փո խութ յան, ա ղետ նե րի ռիս կե
րի նվա զեց ման և  ա դապ տաց վող 
տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ: 

« Հա յաս տա նում պտղա բու ծութ
յան զար գաց ման կար ևո րութ յու նը և 
տն կան յու թե րի ա ճե ցու մը նոր ե ղա նակ
նե րով» թե մա յով դա սըն թա ցը վա րում 
էր գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ Ա րա Հով հան նիս յա
նը: Նա հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րեց 
այ գե գոր ծութ յան զար գաց ման անհ րա
ժեշ տութ յու նը նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ մամբ: Ներ կա յաց վեց, թե ինչ պես 
կազ մա կեր պել մո րե նու բնօր գա նա կան 
ար տադ րութ յու նը, նշվեց սոր տե րի ճիշտ 
ընտ րութ յան, ո ռոգ ման հնա րա վո րութ
յուն նե րի, վա սա տու նե րի և հի վան դութ
յուն նե րի մա սին: Ա. Հով հան նիս յա նը 
հա վե լեց նաև, որ պետք է կենտ րո նա
նալ 34 սոր տե րի վրա, ո րոնք ա վե լի 
ե կամ տա բեր կլի նեն, կլրաց նեն ի րար` 
նվա զեց նե լով շու կա յի տա տա նում ե րի 
ռիս կե րը:    «Կ լի մա յի փո փո խութ յու նը և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հո ղե

րը» թե մա յով դա սըն թա ցը ներ կա յաց րեց 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր Հու նան Ղա զար յա նը:

 Ներ կա նե րը լսե ցին հո ղե րի դեգ րա
դա ցիա յի, է րո զիա յի, ջրա յին է րո զիա յի, 
հա մա մո լո րա կա յին կլի մա յա կան փո փո
խութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը գյու ղատն
տե սութ յան վրա և դ րանց դեմ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում ե րի մա սին:   Դա սըն թա ցի 
մաս նա կից ներն ի րենց գո հու նա կութ յունն 
ու շնոր հա կա լութ յու նը հայտ նե ցին սե մի
նա րի կազ մա կեր պիչ նե րից և ցան կութ
յուն հայտ նե ցին, որ հա ճա խա կի կազ
մա կերպ վի նմա նա տիպ հան դի պում եր: 
Սե մի նա րի ա վար տին մաս նա կից նե րը 
լրաց րե ցին գնա հատ ման թեր թիկ ներ և 
ս տա ցան ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը:

Գե ղար քու նի քի ԳԱՄԿ
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ԽԱՂՈՂԸ` «ԿՅԱՆՔԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ»
«Խաղողագործությունը գյուղատնտեսության առավել եկամտաբեր 

ճյուղերից է: Խաղողի թարմ պտուղները, ինչպես նաև դրանց վերամշակված 
տարբեր մթերքները, պարունակում են արժեքավոր սննդանյութեր», ասում 
է Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոնի առաջատար 
գիտաաշխատող, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, 
հանրապետության վաստակավոր ագրոնոմ Դերենիկ Սաֆարյանը, ով նաև 
Խաղողագործության, գինեգործության միջազգային ակադեմիայի թղթակից 
անդամ է:

Հա յաս տա նը, որ պես խա ղո ղի բնօր րան և նա խա հայ րե նիք, աչ քի է ընկ նում 
վեր ջի նիս սոր տա յին բազ մա զա նութ յամբ: « Խա ղո ղի մի սորտ կար, ո րը Շիր շի րա էր 
կոչ վում: Դալ մա յի մեր այ գում ևս  ա ճում էր այդ սոր տը: Մայրս այդ խա ղո ղի պտուղ
նե րից արծ նա պատ կճուճ նե րի մեջ մա րի նադ էր պատ րաս տում: Սորտն աչ քի էր 
ընկ նում թթվա շա համ պտուղ նե րի խո շո րութ յամբ, ո րոնց կեղ ևը ա մուր էր: Մա րի
նա դը, ո րը պատ րաստ վում էր հա մե մուն քա յին լու ծույ թով (դար չին, մե խակ և  այլն), 
շատ հա մեղ էր», հի շում է գիտ նա կա նը:

Մա րի նադ են պատ րաս տել նաև Քիշ միշ Խիշ րաու սոր տից, ո րի պտուղ ներն 
ու նեն սպի տակ ե րանգ և  աչ քի են ընկ նում հա մա յին ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա

նիշ նե րով: Ի դեպ, քաղցր սու ջու խը նույն պես 
պատ րաստ վել է խա ղո ղի ընտր ված հա տուկ 
սոր տե րի դո շա բից: Շատ ըն դուն ված էր Քիշ մի
շից չա մի չի պատ րաս տու մը: Գի նե գոր ծութ յան 
արդ յու նա բե րութ յան հիմ ա կան հում քը խա
ղողն է, ո րի վե րամ շա կու մից պատ րաս տում 
են սե ղա նի ա նա պակ, թունդ, կի սա քաղցր, 
ա ղան դե րա յին, լիկ յո րա յին, փրփրուն և շամ
պայ նի տի պի գի նի ներ: Իսկ սե ղա նի գի նի նե րի 
վե րամ շա կու մից ստա նում են կոն յա կի սպիրտ: 
« Գի նին բար վո ա նե զ մարդ». կար դում ենք 
հայ կա կան հին ձե ռագ րե րից մե կում: Ա սել է, 
թե` « Գի նին բար վոք է պա հում մար դուն», ի 
նկա տի ու նի` ա ռողջ:

Ռես վե րատ րոլ նյու թը, ո րը նպաս տում 
է մար դու դի մադ րո ղա կա նութ յան և կեն սու
նա կութ յան բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև 
սիրտա նո թա յին և  ի մու նա յին հա մա կար գի 
բա րե լավ մա նը, պա րու նա կում է խա ղո ղի վա
զի բո լոր օր գան նե րում: Ո րոշ գիտ նա կա նե րի 
պնդմամբ, այն նաև հա կաու ռուց քա յին ազ դե

ցութ յուն ու նի: « Խոր հուրդ է տրվում նա խա պատ վութ յու նը տալ խա ղո ղի տերև նե րով 
պատ րաստ ված տոլ մա յին: Հատ կա պես շատ օգ տա կար են սև խա ղո ղի պտուղ նե րը, 
կե րեք նույ նիսկ սեր մե րը: Ռես վե րատ րոլ կա նաև գի նու մեջ»,  հա վաս տիաց նում է 
Դե րե նիկ Սա ֆար յա նը: Ա վե լորդ չէ նշել, որ ռես վե րատ րո լը «Կ յան քի ե րաշ խա վոր» 
կո չում ու նի:

Հա մա ձայն բժշկա կան տվյալ նե րի` մար դու հա մար, մի ջին հաշ վով, տա րե կան 
պա հանջ վում է 30 կգ խա ղող: Հետ ևա բար, ըստ Դե րե նիկ Սա ֆար յա նի, մեր հան
րա պե տութ յու նում խիստ անհ րա ժեշտ է ընդ լայ նել տար բեր ժամ կետ նե րում հա սու
նա ցող (մա նա վանդ` գեր վա ղա հաս, վա ղա հաս, մի ջա հաս և  ու շա հաս) սոր տե րի 
տնկարկ նե րը` թարմ խա ղո ղի օգ տա գործ ման ժա մա նա կաշր ջա նը ա ռա վե լա գույ նի 
հասց նե լու հա մար:

Նել լի Սա հակ յան

 Վա յոց ձո րի մար զի Ել փին գյու ղը հին բնա կա վայր է, ու նի շուրջ երկ դար յա 
պատ մութ յուն: 

(Նր բույն, Էլ փին) գյու ղի ներ կա յիս բնա կիչ նե րի նախ նի նե րը ե կել են Պարս
կաս տա նի Սալ մաստ գա վա ռի Բ րա դես գյու ղից: Բ նա կա վայ րը գտնվում է ծո վի 
մա կար դա կից 1545մ. բարձ րութ յան վրա. գյու ղը  սահ մա նա մերձ բնա կա վայր է: 
Գ յու ղի տա րած քում են գտնվում  հնա գույն խաչ քա րեր և § Թուխ Մա նուկ¦ սրբա
վայ րը: 1962 թվա կա նին Ել փի նում ծնված Խո րեն Ա վե տիս յա նը 2005 թվա կա նին 
ընտր վել է հա մայն քի ղե կա վար (մինչ այդ աշ խա տել է ան հատ ձեռ նե րեց):  Ծա
նոթ լի նե լով   հա մայն քում ծա ռա ցած խնդիր նե րին` ձեռ նա մուխ է ե ղել (գյու ղա
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հետ միա սին) բնակ չութ յան հոգ սը հնա րա վո րին 
չափ թեթ ևաց նե լու գոր ծին: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում նո րոգ վել է խմե լու ջրի 
1300 մետր եր կա րութ յուն ու նե ցող ջրա գի ծը, անց կաց վել է ո ռոգ ման ջրա գիծ, աս
ֆալ տա պատ վել է միջ հա մայն քա յին ճա նա պար հը՝ 1200 մետր, հիմ նո վին նո րոգ
վել է մշա կույ թի տան տա նի քը:

Դեռ ՍՍՀՄ տա րի նե րից բնակ չութ յու նը զբաղ վել է հա ցա հա տի կի, ծխա խո
տի մշա կութ յամբ, այ գե գոր ծութ յամբ և  ա նաս նա պա հութ յամբ: Պա րոն Ա վե տիս
յա նը նշում է. § Հա մայն քի  հիմ նախն դիր նե րից  են՝ կո յու ղագ ծի,  գա զա ֆի կաց
ման,  փո ղո ցա յին լու սա վոր վա ծութ յան, պտուղբան ջա րե ղեն նե րի մթեր ման հետ 
կապ ված հար ցե րը,  ինչ պես  նաև  ար տա գաղ թը:  Ո ռոգ ման ջրի բա ցա կա յութ
յան պատ ճա ռով, չի ո ռոգ վում հա մայն քի  ջրո վի  հո ղա տա րածք նե րի շուրջ  60 
%ը:  Հա մայնքն իր զար գաց ման ա պա գան կա պում  է,  հան րա պե տութ յան պաշ
տոն յա նե րի կող մից  խոս տա ցած լճի կա ռուց ման հետ¦:  

Հա վե լենք, որ այս տա րի հա մայն քի բնակ չութ յու նը պատ րաստ վում են տո նել 
գյու ղի հիմ նադր ման 188 ամ յա կը:

Ման վել Կի րա կոս յան

ԻՍՐԱՅԵԼԻ   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚàôÜ àÈàðîàôØ

Գ յու ղատն տե սութ յու նը Իս րա յե լում ի րե նից 
ներ կա յաց նում է ժո ղովր դա կան տնտե սութ յան 
զար գաց ման բարձր մա կար դա կի հա սած ճյուղ:

Իս րա յե լը խո շոր թարմ մթերք ներ ար տա հա
նող և հա մաշ խար հա յին լի դեռ է գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա վա ռում` չնա յած նրան, 
որ Իս րա յե լի աշ խար հագ րութ յու նը հե ռու է արդ յու
նա վետ գյու ղատն տե սութ յան վար ման հա մար: Երկ
րի մա կե րե սի կե սից ա վե լին ա նա պատ ներ են, իսկ 
ե ղա նակ նե րը, ջրի ան բա վա րա րութ յու նը չեն օ ժան
դա կում գյու ղատն տե սութ յան վար մա նը: Հո ղի ըն
դա մե նը 20%ն  է բնա կան պայ ման նե րում պի տա նի 
գյու ղատն տե սութ յան վար ման հա մար: Իս րա յե լում 
աշ խա տու ժի ըն դա մե նը 3,7 %ն  է զբաղ ված գյու
ղատն տե սութ յու նում, այդ քա նով հան դերձ` եր կի րը 
95 %ով բա վա րա րում է սե փա կան պա հան ջարկ նե
րը` ներկ րե լով միայն հա ցա հա տիկ, ձի թա բեր մշա
կա բույ սեր, միս, սուրճ, կա կաո և շա քար:

 Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայ
իս րա յել յան հա րա բե րութ յուն նե րը սկզբնա վոր վել են 
դեռևս 1993 թ.ից:

 Այդ տա րի նե րի ըն թաց քում կա յա ցել են 

երկ կողմ պատ վի րա կութ յուն նե րի և փոր ձա գի տա կան 
խմբե րի փո խայ ցե լութ յուն ներ, ո րոնց նպա տակն էր` 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լորտ նե րի ճշտում ու դրանց 
ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ու սում ա սի
րու մը: Իս րա յե լի պե տութ յան «ՄԱՇԱՎ» ծրագ րի ֆի
նան սա վոր մամբ, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա
վա ռի մաս նա գետ նե րը վե րա պատ րաստ վել են Իս րա
յե լում: Դա սըն թաց նե րը կազ մա կերպ վել են ո ռոգ ման 
բարձր ճնշման տեխ նո լո գիա նե րի, կա թի վե րամ շակ
ման, բու սա բու ծութ յան և ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան 
ուղ ղութ յամբ: Իսկ հա յաս տան յան ֆեր մեր նե րին ի րենց 
փորձն են փո խան ցել Իս րա յե լից ժա մա նած ո ռոգ ման 
հա մա կար գե րի, ագ րո տեխ նո լո գիա նե րի և ջեր մո ցա
յին տնտե սութ յուն նե րի գծով մաս նա գետ նե րը: 

Երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման 
նպա տա կով, ստո րագր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան կա ռա վա րութ յան և Իս րա յե լի պե տութ
յան կա ռա վա րութ յան միջև գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին» հա մա
ձայ նա գի րը: Վեր ջի նիս դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով, կող մե րը ստեղ ծել են ի րենց ի րա վա սու 
գե րա տես չութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ
ված` գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր
ծակ ցութ յան հա մա տեղ աշ խա տան քա յին խումբ: Ներ
կա յումս հա մա ձայ նագ րով նա խա տես վող հա մա գոր
ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում է ա նաս նա բու ծութ յան, 
թռչնա բու ծութ յան, ձկնա բու ծութ յան, բու սա բու ծութ յան, 

ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան, գյուղ տեխ նի կա յի, ո ռոգ
ման հա մա կար գե րի, կոո պե րա տիվ ե րի ստեղծ ման 
և փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ 
ո լորտ նե րում: Միա ժա մա նակ ի րա կա նաց վում է տե
ղե կատ վութ յան, մաս նա գետ նե րի փո խա նա կում, 
հա մա տեղ սե մի նար նե րի, ցու ցա հան դես նե րի կազ
մա կեր պում, խրա խուս վում` հա մա տեղ ձեռ նար կութ
յուն նե րի ստեղ ծու մը: 

Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում երկ կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կնպաս տի կող մե րի պե
տութ յուն նե րի ժո ղո վուրդ նե րի կեն սա մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը և բա րե կա մա կան կա պե րի էլ ա վե լի 
ամ րապնդ մա նը:

Նել լի Սա հակ յան
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1. Ֆի տոֆ տո րո զա յին փտում: 
Հատ կա պես ու ժեղ է ար տա հայտ վում 
պահ պան ման ա ռա ջին շրջա նում, երբ 
պա հեստ նե րում ջեր մաս տի ճա նը հա մե
մա տա բար բարձր է: Հի վանդ պա լար
նե րի մա կե րե սին նկա տե լի են արճ ճա
մոխ րա վուն կամ գոր շա վուն, քիչ փոս 
ըն կած, ա մուր, ան կա նոն ձևի բծեր: 

Պա լա րի կտրված քում պտղա մի
սը ժան գա գոր շա վուն է: Պահ պան ման 
շրջա նի վեր ջում ֆի տոֆ տո րա յին փտու
մը վե րած վում է չոր ֆու զա րիո զա յին 
կամ թաց բակ տե րիալ փտման: Պահ
պան ման ժա մա նակ վա րակ ված պա
լարն ա ռող ջին չի վա րա կում:

2. Ֆու զա րիո զա յին չոր փտում 
 ֆու զա րիոզ: Սո վո րա բար հան դես է 

գա լիս պահ
պ ա ն  մ ա ն 
դնե լուց մի 
քա նի շա
բաթ անց: 
Պա լար նե րի 
վրա սկզբում 
ա ռա ջա նում 
են մոխ րա
գոր շա վուն, 
թեթ ևա կի սեղմ ված բծեր, հե տա գա
յում պտղա մի սը բծե րի տակ դառ նում է 
չոր, մաշ կը կնճռոտ վում է: Պա լար նե րի 
մա կե րես նե րին ա ռա ջա նում են մոխ
րաս պի տա կա վուն, դեղ նա վուն կամ 
վար դա գույն բար ձիկ ներ, կա տար վում 
է կրկնա կի վա րակ: Ա վե լի հա ճախ վա
րակ վում են մե խա նի կա կան վաս վածք 
ու նե ցող պա լար նե րը:

Հի վան դութ յու նը վա րակ ված պա
լա րում շատ ա րագ է զար գա նում` հատ
կա պես բարձր ջեր մաս տի ճա նում` վա
րա կե լով շրջա պա տի ա ռողջ պա լար նե
րը, որն իր ա ռա վե լա գույն զար գաց մանն 
է հաս նում պահ պան ման շրջա նի մի ջին 
կամ վեր ջին մա սում /բեր քա հա վա քից  2 
 3 ա միս հե տո/: 

3. Ալ տեր նա րիոզ /մակ րոսպո
րիոզ/: Սկզբ նա կան վա րա կը տե ղի է 
ու նե նում բեր քա հա վա քի ժա մա նակ, 
սա կայն հի վան դութ յու նը պա լա րի վրա 
ար տա հայտ վում է պահ պան ման ըն

թաց քում /նո յեմ բերդեկ տեմ բեր/: Պա
լար նե րի վրա ա ռա ջա նում են գորշ կամ 
հա մար յա սև չո րա ցող բծեր, պտղա մի սը 
բծե րի տակ փտում է` վե րած վե լով մուգ 
մոխ րա գույն կամ դարչ նա գույն խա շի
լան ման զանգ վա ծի: Եր բեմ պա լար
նե րի վրա ա ռա ջա նում են բազ մա թիվ 
կլո րա վուն բծեր, ո րոնց տակ մաշ կը չո
րա նում է: Հիմ ա կա նում վա րակ վում են 
ե րի տա սարդ, չհա սու նա ցած պա լար նե
րը, ո րոնց մաշ կը բեր քա հա վա քի ժա մա
նակ թեթ ևա կի կլպվում է: Սկզ բում սուն
կը զար գա նում է բա րակ, մա կե րե սա յին 
շեր տով, ա պա թա փան ցում է ա վե լի խո
րը: Հա ճախ այս փտու մը վեր է ած վում 
ֆու զա րիո զա յին փտման: 

4. Խա ռը, ներ քին փտում: Հիմ ա
կա նում զար գա նում է որ պես երկ րոր դա

յին եր ևույթ, սո վո րա բար, մե խա նի կա
կան վաս վածք նե րով պա լար նե րի վրա: 
Հա րու ցի չը կա րող է լի նել սունկ և բակ
տե րիա, այդ ա ռու մով փտու մը ևս կա
րող է տար բեր լի նել` թաց կամ չոր, գորշ 
փա ռով, մոխ րա գույն կամ այլ գույ նի: 

5. Օ ղա կա վոր փտում: Հա րու ցի չը 

բակ տե րիա է: Պա լար նե րի եր կայ նա կի 
կտրված քում օ ղակն ու նի դեղ նա վուն 
ե րանգ: Հե տա գա յում վա րակն այդ օ ղա
կից անց նում է այլ հյուս վածք ներ` ընդ
հուպ մինչև մի ջու կը: Պա լարն ամ բող
ջութ յամբ կա րող է փտել`  ար ձա կե լով 
շատ տհաճ հոտ: 

 Սո վո րա բար վա րակ վում են դաշ
տա յին պայ ման նե րում, պա լա րա գո յաց
ման վաղ շրջա նում, երբ վա րակ ված 
թփից վա րա կը ստո լո նի մի ջով անց նում 
է պա լա րին: Վա րակ ման երկ րորդ ճա

նա պար հը` բեր քա հա վա քի ժա մա նակ 
վա րակ ված պա լա րի կամ թփի շփվելն 
է ա ռողջ պա լա րի հետ: Այս դեպ քում` 
պահ պան ման ըն թաց քում, ձմռան վեր
ջին և գար նան սկզբին զար գա նում է, 
այս պես կոչ ված, փո սի կա վոր ձևը: Փտ
ման այս ձևի հայտ նա բեր ման հա մար 
հարկ է պա լա րի մաշ կը բա րակ շեր տով 
կլպել, հե ռաց նել: Մաշ կից հե ռաց ված 
սպի տակ մա կե րե սի վրա հստակ նկատ
վում են յու ղան ման, դե ղին, ոչ մեծ (2  3 
մմ) բծեր, ո րոնք աս տի ճա նա բար մե ծա
նում են (1  1.5 սմ), մաշ կը չո րա նա լով` 
ճաքճ քում է, ա ռա ջա նում են փո սիկ ներ: 

6. Բակ տե րիալ, թաց փտում: Հի
վան դութ յու նը շատ տա րած ված է, ու նի 
բազ մա թիվ ախ տա նի շեր: Հա րու ցիչ
ներն ու բազ մա թիվ բակ տե րիա նե րը` 
նաև սապ րո ֆիտ սնկերն են: Հա ճախ 

հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է դաշ
տում, գեր խո նավ հո ղե րում և բույ սե րի 
սև  ո տի կով ու ժեղ վա րակ վե լու դեպ քում: 
Պա լար նե րի վա րակ վե լը կա րող է տե
ղի ու նե նալ ինչ պես դաշ տում, այն պես 
էլ պա հեստ նե րում, ըստ ո րում` դաշ
տում վա րա կը պա լա րի վրա նկատ վում 
է ստո լո նի ամ րաց ման տե ղում: Պա լա րի 
վա րակ ման տե ղում մա կե րե սին ա ռա
ջա նում են ճեղ քեր, ո րի հետ ևան քով էլ 
փտում ընդգր կում է ամ բողջ պա լա րը: 

Պահ պան ման ըն թաց քում վա րա
կը հի վանդ պա լա րից կա րող է անց նել 
ա ռող ջին` ան մի ջա կան շփման ու բարձր 
խո նա վութ յան պայ ման նե րում: Ա ռա ջին 
հեր թին վա րակ վում են վաս ված մաշ
կով պա լար նե րը: Փտ ման զար գաց մա նը 
նպաս տում են պահ պան ման ժա մա նակ 
բարձր ջեր մաս տի ճա նը, ինք նայ րու մը, 
պա լար նե րի քրտնու մը: 

Ե թե պա լար նե րը սա ռել են դաշ
տում, բեր քա հա վա քի կամ փո խադր
ման ժա մա նակ, ինչ պես նաև` կար տո
ֆի լի վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում, ա զո տի 
ա վել ցու կով միա կող մա նի պա րար տա
ցու մը մե ծաց նում է այս հի վան դութ յամբ 
վա րակ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը: 

7. Պա լար նե րի նե մա տոդ նե րով 
վա րակ վա ծութ յու նը: Ցո ղու նա յին նե

մա տո դը հիմ ա կա նում նկատ վում է 
պա լա րի կենտ րո նում: Սկզ բում ա ռա ջա
նում են արճ ճա մոխ րա գույն բծեր, մաշ
կը հեշ տութ յամբ ան ջատ վում է, հե տո 
ա ռա ջա նում են մանր ճա քեր, մաշ կը 
շեր տա վոր վում է: Պահ պան ման ժա մա
նակ ա ռա ջա նում են մանր, մոխ րա գույն 
և գորշ բծեր, վա րակ ված մա սը քայ քայ
վում է` ինչ պես չոր փտման դեպ քում: 
Վեր ջին հաշ վով, վա րակ ված պա լար
նե րը լրիվ չո րա նում, փտում են: Պտ ղին 
վա սում են նաև ոս կե փայլ նե մա տո դը, 
լա րաթր թուր նե րը և  այլն: 

ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Պտ ղամ սի մգա ցում կամ մոխ
րա գույն բծա վո րութ յուն: Եր բեմ ան
վա նում են մե լա նոզ: Ար տա հայտ վում 
է տար բեր պատ ճառ նե րով, սա կայն 
ա մե նա կար ևո րը` մաշ կի մե խա նի կա
կան վաս վածք ներն են: Պա լա րի ներ
սում ա ռա ջա նում են մանր բծեր, ո րոնք 

սկզբում մոխ րա վուն են, հե տա գա յում` 
ա վե լի մուգ, իսկ պա լա րը ե փե լիս, ստա
նում է սև գույն: Հի վան դութ յան զար
գաց մա նը նպաս տում են ոչ ժա մա նա
կին, վաղ կա տար ված բեր քա հա վա քը, 
բույ սի ան բա վա րար վա ծութ յու նը կա
լիու մով, չոր հո ղում պա լա րի եր կար ժա
մա նակ բարձր` 10120 կամ ցածր` 00ին 
մոտ պահ պա նու մը, թթված նի ան բա վա
րա րութ յու նը կամ CO2ի ա ռա տութ յու նը: 

2. Պա լար նե րի շնչա հեղ ձութ յուն: 
Հիմ ա կան պատ ճա ռը` հո ղում կամ 
պահ պան ման ժա մա նակ օ դի խիստ 
պա կասն է: 
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Հո ղա յին շնչա հեղ ձութ յու նը հա
ճա խա կի լի նում է ծանր, գեր խո նավ, 
ա մուր հո ղե րում, ա ռատ տե ղում ե րով 
տա րի նե րին: Ու ժեղ վա րակ վում են ե րի
տա սարդ, ոչ լրիվ հա սու նա ցած պա
լար նե րը: Բեր քա հա վա քի ժա մա նակ 
պա լար նե րի վրա ոչ մի նշան չի եր ևում, 
միայն փոքր, հա մար յա անն կատ ոս
պիկ ներ են նկատ վում: Հե տա գա յում 
դրանք մե ծա նում են, դառ նում սպի
տակ, փխրուն թմբիկ ներ, բար ձիկ ներ: 

Ճիշտ պահ պան ման դեպ քում, թմբիկ ներն աս տի ճա նա բար ան հե
տա նում են, դրանց փո խա րեն մում են ոչ մեծ բծեր: Պահ պան
ման ռե ժի մի խախտ ման դեպ քում, ար դեն մեկ ամ սից, սկսվում են 
զանգ վա ծա յին փտում ու շնչա հեղ ձութ յու նը: Պա լար նե րը դառ նում 
են փխրուն, խա շի լան ման, տհաճ սպիր տա յին հո տով զանգ ված: 
Օ դում այդ քայ քայ ված հյուս վածք նե րը դան դա ղո րեն գոր շա նում 
են, ո րով  և տար բեր վում են ցրտա հար ված նե րից: Ա ռա ջին նշան
ներն ի հայտ են գա լիս թաց, կեղ տոտ, հո ղոտ կար տո ֆի լի հաստ 
շեր տում: 

Հո ղա յին շնչա հեղձ ման նշան նե րով պա լար նե րը հարկ է հա
վա քել ա ռան ձին և շուտ ի րաց նել: Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել մշակ
ման, տե ղա փոխ ման ու պահ պան ման ճիշտ կա նոն նե րը: 

3. Ջեր մա յին վնաս վա ծութ յուն: Ար տա հայտ վում է հենց դաշ
տում, ե թե բեր քա հա վա քը կա տար վել է շոգ ե ղա նա կին և պա լար
նե րը մի քա նի ժամ մա ցել են ար ևի ճա ռա գայթ նե րի տակ: Կա
րող է կա տար վել նաև ու ժեղ ինք նայր ման ձևով, տե ղա փոխ ման, 
պահ պան ման ժա մա նակ, երբ պա լար նե րը գտնվում են +40 0Cի 
պայ ման նե րում: Պա լա րի մի ջին մա սը կնճռոտ վում է, պտղա մի սը 
մգա նում, եր բեմ ի հայտ է գա լիս պա լա րի եզ րե րով կամ ամ բողջ 
ներ քին մա սով` մոխ րա վուն կամ սև բ ծե րի ձևով: 

4. Սա ռա ծութ յուն: Կար տո ֆի լի պա լա րը ցրտա հար վում, սառ
չում է 1.7 0C ջեր մաս տի ճա նում: Երբ 
այն հետ է գա լիս /հալ վում է/, սեղ մե լիս` 
պա լա րից հեշ տութ յամբ ջրա լի հե ղուկ է 
ար տա զատ վում, մաշ կը կնճռոտ վում և 
հեշ տութ յամբ ան ջատ վում է, պա լարն 
ա րագ ըն դու նում է վար դա գույն ե րան
գա վո րում, ա պա մգա նում, դառ նում է 
գորշ, սև  ե րի զով: Այս պի սի պա լար ներն 
ա րագ փտում են /թաց փտում/: 

5. Եր կա թա յին բծա վո րութ յուն 
կամ ժան գո տութ յուն: Հի վան դութ յու նը 
նկա տե լի է միայն կտրված քում: Պտ
ղամ սում ա ռա ջա նում են ժան գա դարչ նա գույն, տար բեր չա փե րի և 
ձ ևի բծեր: Հիմ ա կան պատ ճա ռը` հո ղում ֆոս ֆո րի ան բա վա րար 
քա նակն է: Հի վան դութ յու նը հա ճախ հան դի պում է ա վա զա յին հո
ղե րում, շատ տաք տա րի նե րին: 

Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

 

 

 Վեր ջերս Շի րա կի մար
զում կազ մա կերպ վեց և  անց
կաց վեց կար տո ֆի լի շոտ
լան դա կան սոր տե րի ցու
ցադ րութ յուն: Ն շենք, որ IPM 
POTATO GROUP կազ մա
կեր պութ յան ար տադ րանքն 
հան դի սա ցող կար տո ֆի լի 
շոտ լան դա կան նոր սոր տերն 
այս տա րի ա ռա ջին ան գամ 
Հա յաս տան են ներ մուծ վել և 
փոր ձարկ վել ֆեր մեր Ա րիս
տա կես Հու նո յա նի կող մից՝ 
Ա խուր յա նում: Նոր սոր տե րը 
փոր ձարկ վել են նաև Ար թի կի 
տա րա ծաշր ջա նի Մեղ րա շեն 
հա մայն քում՝ Հու նան Պետ
րոս յա նի կող մից:

 Ցու ցադ րութ յան ա ռա ջին 
մասն անց կաց վեց Գ յում րիում: 
Մի ջո ցառ մա նը  մաս նակ ցում 
էին Շի րա կի մարզ պետ Հով սեփ 
Սի մոն յա նը, փոխ մարզ պետ 
Հա րութ յուն Ար շակ յա նը, ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան բու սա բու ծութ յան 
վար չութ յան պետ Ա շոտ Հա
րութ յուն յա նը, Շի րա կի ԳԱՄԿի 
տնօ րեն Ջի վան Աս լան յա նը, 
IPM POTATO GROUP կազ մա
կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 
Շոն Օու են զը, Շի րա կի մար զի 
տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի ղե
կա վար ներ, Շի րա կի և Լո ռու 
մար զի կար տո ֆի լա գոր ծութ
յամբ զբաղ վող ֆեր մեր ներ:

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից
նե րին ող ջու նե ցին Ա. Հու նո յա
նը, ո րից հե տո ի րենց խոսքն 
ա սա ցին Շի րա կի մարզ պետ 
Հ. Սի մոն յա նը, ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
բու սա բու ծութ յան վար չութ
յան պետ Ա շոտ Հա րութ յուն յա
նը: Մաս նա վո րա պես պա րոն 
մարզ պե տը կար ևո րեց մար
զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի ա ռա ջըն թա ցին նպաս տող 
ցան կա ցած նոր քայլ: « Շի րա
կի մար զը միշտ էլ աչ քի է ըն
կել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում  իր ձեռք բե րում ե րով: 
Մեր մարզն ու նի կար տո ֆի լի 
մշա կութ յան հա րուստ ա վան

դույթ ներ: Անհ րա ժեշտ է շա

րու նա կա բար պահ պա նել լավ 
ա վան դույթ նե րը և, միա ժա
մա նակ, վերց նել և  օգ տա գոր
ծել  կար տո ֆի լա գոր ծութ յան 
ո լոր տում ա ռա ջա տար հա մար
վող երկր նե րի փոր ձը, տե ղայ
նաց նել մի ջազ գա յին շու կա նե
րում հա ջո ղութ յամբ քննութ յուն 
բռնած նոր սոր տե րը: Մեր ֆեր
մեր նե րի կող մից շոտ լան դա կան 
սոր տե րի ներ մու ծում ու դրանց 
հա ջո ղութ յամբ փոր ձար կու մը 
դրա կա նո րեն կանդ րա դառ
նան ո լոր տի զար գաց ման գոր
ծում», ա սել է մարզ պետ Հ. Սի
մոն յա նը: Այ նու հետև ծա վա լուն 
զե կույ ցով հան դես է ե կել IPM 
POTATO GROUP կազ մա կեր
պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Շոն 
Օու են զը: Նա ներ կա յաց րել է 
կազ մա կեր պութ յան պատ մութ
յու նը, գոր ծու նեութ յան ծա վալ
ներն ու կար տո ֆի լի նոր սոր
տե րը: «IPM POTATO GROUP  
կազ մա կեր պութ յան հիմ ա կան 
բաժ նե տերն ու վե րահս կի չը 
մեր երկ րի կա ռա վա րութ յունն 
է: Մեր կազ մա կեր պութ յու նը իր 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու նի Իռ
լան դիա յում, Շոտ լան դիա յում, 
Հո լան դիա յում, Ֆ րան սիա յում, 
Պոր տու գա լիա յում և Բ րա զի
լիա յում: Մեր ար տադ րած կար
տո ֆի լի բարձ րո րակ և բարձր 

բեր քա տութ յամբ աչ քի ընկ նող 
սոր տե րը ար տա հան վում են և 

մեծ պա հան ջարկ են վա յե լում 
ինչ պես Եվ րո պա յում, այն պես 
էլ Հ յու սիա յին և Հա րա վա յին 
Ա մե րի կա նե րում, աֆ րիկ յան 
երկր նե րում՝ Ալ ժիր, Ե գիպ տոս, 
Ավստ րա լիա յում և Նոր Զե
լան դիա յում: Լիա հույս ենք, որ 
Ա րիս տա կես Հու նո յա նի սկսած 
գոր ծը կնպաս տի մեր ար տադ
րան քի տա րած մա նը նաև Հա
յաս տա նում»,  իր զե կույ ցում 
նշել է Շ. Օու են զը:

 Ցու ցադ րութ յան երկ րորդ 
մասն անց կաց վեց Ա խուր յան 
հա մայն քում գտնվող փոր
ձա դաշ տում: Մաս նա կից ներն 
ա կա նա տես ե ղան  դաշ տում 
անց կաց վող բեր քա հա վա
քի աշ խա տանք նե րին: Տե ղում 
կազ մա կերպ վե ցին փոր ձարկ
ված շոտ լան դա կան սեր մե
րի բեր քատ վութ յան և  ո րա կի 
ստու գում եր: Հա վե լենք, որ 
փոր ձարկ վել են տա սը նոր սոր
տեր՝ Տոռ նա դո, Բի կի նի, Ֆան
դան գո, Սա վան նա, Ս լա նիա, 
Նեկ տար, Է լեկտ րա, Բան բա, 
Օռ լա և Բուռ ռեն: Ըստ նախ նա
կան գնա հա տում ե րի` փոր ձա
դաշ տե րում ակն կալ վում է մի ջի
նը 450 ցենտ ներ/հեկ տար բերք:

Շի րա կի  ԳԱՄԿ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ 
ԲՈՒՅՍ՝ 

ԴՐԱԽՏԱՎԱՐԴ 
(ՀՈՐՏԵՆԶԻԱ)
Դ րախ տա վար դը կամ 

հոր տեն զիան, քար բե կազ
գի նե րի ըն տա նի քի բազ մամ
յա բույ սե րի ցե ղին է պատ
կա նում։ Հայտ նի է շուրջ 80 
տե սակ։  Մշ տա դա լար կամ 
տեր ևա թափ թուփ է, հազ
վա դեպ՝ ծառ, բարձ րութ յու
նը՝ մինչև 3 մ։ Ծաղ կա բույ լը 
վա հա նաձև, հու րա նաձև կամ 
գնդաձև հո վա նոց է, ո րի եզ
րա յին ծա ղիկ ներն ան սեռ են, 
խո շոր, իսկ կենտ րո նի նը՝ երկ
սեռ, մանր։ Ծա ղիկ նե րը բազ
մե րանգ են՝ սպի տակ, կար
միր, վար դա գույն, կա պույտ և  
այլն։ Թա ղար նե րում մշակ վող 
տե սակ նե րի մեծ մա սը ծաղ
կում է վաղ գար նա նից մինչև 
ուշ ա շուն։ Պ տու ղը 45 բնա նի 
տու փիկ է։ Ո րոշ տե սակ ներ 
դե ղա բույ սեր են. հու րա նա
վոր բո լոր օր գան նե րը պա
րու նա կում են ալ կա լոիդ ներ, 

ած խաջ րեր, ֆլա վո նիդ ներ, կու
մա րին, կաու չուկ։ Բ նա փայտն 
ա մուր է և ս պի տակ, օգ տա
գործ վում է փայ տամ շակ ման 
ար տադ րութ յուն նում, ինչ պես 
նաև թղթի ար տադ րութ յան մեջ։ 

Հոր տեն զիան ծա ղիկ նե
րի լեզ վով նշա նա կում է` սառ
նութ յուն, ան տար բե րութ յուն, 
սա կայն ֆենշու ի ուս մուն քի 
հետ նորդ նե րը պնդում են, որ 
հոր տեն զիան հա ջո ղութ յան 
խորհր դա նիշ է և խոր հուրդ են 
տա լիս այն ա ճեց նել պար տե
զա յին ծաղ կա նոց նե րում։  Հոր
տեն զիա յի թուփն ու նի գրա վիչ 
տեսք, գե ղե ցիկ են ծա ղիկ ներն 
ու  տերև նե րը, այն լավ է հա
մադր վում շրջա պա տում ա ճող 
այլ բույ սե րի հետ։ Հոր տեն զիան 
սի րում է պա րար տաց ված բնա
հո ղեր, բույսն ու նի ծա վալ վող, 
հզոր, ա վե լի քան կես մետր 
խո րա ցող ար մատ։ Այդ է պատ
ճա ռը, որ բույ սը ցրտա դի մաց
կուն է։ Ե րի տա սարդ թփե րը 
աշ նա նը պետք է ծած կել տերև
նե րով։ Բույ սը խո նա վա սեր է։ 
Որ պես զի մատ ղաշ ցո ղուն ներն 
ամ րա նան, ջրի մեջ պետք է 

ա վե լաց նել մի փոքր ման գա նա
կա լիա կան լու ծույթ (մար գան
ցով կա)։ Բույ սի է տու մը պետք է 
կա տա րել վաղ գար նա նը` մինչև  
կեն սա կան նյու թե րի շար ժու մը։ 
Է տե լուց հե տո բույ սի բարձ րութ
յու նը պետք է լի նի 5070 սմ։ 

Բույսն ու նի հե տաքր քիր 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն. կախ
ված հո ղի թթվայ նութ յան աս
տի ճա նից` փոխ վում է ծա ղի կի 
գույ նը։ Թու փը ջրե լիս, ա մեն 10 
լիտ րին ա վե լաց րեք 3040 գրամ 
ալ յու մո կալ, շիբ, ա պա գույ նը 
սպի տա կից կփոխ վի երկ նա
գույ նի, վար դա գույ նից` բաց մա
նու շա կա գույ նի, մուգ վար դա
գույ նից` մա նու շա կա գույ նի։

Հոր տեն զիան բազ մաց
նե լու ա մե նա պարզ ե ղա նա կը 
հետև յալն է.  թփի ցա ծի մա սում 

ա ճող ճյու ղե րից մե կի կենտ
րո նա կան մասն ամ րաց նել հո
ղի մեջ, իսկ գա գա թը թող նել 
ա զատ։ Այդ գոր ծո ղութ յու նը 
պետք է կա տա րել մա յիսհու
նի սին։ Աշ նա նը կենտ րո նա կան 
մա սում կձևա վոր վի նոր ար
մատ։ Տն կի նե րի հա մար լա վա
գույն ժա մա նա կը վաղ գա րունն 
է։ Ա ռա ջին տա րին պետք է հե
ռաց նել կո կոն նե րը, որ պես զի 
զար գա նա թու փը։ Կան հոր տեն
զիա յի լիա նա տիպ, փա թաթ վող 
և գետ նա տա րած տե սակ ներ։ 
Հոր տեն զիան բազ մաց նում են 
նաև թփի բա ժա նու մով կամ 
կտրված մատ ղաշ բույ սե րի վե
րատն կու մով։ Ար մա տա կա լե
լուց հե տո տա րան հե ռաց նում 
են վրա յից։ Ուշ աշ նա նը տնկի
նե րը պետք է տե ղա փո խել հով 
նկուղ և  եր բեմ ջրել կամ ծած
կել տե րեւ նե րի հաստ շեր տով։ 

Հոր տեն զիա յի հու նա րեն 
Hydrangea ան վա նու մը նշա
նա կում է` ջրով լի ա նոթ։ Չոր 
ե ղա նա կին անհ րա ժեշտ է 
բույսն ա մեն օր ջրել, կար ևո րը, 
որ ար մա տը լի նի խո նավ հո
ղում։ Ա մի սը 23 ան գամ պետք 

է հո ղը սնու ցել հան քա յին և  
օր գա նա կան պա րար տան յու
թե րով։ Հոր տեն զիա նե րի հա
մար մշակ վում, վա ճառ վում են 
հա տուկ պա րար տան յու թեր` 
«Ա զա լիա»։ 

Հոր տեն զիան այն հազ
վա դեպ բույ սե րից է, որն իր 
մեջ կու տա կում է ալ յու մի նիում։ 
Այդ պատ ճա ռով կա րևոր է, որ
պես զի բույսն ա ճեց վի բարձր 
թթվայ նութ յան հո ղե րի վրա։ 
Հոր տեն զիա յի ծաղ կա բույ լերն 
օգ նում են նյար դա յին լար վա
ծութ յան դեպ քում.

Ա սում են, ե թե քնե լուց 
ա ռաջ աչ քի առջև  հոր տեն
զիա յի բաց կապ տա վուն ծա
ղիկ ներ լի նեն, ա պա ան հան
գիստ մտքե րը կհան դարտ
վեն։ Հոր տեն զիան կա րե լի է 
տե ղադ րել սեն յա կի հե ռա վոր 
անկ յու նում կամ այլ բույ սե
րի հար ևա նութ յամբ, քա նի որ 
այն ու նի նաև շատ վա սա կար 
հատ կութ յուն ներ: Այս բու սա
տե սա կի պատ ճա ռով կա րե լի 
է նույ նիսկ կո մա յի մեջ ընկ նել: 

Լի լիթ Գաս պար յան



8ÐáÏï»Ùµ»ñ 5 - 15, 2016 Ã. 
ÃÇí 26 (2114)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

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

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

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

îÝûñ»Ý                                               ²© ì²Ð²ÜÚ²Ü

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

îå³ù³Ý³Ïª 1100
2 ïå³·ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ
·ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíª  01 |Ø 000226
¹³ëÇãª  69105
å³ïí»ñ ÃÇíª 77
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  14©10.2016 Ã.
ïå³·ñíáõÙ ¿ ¶²ÐÎ ïå³ñ³ÝáõÙ,
ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³

Ðºî²øðøÆð ¾ ©©©

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի

տա րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք զան գա հա րել 
011 52 48 34  հե ռա խո սա հա մա րով: 
Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու ղատն տե

սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րում, ինչ պես 
նաև՝ «Նո յան Տա պան» և «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

ՈՒՆԱԲԻ
Ու նա բի սո վո րա կա նը` Ziziphus jujuba, պատ կա

նում է դժնի կազ գի նե րի ըն տա նի քին։ Փ շոտ, տեր ևա
թափ, 38 մ բարձ րութ յամբ ծառ է կամ թուփ։ Բու նը 
բա րակ է` 410 սմ, ճյու ղերն անկ յու նա վոր բեկ ված են։ 
Բեկ վածք նե րում կան մե կա կան զույգ, ա մուր, մինչև 
3 սմ  եր կա րութ յամբ սուր փշեր։ Տերև նե րը հեր թա դիր 
են, ձվաձև, կաշ վե կերպ, վեր ևից` մուգ կա նա չա վուն, 
փայ լուն, մանր ա տամ նաեզր, կարճ կո թու նով։

 Ծա ղիկ ներն աստ ղաձև են` 34 մմ տ րա մագ ծով, 
ծաղ կա թեր թե րը 5ն  են` մանր, դեղ նա կա նա չա վուն։ 
Ծաղ կափթ թութ յուն նե րը խիտ են, յու րա քանչ յու րում` 
35 ծա ղիկ, ո րոնք տե ղադր ված են տեր ևա ծո ցե րում։ 
Միա կո րիզ պտուղ նե րը` եր կա րա վուն օ վա լաձև կամ 
գնդաձև են, ու նեն կարմ րա մա նու շա կա գույն ե րան
գա վո րում։ Կախ ված տե սա կից` ու
նա բի 1 պտղի զանգ վա ծը կա րող է 
տա տան վել 56 գրա մից` մինչև 2030 
գրամ։

 Բույ սի ան վա նումն ու նի պարս
կա կան ծա գում` Zizufun են ան վա նել 
ցան կա ցած տե սա կի ու տե լի պտուղ
նե րը։ Ֆ րան սիա յում ու նա բի պտուղ
ներն ան վա նում են ժու ժու բա։ Ու նա
բին մոտ 400 տա րի ա ռաջ մշակ վել 
է Չի նաս տա նում, ին չի պատ ճա ռով 
բույսն ան վա նում են նաև չի նա կան 
խուր մա։

 Հայտ նի են ու նա բի մոտ 400 են
թա տե սակ ներ, ո րոնց պտուղ նե րը 
տար բեր վում են ար տա քին տես քով, 
գույ նի ե րան գա վո րու մով, հա մով, 
քի միա կան բա ղադ րութ յամբ։  Բույ սը 
տա րած ված է Մի ջերկ րա կան ծո վի 
ա փե րին, Մի ջին Ա սիա յում, Պարս
կաս տա նում, Չի նաս տա նում, Մոն
ղո լիա յում, Ավստ րա լիա յում, Բ րա զի
լիա յում, Այսր կով կա սում։ ՀՀ բնա կան 
պայ ման նե րում հան դի պում է հյու սի սար ևել յան և 
կենտ րո նա կան շրջան նե րում, Վա յոց ձո րում, ստո րին 
լեռ նա յին գո տում` մինչև 1000 մ բարձ րութ յան վրա` 
չոր, քար քա րոտ թե քութ յուն նե րում։ Բույ սի պտուղ
ներն ու տե լի են և թարմ, չոր վի ճա կում, պատ րաս
տում են մու րա բա, ջե մեր, հյու թեր, գի նի, կոմ պոտ
ներ, մա րի նադ ներ և  այլն։

Ու նա բի ծա ռը դի մաց կուն է ջեր մաս տի ճա նի փո
փո խութ յուն նե րի հան դեպ, դի մա նում է մինչև 30 0C 
ցրտա հա րութ յա նը, ե րաշ տա դի մաց կուն է, լավ է տա
նում ա մառ վա շո գը։  Շատ հե տաքր քիր է ու նա բի բու
սա ճա կան շրջա նը։ Ծա ռի ա ռա ջին տերև նե րը սկսում 
են բաց վել մա յի սի վեր ջե րին։ Ծա ղիկ նե րը բաց վում 
են հու նի սին, պտուղ նե րի հա սու նաց ման շրջա նը 
սկսվում է հոկ տեմ բե րին և շա րու նակ վում է մոտ մեկ 
ա միս։ Ծա ռը տեր ևա թափ է լի նում դեկ տեմ բերհուն
վար ա միս նե րին։

Ու նա բի սո վո րա կա նի բո լոր մա սերն ու նեն բու ժիչ 

հատ կութ յուն ներ։ Պ տու ղը պա րու նա կում է սպի տա
կուց, օս լա, շա քար, պեկ տի նա յին նյու թեր, ճար պեր, 
օր գա նա կան թթու ներ, կու մա րին, տա նին, ֆլա վոն
ներ, նաև աս կոր բի նաթ թու, ռու տին, կա րո տին, B 
խմբի վի տա մին ներ, կալ ցիում, ֆոս ֆոր, կա լիում, 
մագ նիում, եր կաթ, կո բալտ, յոդ։ Հա սու նաց ման 
նախ նա կան շրջա նում ու նա բի պտղի հա մը նման է 
խնձո րին, հա սու նա նա լուց հե տո պտու ղը փափ կում 
է, իսկ հա մով հի շեց նում փյու նիկ յան ար մա վի պտու
ղը (խուր մա)։ Ու նա բի պտուղն ու նի ման րէաս պան, 
վեր քա մո քիչ, ար յու նը մաք րող, խոր խա բեր, թույլ լու
ծո ղա կան, սրտի աշ խա տան քը լա վաց նող հատ կութ
յուն ներ: Ու նա բին բարձր է գնա հատ վում` որ պես հի
պո տեն զիվ` ճնշու մը կար գա վո րող դիե տիկ սնունդ։

Սեր մը պա րու նա կում է բույ սին բնո րոշ սա պո
նին նե րի խումբ, գլյու կո զա, քսի լո զա և  այլ շա քար
ներ։ Սերմն ու նի հանգս տաց նող, թույլ լու ծո ղա կան 

հատ կութ յուն ներ։  Տեր ևը պա րու նա կում է թմրեց նող 
նյու թեր, ու նի խոր խա բեր և հի պո տեն զիվ հատ կութ
յուն ներ, կար գա վո րում է սրտի ռիթ մը։ Հե տաքր քիր 
է ի մա նալ, որ տեր ևը ծա մե լիս` փոխ վում է ըն կա լու
մը հա մի հան դեպ` մար դը չի զգում քաղցր և դա ռը 
հա մե րը, իսկ զգա յու նութ յու նը ա ղի և թ թու հա մե րի 
հան դեպ լիո վին պահ պան վում է։ Ու նա բի ար մա տը և 
կեղ ևը պա րու նա կում են դա բա ղան յու թեր և սա պո
նին ներ։ Կեղ ևը պա րու նա կում է նաև ռու տին։ Ու նա
բի ար մատ նե րի ե փու կը խթա նում է մա զե րի ա ճը և  
ամ րաց նում մա զար մատ նե րը։

Թուրմ. 300 գ թարմ ու նա բի պտու ղը 20 րո պե 
ե փել 500 մլ ջ րի մեջ, 1 ժամ թրմել և  քա մել։ Խ մել 
100ա կան մլ, օ րը 34 ան գամ` ան կախ սնվե լուց։ Օգ
տա կար է սա կա վար յու նութ յան, գլխապ տույ տի, չոր 
հա զի  դեպ քում։ Ի ջեց նում է ար յան մեջ խո լես տե րի նի 
մա կար դա կը։

Tempus LeAGUeը 
ՀԱԱՀի հարկի տակ

Ինք նակրթ վե լու, նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե
րե լու և դ րանք կի րա ռե լու տա րի քը գրե թե եր բեք 
չի սահ մա նա փակ վում: Այս գա ղա փա րի շուրջ են 
հա մախմբ վել Tempus LeAGUe ծրագ րի կազ մա
կեր պիչ ներն ու մաս նա կից նե րը: Հոկ տեմ բե րի 
11ին Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ
սա րա նում մեկ նար կեց Tempus LeAGUe (« Հա յաս
տա նում, Վ րաս տա նում և Ուկ րաի նա յում ցկյանս 
ու սուց ման զար գաց ման ցանց») ծրագ րի հեր թա
կան եր կօր յա հան դի պու մը: 

Ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վե ցին 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, քննարկ վե ցին 
ծրագ րի հե տա գա քայ լե րը, ինչ պես նաև` պի լո տա յին 
դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման 
հետ կապ ված հար ցե րը։ Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել 
են հյու րեր՝ Եվ րա միութ յան երկր նե րի, Ուկ րաի նա յի, 
Վ րաս տա նի, Հա յաս տա նի մի շարք հա մալ սա րան
նե րից, ինչ պես նաև` Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և 
Ուկ րաի նա յի կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա
րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Ցկ յանս ու սում ա
ռութ յան հա յաս տան յան լի գան և Վ րաս տա նի մե ծա
հա սակ նե րի կրթութ յան ա սո ցիա ցիան:

Ծ րագ րի ղե կա վար Յան Այ դե մար կը, Գոս տա 
Սանդ բեր գը, Հանս Լանդ բեր գը, Կա տա րի նա Ռոն
դալ լը հան դի պե ցին Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նին, ով հույս հայտ նեց, որ 
ծրա գի րը հա ջող ըն թացք կու նե նա և կ շա րու նակ
վի հե տա գա յում՝ լիար ժեք ի րա կա նաց նե լով նա խա
տես ված աշ խա տանք նե րը: 

  Հան դիպ մա նը բաց ման խոս քով ե լույթ ու նե
ցավ ՀԱԱՀի ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Յու. Մար մար յա նը, ով, կար ևո րե լով 
ծրագ րի հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը, նշեց. « Յու
րա քանչ յուր տա րի քում նոր գի տե լիք ձեռք բե րե լու 
ցան կութ յու նը գո վե լի հատ կա նիշ է, եր բեք չի կա րե
լի հրա ժար վել նո րը սո վո րե լու և  այն գործ նա կա նում 
կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու նից»: Պ րո ռեկ տո րը, 
հա ջող ըն թացք մաղ թե լով եր կօր յա ծրագ րի մաս նա
կից նե րին, ա ռա ջար կեց, հնա րա վո րութ յան դեպ քում 
նաև վա յե լել ար ևոտ Եր ևանն ու ծա նո թա նալ Հա
յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նին:

ՀԱԱՀը այս ծրագ րի շրջա նակ նե րում հա մա
գոր ծակ ցում է Շ վե դիա յի, Պոր տու գա լիա յի, Դա նիա
յի, Բուլ ղա րիա յի, Ուկ րաի նա յի, Վ րաս տա նի և Հա
յաս տա նի՝ թվով 19 հա մալ սա րան նե րի հետ: Սե փա
կան հար կի տակ անց կաց վող ծրագ րի շրջա նակ նե
րում, Ագ րա րա յին հա մալ սա րանն անց կաց րեց «Աշ
խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը 
շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան գոր ծըն թա
ցում» և « Գի նու տու րիզ մը Հա յաս տա նում» թե մա նե
րով պի լո տա յին դա սըն թաց նե րը:  2013 թվա կա նին 
մեկ նար կած և մի շարք աշ խա տան քա յին փա թեթ
նե րից բաղ կա ցած Tempus LeAGUeը շա րու նակ վե լու 
է մինչև 2017 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ա մի սը:

www.anau.am


