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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում Ֆ րան սիա յի ար տա-
կարգ և լիա զոր դես պան Ժան-Ֆ րան սո ւա Շար պան տիեին: 

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 առ թիվ և հույս հայտ նել, որ նրա պաշ տո նա  վար ման ըն թաց քում հայ-ֆրան սիա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կշա րու նակվեն զար գա նալ և  ընդ լայն վել: § Մեզ 
հա մար շատ կար ևոր է Ֆ րան սիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, 
ֆրան սիա կան ներդ րում նե րով տար բեր ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը և փոր ձի կի րա ռու մը մեր երկ րի 
ագ րա րա յին բնա գա վա ռում: Ֆ րան սիան մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րում Հա յաս տա նում գյու ղատն-
տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման հա մար, ի րա կա նաց վում են հա մա տեղ ծրագ րեր, կազ մա կերպ վում 
խորհր դատ վութ յուն ներ: Հու սով ենք, որ այս ո լոր տում ձևա վոր ված երկ կողմ սերտ հա րա բե րութ յուն-
նե րը ոչ միայն կշա րու նա կեն աս տի ճա նա բար զար գա նալ, այլև ի րենց գործ նա կան դրսևո րու մը կու նե-
նան տար բեր ճյու ղե րում¦,- ն շել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Ընդգ ծե լով, որ հայ-ֆրան սիա կան հա մա տեղ ծրագ րե րը բա րե հա ջող են ըն թա նում` նա խա րա րը 
միա ժա մա նակ հնա րա վոր է հա մա րել ընդ լայ նել հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րը և  ա ռա ջի կա յում 
հա մա տեղ քայ լեր ձեռ նար կել, մաս նա վո րա պես, ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմն ման, ջեր մո ցա յին տնտե-
սութ յուն նե րի ստեղծ ման, կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով: Այս հա մա տեքս տում 
նա խա րա րը շեշ տել է, որ այ սօր անհ րա ժեշտ է զար գաց նել ագ րա րա յին բնա գա վա ռի հատ կա պես այն 
ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնք թույլ կտան ա վե լաց նել գյու ղա ցի նե րի և փոքր ու մի ջին ֆեր մեր նե րի ե կա-
մուտ նե րը:  

Դես պան Ժան-Ֆ րան սո ւա Շար պան տիեն իր հեր թին վե րա հաս տա տել է ֆրան սիա կան կող մի 
պատ րաս տա կա մութ յու նը խո րաց նել ագ րա րա յին ո լոր տում եր կու երկր նե րի միջև ձևա վոր ված ակ-
տիվ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը:

 Դես պանն ա ռանձ նա կի կար ևո րել է նաև Ֆ րան սիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հա ջող ըն թաց քը և  ընդգծել 
դրանք շա րու նա կե լու մտադ րութ յու նը: Տե ղե կաց րել է նաև, որ դեկ տեմ բեր ամ սին նա խա տես վում է 
անց կաց նել ա պա կենտ րո նաց ված հա մա գոր ծակ ցութ յան հայ-ֆրան սիա կան հա մա ժո ղո վի հեր թա-
կան նիս տը, ո րի քննարկ ման թե մա նե րի մեջ նե րառ ված են նաև գյու ղատն տե սութ յանն առնչ վող հար-
ցեր: Դես պա նը հրա վի րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին մաս նակ ցել այդ մի ջո ցառ մա նը:

Հայ-արգենտինյան համագործակցություն
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն  ըն դու նել է ՀՀ-ում Ար գեն տի նա-

յի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Գոն զա լո Ուր րիո լա բեի տիա յի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յա նը:

 Դես պա նը շնոր հա վո րել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի պաշ-
տո նում նշա նակ վե լու առ թիվ և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նել ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` շեշ-
տե լով, որ  գյու ղատն տե սութ յու նը հայ-ար գեն տին յան տնտե սա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան հա մար 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նե ցող ո լորտ է: § Հա յաս տա նի  և Ար գեն տի նա յի միջև գյու-
ղատն տե սութ յան ո լոր տում ձևա վոր վել են երկ կողմ գոր ծակ ցութ յան լավ ա վան դույթ ներ, և  առ կա 
են հստակ  նա խադր յալ ներ՝ այդ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը խո րաց նե լու հա մար: Մենք պատ րաստ 
ենք բո լոր հար ցե րում ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել, որ պես զի ար գեն տին յան փոր ձը և տեխ նո լո-
գիա կան ա ռա ջըն թա ցը կի րա ռութ յուն գտնեն երկ րի գյու ղատն տե սութ յան տար բեր ճյու ղե րում`  
գյուղմթեր քի ար տադ րո ղա կա նութ յան և  ո րա կի բա րե լավ ման նպա տա կով¦, - ն շել է նա խա րար 
Ա ռա քել յա նը:

 Գո հու նա կութ յուն հայտ նե լով Հա յաս տա նի և Ար գեն տի նա յի միջև առ կա  հա մա գոր ծակ ցութ-
յան բարձր մա կար դա կի առնչությամբ` դես պան Ուր րիո լա բեի տիան հա վե լել է, որ վեր ջին տա րի-
նե րին եր կու երկր նե րի մաս նա գետ նե րը փո խայ ցեր են կա տա րել  գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
հա մա գոր ծակ ցութ յան  հնա րա վոր ու ղի ներն ու սում նա սի րե լու, փոր ձի փո խա նակ ման, ծրագ րե րի 

Ä 2

 Հար գե լի գոր ծըն կեր ներ,
Ու րախ եմ շնոր հա վո րել Ձեզ մաս նա գի տա կան տո նի` 

Գ յու ղատն տե սութ յան աշ խա տո ղի օր վա առ թիվ:  Որ պես 
ո լոր տի գլխա վոր պա տաս խա նա տու` ցան կա նում եմ շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նել ֆեր մեր նե րին, գյու ղատն տես նե րին, 
վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յան ճյու ղի աշ խա տա կից նե-
րին, գիտ նա կան նե րին, գոր ծա րար նե րին և  ո լոր տի բո լոր 
աշ խա տող նե րին ողջ տար վա նվիր ված և բա րե խիղճ աշ խա-
տան քի հա մար: Գ յու ղատն տե սութ յունն այ սօր մեր երկ րի 
տնտե սութ յան կա ռուց ված քում ծան րակ շիռ մաս նա բա ժին 
ու նե ցող ճյու ղե րից է, միև նույն ժա մա նակ ո լոր տում առ կա 
են հա մա կար գա յին խնդիր ներ, ագ րո բա րե փո խում նե րը մե-
զա նում  այլևս այ լընտ րանք չու նեն, մենք միա սին պետք է 
ա ռաջ շարժ վենք, գյու ղո լոր տում քայլ առ քայլ ձևա վո րենք 
բիզ նես վա րե լու նոր մտա ծո ղութ յուն և նոր մշա կույթ, գոր-
ծուն քայ լեր ի րա կա նաց նենք §պե տութ յուն-ար տադ րող-վե-
րամ շա կող¦ շղթա յի կա պերն ամ րապն դե լու և  ընդ լայ նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

Մաղ թանքս է, որ գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վե լը ոչ 
միայն հա նա պա զօր յա հա ցի և գո յատև ման խնդիր լու ծի, 
այլև դառ նա ե կամ տա բեր գոր ծու նեութ յուն, որն ար ժա նա-
պա տիվ կե ցութ յուն կա պա հո վի և հա ջո ղակ բիզ նես կդառ-
նա: Ցան կա նում եմ, որ  հայ գյու ղա ցին  եր կու ոտ քով ա մուր 
կանգ նի հայ րե նի հո ղի վրա, զբաղ վի իր սի րած  աշ խա տան-
քով և լիար ժե քո րեն հո գա իր ըն տա նի քի կա րիք նե րը` վաղ-
վա օր վա հան դեպ վստա հութ յան զգա ցու մով:

 Հա վաս տիաց նում եմ, որ սրանք պար զա պես բա րի 
ցան կութ յուն ներ չեն, գյու ղա ցու հոգ սերն ու խնդիր նե րը 
միշտ լի նե լու են ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի շար քում, և մենք 
ի րա կա նաց նե լու ենք զար գաց ման ծրագ րեր՝ ո լորտն ա ռա-
վել բա րեն պաստ և շա հու թա բեր դարձ նե լու հե ռան կա րով: 
Ի հար կե ա մե նա մեծ ցան կութ յան դեպ քում ան գամ բո լոր 
հար ցե րը միան գա մից լու ծել հնա րա վոր չէ, սա կայն լիա-
հա վատ եմ` հա մա տեղ  աշ խա տան քի շնոր հիվ հնա րա վոր է 
հաս նել հա ջո ղութ յան և լուրջ ձեռք բե րում նե րի:

Վերս տին շնոր հա վո րում եմ այս հի շար ժան օր վա առ-
թիվ` մաղ թե լով  ա ռող ջութ յուն, բա րե կե ցութ յուն, ա ռա ջըն-
թա ցի ձգտում, վստա հութ յուն սե փա կան ու ժե րի և հա վատ 
երկ րի ա պա գա յի հան դեպ:
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Ä 1

Գործարար կապերի հաստատում

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ-
նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում 
Լի բա նա նի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և 
լիա զոր դես պան Ժան Մա քա րո նին` երկ կողմ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը քննար կե լու 
նպա տա կով: 

Հան դիպ ման սկզբում դես պա նը շնոր հա վո րել 
է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ-
յան նա խա րա րի պաշ տո նում նշա նակ վե լու առ-
թիվ և մաղ թել արդ յու նա վետ աշ խա տանք:  §Ես 
տեղ յակ եմ, որ Հա յաս տա նի և Լի բա նա նի միջև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ձևա վոր վել են 
սերտ հա րա բե րութ յուն ներ, Լի բա նա նի դես պա-
նա տու նը ձեռ նար կում է մեր երկ րի գյու ղատն-
տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված նա-
խա ձեռ նութ յուն ներ, լի բա նան ցի գոր ծա րար նե րը 
շա հագրգռ ված են Հա յաս տա նում ներդ րում ներ 
ի րա կա նաց նե լու գոր ծում: Կ ցան կա նա յի շեշ տել, 
որ մենք պատ րաստ ենք լի բա նան յան կող մի հետ 
հա մա գոր ծակ ցել տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով և 
քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել ներ կա յաց վող 
ա ռա ջարկ նե րը¦, -  ող ջու նե լով հյու րին` նշել է նա-
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Որ պես հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր 
ուղ ղութ յուն` նա խա րարն ա ռա ջար կել է ու-
սում նա սի րել հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի 
ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը:

Դես պան Ժան Մա քա րոնն իր հեր թին հա-
մա ռոտ ներ կա յաց րել է լի բա նան յան գոր ծա-
րար նե րի կա տա րած ներդ րում նե րը Հա յաս տա-

նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում` հատ կա պես 
կար ևո րե լով § Գար դե նիա Լե բա նիզ Ֆարմս¦ 
ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը, ո րի ջան քե րով 
2015 թվա կա նի մա յի սին Կո տայ քի մար զի Եղ-
վարդ հա մայն քում հիմն վել են §պե կան¦ տե սա-
կի ըն կու զե նու այ գի ներ: Հ յու րը նաև տե ղե կաց-
րել է, որ լի բա նան ցի գոր ծա րար նե րը ներ կա յումս 
մե ծա պես հե տաքրքր ված են ներդ րում ներ ի րա-
կա նաց նել Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րում, մաս նա վո րա պես` 
կար տո ֆի լի վե րամ շակ ման ո լոր տում:

 Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րա րը ևս մեկ 
ան գամ պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում հայ-լի բա նան յան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ընդ լայն ման և նոր գոր ծա րար կա պե րի հաս-
տատ ման հար ցում:

Նոր ծրագրերի իրականացում
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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ 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:  

Վար չա պե տը ող ջու նել է պա րոն Նո վաց կիի այ ցը մեր եր կիր 
և հույս հայտ նել, որ այն կնպաս տի հայ-բրա զի լա կան տնտե սա-
կան կա պե րի հե տա գա զար գաց մանն ու ընդ լայն մա նը: Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում եր-
կու երկր նե րի միջև կա պե րի խո րա ցու մը, փոր ձի փո խա նա կու-
մը, հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, ին չին կնպաս տի նաև 
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: 

Վար չա պետն ընդգ ծել է, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տը 
կա ռա վա րութ յան հա մար ու նի չա փա զանց կար ևոր նշա նա-
կութ յուն, և  ա ռա ջի կա յում գոր ծա դիրն ա ռա ջար կե լու է այս բնա-
գա վա ռի զար գաց մա նը միտ ված նոր մե խա նիզմ ներ: § Մենք 
բաց ենք հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար և պատ րաստ հա մա-
տեղ ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև 
բրա զի լա կան կա պի տա լի՝ Հա յաս տան ներ հոս քին¦,- ա սել է Կա-
րեն Կա րա պետ յա նը: 

Էու մար Նո վաց կին նշել է, որ իր եր կի րը շա հագրգռ ված է 
Հա յաս տա նի հետ ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ, 
ինչ պես նաև երկ կողմ առևտ րաշր ջա նա ռութ յան ծա վալ նե րի 
ա վե լաց մամբ: 

Հայ-արգենտինյան համագործակցություն

ի րա կա նաց ման նպա տա կով,  և  այդ հա մա տեքս տում   նո յեմ բեր ամ սին ակն կալ վում է ար գեն տի-
նա ցի մաս նա գետ նե րի հեր թա կան այ ցը Հա յաս տան:

 Դես պա նը նշել է, ո րը Հա յաս տա նում են 
նաև Գ յու ղատն տե սա կան փոր ձար կում ների 
տարա ծաշր ջա նա յին կոն սոր ցիում (CREA) 
խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր կհան դի պեն 
ՀՀ գյու  ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
պա տաս  խա  նա  տու նե րի հետ` մաս նա վո րա-
պես կաթ   նամթեր քի ար տադ րութ յան և լո լի կի  
մշա կութ յան ո լորտ նե րում մաս նա գի տա կան 
քննար կում ներ ու նե նա լու և  ի րենց աշ խա տան-
քա յին մե թո դա բա նութ յու նը ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով: Այն Ար գեն տի նա յում կի րառ վում է 
1960 թվա կա նից և հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել 
տար բեր երկր նե րում:  Բա ցի այդ, նա խա տես-
վում է՝ §Արմպ րո դէքս պո¦ մի ջազ գա յին մաս նա-
գի տա կան ցու ցա հան դե սի շրջա նա կում, կազ-

մա կեր պել սե մի նար ա ռա վել լայն  մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րի հա մար:
 Ող ջու նե լով նա խա ձեռ նութ յու նը` Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը կար ևո րել է մաս նա վոր ո լոր տին այդ 

աշ խա տանք նե րում ներգ րա վե լու և  ի րա զե կե լու հար ցը: Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են 
երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող  մի շարք այլ հար ցեր ևս:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է § Հա յաս տա նի զար գաց-
ման նա խա ձեռ նութ յուն ներ¦ (IDeA) հիմ նադ րա մի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա-
րա վոր հե ռան կար նե րը քննար կե լու նպա տա կով:

Նրանք շ նոր հա վո րե լ են Իգ նա տի Ա ռա քել յա-
նին՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի պաշ-
տո նում նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ և մաղ թե լ 
հա ջո ղութ յուն ներ և  արդ յու նա վետ աշ խա տանք: 
Այ նու հետև հիմ նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նա-
խա րա րին հա մա ռոտ ներ կա յաց րել են ըն թա ցիկ 
ծրագ րե րը` շեշ տե լով, որ գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռը հիմ նադ րա մի ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում է: Նշ վել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը IDeA հիմ նադ րա մից ակն կա լում 
է հա մա գոր ծակ ցութ յուն ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րում. որ պես հնա րա վոր ու ղի ներ՝ մատ նանշ վել են, 
մաս նա վո րա պես, փոքր ու մի ջին ձեռ նար կա տե րե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով մար զե րում ո րակ յալ 
գի նու և  օ ղու ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը, նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը, ան տա-
ռա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նու մը, արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մը և  այլն:

Ընդգ ծե լով, որ այ սօր Հա յաս տա նում խիստ կար ևոր է է կո տու րիզ մի զար գա ցու մը, ինչ պես նաև 
խա ղո ղա գոր ծա կան և գի նե գոր ծա կան հնա գույն ա վան դույթ նե րի պահ պա նու մը, զար գա ցումն ու 
տա րա ծու մը` հիմ նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մոզ մունք են հայտ նել, որ հա մա տեղ ու ժե րով և 
ս տույգ նա խանշ ված թի րա խա յին ծրագ րե րի մի ջո ցով, հնա րա վոր կլի նի երկ րում շո շա փե լի արդ-
յունք նե րի հաս նել թե՛ տու րիզ մի, թե՛ ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի ար տադ րութ յան զար գաց ման հար-
ցում, ինչ պես նաև նպաս տել այս բնա գա վա ռում սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը:

 Կող մե րը հա մա կար ծիք էին, որ հատ կա պես՝ գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում այ սօր խիստ ար դիա-
կան է ստան դար տաց ման հա մա կար գի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այս հա մա տեքս տում նա-
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ա ռա ջար կել է գի նե գոր ծութ յան և խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տում 
մշա կել և  ի րա կա նաց նել պի լո տա յին ծրա գիր` մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգ րավ մամբ:

Ստեղծենք մրցունակ և եկամտաբեր  
արժեքներ

 Պա րե նի հա մաշ խար հա յին օր վան ըն դա ռաջ, ՄԱԿ-ի Պա րե-
նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը, Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի հա մար, 
օ րերս  կազ մա կեր պել էր այ ցե լութ յուն՝ ծի րա նի, խա ղո ղի կո լեկ-
ցիոն ու ցու ցադ րա կան այ գի ներ և բաց դաս, ո րին մաս նակ ցել 
են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը և 
ՄԱԿ-ի մշտա կան հա մա կար գող Բ րեդ լի Բուզ զե տոն: 

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև՝ ՄԱԿ-ի Պա րե նի հա մաշ-
խար հա յին ծրագ րի Հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու-
ցիչ Պաս կալ Մի շոն, ՄԱԿ-ի Պա րե նի հա մաշ խար հա յին ծրագ րի 
Հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ներ կա յա ցուց չի օգ նա կան Գա յա նե 
Նա սո յա նը, պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:

 Նա խա րա րը ծա նո թա ցել է կո լեկ ցիոն այ գի նե րում կա տար-
ված աշ խա տանք նե րին: Խա ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գու հիմն ման 
հա մար այս տեղ հա վա քագր վել է մոտ 280 սորտ՝ Հա յաս տա նի 
խա ղո ղա գոր ծա կան բո լոր գո տի նե րից, բա ցա ռութ յամբ հյու սիս-
ար ևել յա նի, իսկ ծի րա նի այ գում` 82 սորտ, ներդր վել են նո րա-
գույն տեխ նո լո գիա ներ։ 

 Նա խա րա րը, ող ջու նե լով մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին, 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել Միա վոր ված Ազ գե րի կազ մա կեր-
պութ յա նը, Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յա-
նը՝ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ցու ցա բեր վող ա ջակ ցութ յան 
հա մար` հա վե լե լով, որ Հա յաս տանն ու նի բա վա րար նե րուժ՝ իր 
հա մեստ ներդ րումն ու նե նա լու պա րե նի ա պա հո վութ յան հա-
մաշ խար հա յին խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում` տե ղա կան ագ-
րոար տադ րան քի ար տա հան ման մի ջո ցով:

 Այ նու հետև նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն իր խոսքն 
ուղ ղել է Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րին. §Աշ խար-
հը շատ ա րագ է փոխ վում, փոխ վում են բնակ լի մա յա կան պայ-
ման նե րը, և  այս պա րա գա յում միայն ա սել, որ մենք ա մե նա լավն 
ենք, մեր ծի րանն ա մե նա հա մեղն է և դ րա նով բա վա րա րել, ճիշտ 
չէ: Մենք պետք է ստեղ ծենք ար ժեք ներ, ո րոնք մրցու նակ կլի նեն 
և  ե կա մուտ կբե րեն, սե լեկ ցիա յի շնոր հիվ սոր տե րը դարձ նենք 
ա ռա վել բեր քա տու և դի մաց կուն` պահ պա նե լով հայ կա կան 
հա մա յին հատ կա նիշ նե րը: Այս հար ցում հատ կա պես կար ևոր 
է Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի կադ րե րի մաս նա գի տա կան ո րա-
կի ա պա հո վու մը, քա նի որ այ սօր աշ խա տա շու կա յում, ցա վոք, 
ու նենք լավ մաս նա գետ նե րի պա կաս: Օգտ վեք այս հնա րա վո-
րութ յու նից, զար գաց րեք Ձեր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, 
ո րով հետև այժմ մենք գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ծրա-
գիր ենք մշա կում, ո րը կյան քի կո չե լու հա մար մեզ անհ րա ժեշտ 
են բարձ րո րակ մաս նա գետ ներ¦,- մաս նա վո րա պես նշել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը` ա պա գա ագ րո նոմ նե րին 
մաղ թե լով հա ջո ղութ յուն ներ և հե տաքր քիր կրթա կան տա րի ներ: 

§Կ լի մա յի փո փո խութ յան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու հա մար 
ՄԱԿ-ի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը 
գտնում է, որ պետք է փո խել գյու ղատն տե սութ յան վար ման 
ե ղա նակ նե րը, դրանք հա մա պա տաս խա նեց նել կլի մա յի փո փո-
խութ յա նը։ Այ սինքն, օգ տա գոր ծե լով նույն հո ղա տա րածք նե-
րը նոր մո տեց մամբ և  ե ղա նա կով, ստա նալ ա վե լի շատ բերք, 
խնա յո ղա բար օգ տա գոր ծել բնա կան պա շար նե րը, օ րի նակ՝ 
ջրա յին, կրճա տել պա րե նի, սննդամ թեր քի կո րուստ նե րը, խթա-
նել ռե սուր սախ նա յող գյու ղատն տե սութ յան վա րու մը¦, - նշել է 
ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան 
Հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ներ կա յա ցուց չի օգ նա կան Գա յա-
նե Նա սո յա նը։ 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նատի Ա ռա քել յանն այ ցե լել է 
«Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա
կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ
րոն» ՊՈԱԿ՝ աշ խա տանք նե րին տե
ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

Այ ցի ըն թաց քում Իգ նա տի Ա ռա քել
յա նը շրջել է կենտ րո նում կա ռուց վող 
ժա մա նա կա կից ջեր մո ցա յին տնտե սութ
յու նում, որ տեղ ո ռո գումն ի րա կա նաց վե
լու է կա թի լա յին հա մա կար գի մի ջո ցով: 
Նա խա րա րը հետ ևել է գի տա կան կենտ
րո նի վե րա զին ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա
նաց վող շի նա րա րա կան աշ խա տանք
նե րին և գո հու նա կութ յուն ար տա հայ տել 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յամբ: « Գի տա
կան կենտ րոն ներն այ սօր ա պա հո վում 
են գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ա պա գան՝ վաղ վա օ րը,  ուս տի մենք 
պետք է նրանց առջև ճիշտ նպա տակ 
դնենք, առ կա հար ցե րին հա մա կար գա
յին մո տե ցում ցու ցա բե րենք և տար բեր 
աղբ յուր նե րից ֆի նան սա կան մի ջոց ներ 
ներգ րա վենք՝ դրանք ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րումն ե րով վե րա զի նե լու նպա
տա կով», – ն շել է նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը:

Միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա վե
լել է, որ նա խա րա րութ յան են թա կա յութ
յան գի տա կան կենտ րոն նե րը պետք է 
մա տու ցեն նաև խորհր դատ վա կան ծա
ռա յութ յուն ներ:

 Ներ կա յումս կենտ րո նի կեն սա քի
միա յի լա բո րա տո րիա յում կա տար վում 
է ստաց ված սոր տե րի և հիբ րիդ նե րի 
պտուղ նե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի 
գնա հա տում, ո րոշ վում է չոր նյու թե րի, շա
քար նե րի, վի տա մին նե րի, նիտ րատ նե րի 
պա րու նա կութ յու նը: Կենտ րո նում մշակ
վել և  ար տադ րութ յանն են ներ կա յաց վել 
մա րի նադ ների, մու րա բա ների, ա ղան դա
յին պա հա ծո ների պատրաստման ևս 32 
ա նուն բա ղադ րա տոմ սեր:

 Կենտ րո նում կա տար վող գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի նպա տակն է՝ ստեղ
ծել նոր, մրցու նակ, հան րա պե տութ յան 
տար բեր բնակ լի մա յա կան պայ ման
նե րին հար մար ված, բեր քա տու, հի
վան դութ յուն նե րի և վ ա սա տու նե րի 
նկատ մամբ հա մե մա տա բար դի մաց
կուն, պտուղ նե րի ո րա կա կան բարձր 
ցու ցա նիշ նե րով օժտ ված, թարմ օգ տա
գործ ման և վե րամ շա կող արդ յու նա բե
րութ յան պա հան ջար կը բա վա րա րող 
բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի 
սոր տեր և հիբ րիդ ներ, ստա նալ դրանց 
բարձր վե րար տադ րութ յան անհ րա ժեշտ 
քա նա կի սեր մեր, ինչ պես նաև մշա կել 
բույ սե րի ա ճեց ման և բան ջա րե ղե նի վե
րամ շակ ման հա մար նոր տեխ նո լո գիա
ներ:  Գի տա կան կենտ րո նում ստեղծ վել և 
շր ջա նաց վել են բան ջա րա բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սե րի 126ից ա վե լի սոր տեր և 
հիբ րիդ ներ: Այս տեղ պահ պան վում է տե
ղա կան սոր տե րի և պո պուլ յա ցիա նե րի 
հա րուստ գե նո ֆոնդ, որն ընդգր կում է 
3780ից ա վե լի սոր տան մուշ ներ:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում օրերս 
կազ մա կերպ վել էր հան դի պում մեղ վա բու ծութ յամբ զբաղ
վող ըն կե րութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի և  ան հատ մեղ վա բույծ նե րի մաս նակ ցութ յամբ` 
հան րա պե տութ յու նում ար տադր վող մեղ րի և մեղ րամ թեր քի 
ար տա հան մանն առնչ վող խնդիր նե րի քննարկ ման նպա
տա կով: Քն նար կու մը  վա րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը:    

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան, « Հան րա պե տա
կան ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա
կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յան» ՊՈԱԿի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան Փոքր ֆեր մե րա յին 
ա ջակ ցութ յան հա մա կար գող Հաս միկ Ալ թուն յա նը, «Եր ևա նի 
ապ րան քահում քա յին բոր սա յի» նա խա գահ Գ րի գոր Վար դիկ
յա նը, Է կոգ լոբ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա
գահ Նու նե Դար բին յա նը և  այլք: 

«Այ սօր մենք կազ մա կեր պել ենք  այս հան դի պու մը ո լոր
տի շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ, որ պես զի ներ կա
յաց նենք ար տա հան ման գոր ծող ըն թա ցա կար գե րը,  անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում պա տաս խա նա տու նե րի կող մից տե ղում 
պար զա բա նումն եր տրվեն առ կա հար ցադ րումն ե րին` նպա
տակ ու նե նա լով  զար գաց նել մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան 
հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն և  ար տա հան ման մեծ նե րուժ 
ու նե ցող ճյու ղե րից մե կը` մեղ վա բու ծութ յու նը», նշել է փոխ նա
խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը:

 Ռո բերտ Մա կար յա նը հա վե լել է, որ ո լոր տում խնդիր նե րը 
շատ են, սա կայն ա ռա վել ար դիա կան է ո րա կի և գ նի հար ցե
րի կար գա վո րու մը, որ պե զի հայ մեղ վա բույծ նե րը կա րո ղա նան 
ստա նալ ար տադ րանք, ո րն ար տա հան ման տե սանկ յու նից 
մրցու նակ կլի նի:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել և պար զա բա նում
ներ են տրվել մի շարք հար ցե րի, ո րոնք առնչ վում էին  ԵՄ 
ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան լա բո րա տոր փոր ձաքն
նութ յուն անց կաց նե լուն և սեր տի ֆի կատ նե րի տրա մադր մա նը, 
գնա ցու ցա կին, մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կին, հան
րա պե տութ յու նում ար տադր վող մեղ րի ինք նար ժե քին և  այլն:

Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ Հաս միկ Ալ թուն յա նը տե ղե կաց րել  է մեղ վա բույծ նե րին, որ  
մեկ նար կել է Փոքր ֆեր մեր նե րի ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը,  ո րին 
այս ան գամ  կա րող են դի մել նաև մեղ վա բու ծա կան ար տադ
րան քի ար տադ րութ յամբ և վե րամ շակ մամբ  զբաղ վող փոքր 
ֆեր մեր նե րը: Պար տա դիր պայ ման է, որ պես զի ար տադ րանքն 
ան ցած լի նի օր գա նա կան սեր տի ֆի կա ցում, կամ հայ տա տու
նե րն առն վազն պետք է սկսած լի նեն այդ գոր ծըն թա ցը: Հայ
տա դի մումն երն ըն դուն վում են մինչև ս.թ հոկ տեմ բե րի 24ը:   

«Եր ևա նի ապ րան քահում քա յին բոր սա յի» նա խա գահն 
իր հեր թին նշել է, որ ի րենք պատ րաստ են ա ջակ ցել հայ մեղ
վա բույծ նե րին՝ ար տադ րան քի ար տա հա նու մը կազ մա կեր պե
լու հար ցում, ապ րան քի ներ կա յա ցումն անվ ճար է, և այն նաև՝ 
որ պես գո վազդ կծա ռա յի, ե թե ան գամ գնման գոր ծարք տե ղի 
չու նե նա:

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԴԵՐԸ՝  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
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 Գե ղար քու նի քի 
մարզ: Նա խա րա րին ու ղեկ ցում էին Գե
ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ  Գ րի
գոր յա նը,  փոխ նա խա րար Ռո բերտ 
Մա կար յա նը, «Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն
յակ» ՊՀի տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր
յա նը, այլ պաշ տո նա տար ան ձինք:

Նա խա րա րի այ ցի ա ռա ջին կան գա
ռը՝ Վար դա ձոր հա մայն քում էր, որ տեղ 
հան դի պել է  տե ղի կոո պե րա տի վի ան
դամն ե րին հետ, ծա նո թա ցել կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին: Վար դա ձո րի կոո
պե րա տի վը ստեղծ վել է շուրջ 5 տա րի 
ա ռաջ, այժմ 110 ան դամ ու նի, զբաղ վում 
են կա թի, մսի և կար տո ֆի լի ար տադ
րութ յամբ: Հա մայն քա պետ Ռո բերտ Սի
րա կան յա նի խոս քով` կոո պե րա ցիա յին 
անց ման շնոր հիվ ար դեն իսկ մոտ 10 տո
կոս ար տադ րո ղա կա նութ յան աճ ու նեն:  
« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա
կութ յան» ծրագ րի շրջա նա կում, գյուղ
տեխ նի կա յի վեր ջին խմբա քա նա կը (4 
տրակ տոր, շար քա ցան, մամ լիչ, գու թան 
և  այլն) ստա ցել են այս տար վա աշ նա
նը, ինչն էա կա նո րեն հեշ տաց րել է գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը: Մեկ 
ամ սում կա րո ղա նում են շուրջ 55000 
հակ խոտ հա վա քել, սա կայն ա ռա վել 
արդ յու նա վետ աշ խա տե լու հա մար հա
ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայ նի կա րիք ու
նեն: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ջո նիկ 
Սի րա կան յանն այս տար վա կար տո ֆի
լի բեր քատ վութ յու նից գոհ է, հեկ տա րից 
մինչև իսկ 60 տոն նա  բերք են ստա ցել, 
մի ջին բեր քատ վութ յու նը 40տ/ հա է:

Այ նու հետև նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ուղ ևոր վել է Վար դե նիս, 
որ տեղ հան դի պել է կար տո ֆի լա գործ նե
րի հետ, ով քեր նա խորդ շա բաթ փա կել 
էին Վար դե նիս Քար վա ճառ ճա նա պար
հը` ի րենց դժգո հութ յու նը հայտ նե լով այս 
տա րի ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա
րութ յան պատ վե րով, միջ նորդ նե րի կող
մից ձեռք բեր վող կար տո ֆի լի ցածր գնից:

Գ յու ղա ցի նե րը նշե ցին, որ միջ նորդ
ներն  այս տա րի ի րեն ցից բեր քը ձեռք են 
բե րում ինք նար ժե քից ցածր, ոչ ձեռն տու 
գնով՝ 4045 դրա մով, այ նինչ ՊՆին մա
տա կա րա րում 8090 դրա մով՝ խնդրե լով 
մթե րումն ի րա կա նաց նել առն վազն 60 
դրա մով:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ 
խնդի րը քննարկ վել է ՀՀ պաշ պա նութ
յան նա խա րա րի հետ: Որ պես շա հա վետ 
լու ծում` նա խա րարն ա ռա ջար կել է գյու
ղա ցի նե րին  միա վոր վել, ստեղ ծել հա
մա տեղ ըն կե րութ յուն, կոո պե րա տիվ, 
որն ին քը մա տա կա րար կդառ նա: « Դուք 
պետք է կա րո ղա նաք ի րար հետ աշ խա
տել, դուք միայն միա սին ու ժեղ կլի նեք, 
սկսեք մտա ծել այդ ուղ ղութ յամբ, քա նի որ 
ե թե շա րու նա կեք փոքր տնտե սութ յուն
նե րով ա ռան ձին աշ խա տել, ա պա միշտ 
կհայտն վի մի միջ նորդ, ով կգա ու իր պայ
ման նե րը կթե լադ րի: Բա ցի այդ, պետք է 
մտա ծել բեր քատ վութ յունն ա վե լաց նե լու 
մա սին. ես ձեզ հա վաս տիաց նում եմ` չկա 
որ ևէ ֆեր մեր, ով ստա ցել է բարձր ո րա
կի բերք և  այ սօր ի րաց ման խնդիր ու նի: 
Ո րակ յալ և մե ծա քա նակ բեր քի ստաց
ման դեպ քում, ու նե նում ենք ցածր ինք
նար ժեք, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ֆեր մե րին բա նակ ցել գնի շուրջ», նշել է 
նա խա րար Իգնատի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը գյու ղա ցի նե րի հետ 
հան դիպ մա նը տե ղե կաց րել է, որ նոր կա
ռա վա րութ յան ծրագ րով նա խա տես վում 
է՝ դրա մաշ նոր հա յին մի ջոց նե րի հաշ վին, 
բարձ րա կարգ գյուղ տեխ նի կա յով ա պա
հո վել գյու ղա ցի նե րին, ին չը բեր քատ վութ
յան ա վե լաց ման վրա դրա կան արդ յունք 
կու նե նա` հոր դո րե լով ագ րո տեխ նի կա յի 
մի ջո ցա ռումն ե րի վրա  ևս մեծ ու շադ
րութ յուն դարձ նել:

Անդ րա դառ նա լով նա խօ րեին նոր 
կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված 
ծրագ րի՝  գյու ղատն տե սութ յա նը վե րա
բե րող հիմն ադ րույթ նե րին` նա խա րա րը 
շեշ տել է, որ հիմն ա կան գա ղա փա րա
խո սութ յու նը խո շո րա ցումն է, պե տա կան 
սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րը, ար տո նութ
յուն ներն ուղղ վե լու են խո շոր տնտե սութ
յուն նե րին, նաև  օ րենսդ րա կան դաշ տում 
քայ լեր են ձեռ նարկ վում՝ միա վո րու մը 
գյու ղա ցի նե րի հա մար ա ռա վել շա հու թա
բեր դարձ նե լու և մո տի վա ցիա ստեղ ծե լու 
ուղ ղութ յամբ: Նա խա րա րը Վար դե նի սից 
ուղ ևոր վել է մարզ կենտ րոն Գա վառ, որ
տեղ հան դի պում է ու նե ցել ֆեր մեր նե րի 
հետ:

Նա խա րա րը Գա վա ռում նույն պես 
հոր դո րել է ֆեր մեր նե րին միա վոր վել և 
միա սին աշ խա տել. « Փոքր տնտե սութ
յուն նե րի միա վո րու մը Ձեզ հնա րա վո
րութ յուն կտա տնտե սել ծախ սեր, բարձ

րաց նել արդ յու նա վե տութ յու նը և մ թե րող 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ ներ կա յա նալ հա
վա սար պայ ման նե րում: Միայ նակ ֆեր
մերն այ սօր չի կա րո ղա նում ա ռա ջար կել 
մրցակ ցա յին գին, իսկ մթե րո ղը խո շոր 
կազ մա կեր պութ յուն է և կա րո ղա նում է 
պար տադ րել գյու ղա ցուն գնումն ի րա
կա նաց նել ի րեն ձեռն տու գնով: Արդ յուն
քում՝ դուք սկսում եք այդ դաշ տում ի րար 
դեմ աշ խա տել՝ փոր ձե լով հնա րա վո րինս 
ա րագ ձեր բա զատ վել ար տադ րան քից, 
և շատ հա ճախ վաս ներ եք կրում: Բայց 
դուք չպետք է մրցակ ցեք ի րար հետ, այդ 
մրցակ ցութ յու նը ձեզ միայն խան գա րե լու 
է, աշ խա տեք ի րար հետ և  ոչ թե ի րար 
դեմ: Հա կա ռակ պա րա գա յում ու նենք 
մի վի ճակ, երբ գյու ղա ցին հա զիվ տվյալ 
տա րում ծայ րը ծայ րին է հասց նում՝ հու
սով, որ մյուս տա րի ա վե լի լավ կլի նի, սա
կայն, սա ան վերջ գործընթաց է, ո րը մեզ 
բե րում է նույն ե լա կե տին»:

 Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ շա
րու նակ վե լու են պե տա կան սուբ սի դա
վոր ման ծրագ րե րը, միև նույն ժա մա նակ 
կկա տա րե լա գործ վեն դրանց մե խա նիզմ
նե րը, սուբ սի դա վո րու մը կլի նի  ա ռա
վել հաս ցեա կան, նաև հաշ վի կառն վեն 
մար զե րի յու րա հատ կութ յուն նե րը: Բա ցի 
այդ, ա ռա վել մեծ չա փով կսուբ սի դա վոր
վեն այն մար զերն ու տնտե սութ յուն նե
րը, ո րոնք ա վե լի շատ հա վել յալ ար ժեք 
կստեղ ծեն, ին չը շար ժա ռիթ կդառ նա 
մյուս նե րի հա մար ա վե լի լավ աշ խա տե լու:

Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը ե ղել է 
նաև Գե ղար քու նի քի գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո
նում, զրու ցել աշ խա տա կից նե րի հետ, 
ո րի ըն թաց քում ընդգ ծել է նպա տա կա
յին խորհր դատ վութ յան կար ևո րութ յու նը՝ 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներն 
ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
հար ցում:

Այ ցի ա վար տին՝ Իգ նա տի Ա ռա
քել յանն այ ցե լել է Լ ճա շեն հա մայն քում 
գտնվող կա թի վե րամ շակ ման ար տադ
րա մաս, ո րը նույն պես « Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա
ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» ծրագ րի 
շա հա ռու նե րից է: Ըն կե րութ յան տնօ րե նի 
խոս քով՝ ծրագ րի շնոր հիվ ար դեն օ րա
կան 77.5 տոն նա կաթ են մթե րում մար
զի տար բեր հա մայնք նե րից, մթեր ման 
գի նը 140 դրամ  է, կա րիք ու նեն ընդ լայ
նե լու ար տադ րութ յու նը:
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 2015թ. « Հա մազ գա յին վստա հութ յուն» 
խորհր դի կող մից Է րե բու նի թռչնա միս ապ
րան քա նիշն ար ժա նա ցել է «Ո րա կի սեր տի ֆի
կատ»ի և « Տար վա Ապ րան քա նիշ» պատ վոգրի: 
Թռչ նա ֆաբ րի կա յի հիմ ադ րու մից մինչև ա ռա
ջի կա յում նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի մա
սին  զրու ցե ցինք ֆաբ րի կա յի տնօ րեն Վար դան 
Հա կոբ յա նի հետ:

  - Պա րոն Հա կոբ յան, ե՞րբ  է հիմ ադր վել 
Նու բա րա շե նի  թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կան, 
ի՞նչ տե սա կա նի ներ են ար տադր վում:

  Խորհր դա յին տա րի նե րին գոր ծող  Սո վե
տա շե նի թռչնա ֆաբ րի կան վե րա գոր ծարկ վել  և  
ան վա նա փոխ վել է  « Նու բա րա շե նի թռչնա բու ծա
կան ֆաբ րի կա» ԲԲԸ: Թռչ նա ֆաբ րի կան՝  2013թ 
ից սկսած զբաղ վում է թռչնամ սի ար տադ րութ
յամբ: Ըն կե րութ յունն իր ար տարդ րան քը ներ կա
յաց նում է «ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ապ րան քա նի շով, որն իր 
բարձր հա մա յին և  ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի 

շնոր հիվ, ար դեն իսկ ճա նա չում ու նի սպա ռող
նե րի մոտ: 2014թ.ի ապ րիլ ամ սից Վ լադ Հա կոբ
յա նի ան վան « Հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րան» 
ՓԲ ըն կե րութ յու նը («ՀԿԳ» ՓԲԸ) ամ բող ջութ յամբ 
վար ձա կա լել է «Նու բա րա շե նի թռչնա բու ծա կան 
ֆաբ րի կա»յի տա րած քը և գույ քը, և  այ սու հետ 
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ապ րան քա նի շը  ներ կա յաց նում է 
«ՀԿԳ» ՓԲ ըն կե րութ յու նը: «ՀԿԳ»ն զ բաղ վում է 
հա մակց ված կե րե րի ար տադ րութ յամբ՝ թռչուն նե
րի, խո զե րի և  այլ տե սա կի կեն դա նի նե րի հա մար: 
Այժմ յան «ՀԿԳ»ն վե րա կազ մա վոր վել է խորհր
դա յին տա րի նե րից ի վեր գո յութ յուն ու նեցող խո
շո րա գույն գոր ծա րա նի բա զա յի վրա:  

Ըն կե րութ յան կող մից ար տադր ված պատ
րաս տի կե րե րը ի րաց վում են ոչ միայն Նու բա
րա շե նի թ/ֆում, այլև վա ճառ վում են տար բեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի: Ըն կե րութ յու նում այժմ 
գոր ծում է  12 թռչնա նոց, յու րա քանչ յու րը՝ 33500 
թռչուն ա ճեց նե լու հզո րութ յամբ, իսկ 2017թ. ին  
կա վե լա նա ևս  եր կու թռչնա նոց: Բո լոր թռչնա
նոց նե րը նո րա կա ռույց են, հա գե ցած՝ նո րա գույն 
եվ րո պա կան սար քա վո րումն ե րով՝ ար տադր ված 
գեր մա նա կան BigDutchman ըն կե րութ յան կող
մից: 

Ըն կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է ար տադ
րա կան փակ ցիկլ, որն իր մեջ նե րա ռում է հետև
յալ փու լե րը՝  մայ րա կան հո տի ա ճե ցում, ձվե րի 
ին կու բա ցիա, մեկ օ րա կան ճտե րի ստա ցում, 
ստաց ված ճտե րի ա ճե ցու մը թռչնա նոց նե րում, 
3540 օ րա կան ճտե րի մոր թի կազ մա կեր պում և 

վերջ նա կան ար տադ րան քի վա ճառք: 
Ար տադ րում ենք հա վի թռչնա միս՝ ամ բող ջա

կան հավ, կես հավ, հա վը՝ կտրա տած, ա ռան ձին՝ 
թև, ազդր, կրծքա միս, վիզ, մեջք, հա վի ա ղա ցած 
միս ճուտ և  այլն: 

Ար տադրվում է ինչ պես թարմ, այն պես էլ՝ 
սա ռեց րած: Վե րը նշված ար տադ րա տե սա կա
նին սպա ռո ղին է ներ կա յաց վում հա մա պա տաս
խան փա թե թա վո րումն ե րով՝ փրփրապ լաս տե 
ափ սե նե րով և այլ տարաներով: Ար տադ րա կան 
պլան նե րում նա խա տես վում է 5 տար վա ըն թաց
քում, ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը հասց նել տա
րե կան 56 հազ տոն նա յի: 2015 թվա կա նին « Հա
մակց ված կե րե րի գոր ծա րանն»  իր «Էրեբունի» 
թռչնամ սի հա մար ստա ցել է մրցա նակ՝  « Տար վա 
հան րա յին ծա ռա յող և Տար վա լա վա գույն ապ
րան քա նիշ 2015», ինչ պես նաև ՀՀում ա ռա ջին 
ան գամ կի րառ վող՝ Ո րա կի սեր տի ֆի կատ, ո րը 
ե րաշ խա վոր վում է ՀՀ Ս տան դարտ նե րի ազ գա
յին ինս տի տու տի կող մից:

- Հում քի, կե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով, 
ի՞նչ աշ խա տանք ներ եք ի րա կա նաց նում:

 Կե րի,  հում քի բա ղադ րիչ նե րը՝ ե գիպ տա
ցո րեն, ցո րեն, գա րի, սո յա յի քուսպ, հիմն ա կա
նում ներկր վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից և 
Վ րաս տա նից: Տե ղա կան ար տադ րող նե րից մթե
րում ենք ցո րեն,  գա րի, ե գիպ տա ցո րեն: Մեր ար
տադ րութ յան հա մար նա խա տես ված թռչնա կե րը՝ 
տար բեր հա սա կի թռչուն նե րի հա մար, պատ
րաստ վում է  Հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րա նում:

- Որ տե՞ղ է սպառ վում պատ րաս տի ար-
տադ րա տե սա կա նին:

 Ար դեն իսկ պատ րաս տի ար տադ րան քը՝ 
թարմ, ինչ պես նաև սա ռեց ված վի ճա կում ա ռաք
վում են Եր ևա նի և ՀՀ տար բեր մար զե րի խա
նութ ներ:

 - Լա բո րա տոր պայ ման նե րը ինչ պի սի՞ն են:
  Հում քը, ինչ պես նաև ար տադր ված պատ

րաս տի  կե րե րը լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան 
են են թարկ վում գոր ծա րա նի լա բո րա տո րիա
յում: Մեր կազ մա կեր պութ յու նը  եր կա րա րատև 
պայ մա նա գիր  է կնքել « Մա վաս գրուպ» ՍՊԸի 
փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիա յի հետ, ո րի հի ման 
վրա ամ սա կան եր կու ան գամ հա վի մսի և կե րի 
նմուշ նե րը լա բո րա տոր հե տա զոտ վում են ի րենց 
լա բո րա տո րիա յում:

- Հան րա պե տութ յու նից դուրս նմա նա տիպ 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ  հա մա գոր ծակ ցու՞մ եք:

  Հա մա գոր ծակ ցում ենք հուն գա րա կան 
AVIAGEN կազ մա կեր պութ յան հետ: Ա մեն տա րի 
եր կու ան գամ կազ մա կեր պութ յու նից ձեռք ենք 
բե րում մեկ օ րա կան տոհ մա յին Ross տե սա կի 
ճտեր: 

Տոհ մա յին հո տն ա ճեց վում է ըն կե րութ յա նը 
պատ կա նող՝ Լոռ վա մար զում գտնվող  «Փ յու նիկ 
տոհ մա յին թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա» ՓԲԸում, 
որ տե ղից ստաց ված մեկ օ րա կան ճտե րը, հա մա
պա տաս խան տրանս պոր տա յին մի ջո ցով, տե
ղա փոխ վում են Նու բա րա շե նի թռչնաֆաբրիկա, 
որ տեղ 3540 օր ա ճեց նե լուց  հե տո, ու ղարկ վում 
են նույն վայ րում գտնվող մոր թի ար տադ րա մաս՝ 
զին ված ավ տո մատ գեր մա նա կան «EMF» ֆիր
մա յի ար տադ րութ յան  հոս քագ ծով: Ներ կա յումս 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց
վում Ա րա րա տի մար զի Ջ րա շեն հա մայն քում՝  կա
ռու ցե լու հա մար նոր ին կու բա տոր՝ տա րե կան 12 
մլն ձ վի ար տադ րո ղա կա նութ յամբ:

 Ին կու բա տո րի սար քա վո րու մը պատ վիր
ված է հո լան դա կան PasReform  կազ մա կեր պութ
յու նից և կգոր ծի ար դեն 2017 թվա կա նից: 

Թռչ նա ֆաբ րի կա յի ար տադ րա կան ծա վալ
նե րի ընդ լայն ումը  իր դրա կան  ազ դե ցութ յու նը 
կու նե նա և կնպաստիՀՀ ներկր վող սա ռեց րած 
թռչնամ սի քա նակ նե րի կրճա տմանը:                                                                                  

Ման վել Կի րա կոս յան
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ՀԱԱՀ-Ի  ՎԱՆԱՁՈՐԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵՑ 

ԲԵՐՔԻ ՏՈՆԻՆ
Հոկ տեմ բե րի 8-ին, Լո ռու չնաշ խար հիկ բնութ յան գրկում, 

հեր թա կան ան գամ շու քով ու հան դի սա վո րութ յամբ նշվեց 
ա վան դա կան դար ձած § Բեր քի տո նը¦: Գ յու լա գա րա կի 
§ Հե քիաթ նե րի հով տում¦ նո րից հա մախմբ վել էին լո ռե ցի ներն 
ու հան րա պե տութ յան տար բեր վայ րե րից ե կած հյու րե րը: 

Հ յու րե րի թվում էին՝ ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր, 
պե տաի րա վա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Վահ րամ Բաղ-
դա սար յա նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Ուկ րաի նա յի 
գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տար Վա դիմ Պի խուլ-
յան, ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ յան գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի 
նա խա գահ Սամ վել Հա րութ յուն յա նը, ՀԱԱՀ -  ի §Հ. Պետ րոս յա նի 
ան վան Հո ղա գի տութ յան, ագ րո քի միա յի և մե լիո րա ցիա յի գի-
տա կան կենտ րոն¦ մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Հու նան Ղա զար յա նը 
և  ու րիշ ներ:   

Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա-
ձո րի  մաս նաճ յու ղի կո լեկ տի վը  հա ճե լի ա վան դույթ դար ձած 
ա մե նամ յա տո նա կա տա րութ յան հյուրն էր: Մար զի տասն յակ 
հա մայնք ներ, ձեռ նար կա տե րեր և ան հատ ձեռ նե րեց ներ պատ-
րաս տել էին ճոխ ու ինք նա տիպ ձևա վոր ված տա ղա վար ներ, ուր 
ներ կա յաց ված էին տար վա ըն թաց քում ար տադր ված բնութ յան 
բազ մա զան, գու նեղ և ա խոր ժա բեր  բերքն ու բա րի քը: 

Ակ նա ռու էր, որ 2016 թվա կա նը բա րե հաճ է ե ղել լո ռե ցի հո-
ղա գոր ծի, այ գե գոր ծի, մեղ վա պա հի ու ա նաս նա պա հի հա մար: 
Իսկ ար ևոտ օրն ու Լո ռու ա նա պակ օ դում հնչող ե րաժշ տութ յու-
նը, ազ գա յին երգն ու պա րը ա պա հո վում էին ներ կա նե րի տո նա-
կան տրա մադ րութ յու նը:

Տո նա կա տա րութ յու նը սկսվեց թա տե րա կա նաց ված ե լույ-
թով. մաս նա կից նե րին դի մա վո րե ցին Հ. Ա բել յա նի ան վան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նի դե րա սան նե րը, ա պա աշ խույժ երգ-ե-
րաժշ տութ յան մթնո լոր տում բե մա հար թակ բարձ րա ցան մար զի 
աշ խար հիկ և հոգ ևոր իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
պատ վար ժան հյու րե րը:

 Գու գա րաց թե մի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ Սե պուհ ար քե պիս կո-
պոս Չուլջ յա նի օրհ նութ յան ու բա րե մաղ թան քի խոս քից ու տե-
րու նա կան ա ղոթ քից հե տո տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րին և 
հ յու րե րին ող ջու նեց ՀՀ Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը: 
Վեր ջինս բարձր գնա հա տեց մար զի երկ րա գործ նե րի ու ա նաս-
նա պա հութ յան ո լոր տի աշ խա տող նե րի արդ յու նա վետ աշ խա-
տան քը, ին չը վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռա ջըն թա ցի 
կա յուն տեմ պեր է ար ձա նագ րում: §Այ սօր երկ րի կա ռա վա րութ-
յու նը գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման նոր ռազ մա վա րութ յուն 
է մշա կում, ո րը, հա վա տա ցած եմ, ո լոր տի հե տա գա ա ռա ջըն թա-
ցի գրա վա կանն է լի նե լու¦,- նշել է Ա. Նալ բանդ յա նը:

Այ նու հետև ըն թա ցիկ տար վա գյու ղատն տե սա կան մշա-
կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան բարձր արդ յունք նե րի հա սած 
հա մայնք նե րը, գյու ղա ցիա կան և գյու ղա ցիա կան կո լեկ տիվ 
տնտե սութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը պար գևատր վե ցին ՀՀ Լո ռու 
մարզ պե տի պատ վոգ րե րով, շնոր հա կա լագ րե րով ու ար ժե քա-
վոր հու շան վեր նե րով: 

Պատ վոգ րով և հու շան վե րով պարգ ևատր վեց նաև ՀԱԱՀ-ի 
Վա նա ձո րի ար դեն տաս նամ յա մաս նաճ յու ղը՝ ի դեմս տնօ րեն 
Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նի՝ տա րա ծաշր ջա նում գյու ղատն տե սա-
կան բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթութ յամբ կադ րե րի 
պատ րաստ ման և ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը պատ շաճ մա կար դա կով կազ մա կեր պե լու հա մար:

Ա. Խա ռատ յան
ՀԱԱՀ-ի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի մե թո դիստ
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ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ
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ԱՆՎԱՐ ՑԱՆՔ
Արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սութ յան վար ման հնա րա վոր 

ու ղի նե րից մե կը, ըստ ա մե րիկ յան մաս նա գետ նե րի, ա ռանց վա
րի ցան քի կի րա ռում է: Այս ե ղա նա կով աշ խար հում մշակ վում է  
շուրջ 95,5 մլն հա հո ղա տա րածք:

Ա ռա ջին ան գամ մեզ մոտ նման փորձ ար վել է «Ար մե նիան 
Թեք նո լը ջի Գ րուփ» (ԱԹԳ) հիմն ադ րա մի կող մից (կենտ րո նը` 
ԱՄՆ, Ֆ րեզ նո)` 2004թ.ին: Հիմն ադ րա մի եր ևան յան գրա սեն յա
կի մաս նա գետ նե րը, մշա կութ յան տեխ նո լո գիա յին ծա նո թա նա լու 
նպա տա կով, ե ղել են Մեք սի կա յում, այ նու հետև վե րա դառ նա լով 
Հա յաս տան, ի րենց փորձն ու գի տե լիք նե րն են փո խան ցել հայ 
ֆեր մեր նե րին: Այս ուղ ղութ յամբ վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին, 
«Ար մե նիան Թեք նո լը ջի Գ րուփ ին քոր փո րեյ շըն» ա մե րիկ յան մայր 
գրա սեն յա կի նա խա ձեռ նութ յամբ, հան րա պե տութ յան մար զե րում 
կազ մա կերպ վել են սե մի նա րներ, ո րոնց ըն թաց քում ԱՄՆից ժա
մա նած մաս նա գետ ներն ու ֆեր մեր ներն ու սու ցա նել են հայ հո ղօգ
տա գոր ծող նե րին:

Աշ խար հի շատ երկր նե րում լայն տա րա ծում ու նի ան վար 
ցան քի տեխ նո լո գիան: Մ շա կութ յան այս ե ղա նա կին ան ցած ֆեր
մեր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նրանք ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ստա նում են ա վե լի բարձր բերք, քան՝ հո ղը վա րե լու ա վան դա կան 
ե ղա նակ կի րա ռող նե րը:

Տեխ նո լո գիա յի ա ռա վե լութ յուն նե րը
Երկ րագն դի հե տա գա տա քա ցու մը բե րե լու է տա փաս տա նա

յին գո տու ընդ լայն մա նն ու  ա ռա ջաց նե լու է ջրա յին ռե սուրս նե րի 
սա կա վութ յուն: Կ պա հանջ վի կի րա ռել հո ղօգ տա գործ ման այն պի
սի ե ղա նակ, ո րը կա պա հո վի հո ղի մեջ կու տակ ված խո նա վութ
յան արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը և տն տե սու մը: Մ շա կութ յան այս 
ե ղա նա կը, ըստ մաս նա գետ նե րի, հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
պահ պա նել հո ղի միկ րո կա ռուց ված քը, պայ ման ներ է ստեղ ծում 
միկ րո բակ տե րիա նե րի, անձր ևաոր դե րի գոր ծու նեութ յան հա մար: 
Ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ այս ե ղա նա կով մշա կութ
յան ժա մա նակ հո ղա տա րում (է ռո զիա) չի ա ռա ջա նում: Հո ղա տա
րածքն օգ տա գործ վում է ամ բող ջո վին, քա նի որ տա րած քա յին կո
րուստ ներ չեն լի նում:

Արդ յուն քում` ու նե նում ենք միա տարր, հա վա սա րա չափ ցան
ված դաշտ, ո րը բույ սին տա լիս է ֆի զիո լո գիա կան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան ա ճե լու և ձ ևա վոր վե լու հնա րա վո րութ յուն: Ձ յան 
շեր տի բա ցա կա յութ յան դեպ քում, աշ նա նա ցա նը պաշտ պան ված է 
լի նում ցրտից, քա նի որ ցան քե րը ծածկ վում են ծղո տով և տերև նե
րով: Ի դեպ, այս ե ղա նա կի դեպ քում ևս պա րար տա ցումն ու ո ռո
գու մը պետք է կա տա րել ժա մա նա կին: Ան վար ե ղա նա կով ցան ված 
դաշ տե րի ո րա կը բարձր է լի նում: Տեխ նո լո գիա յի կի րառ ման պա
րա գա յում տնտես վում են թե՛ ժա մա նա կը, և թե՛ ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րը: Մեկ ժամ վա ըն թաց քում ցան վում է 1 հա հո ղա տա րածք: 

Ի՞նչ պես է տնտես վում դրա մը
Այս պես՝ ե թե Ա րա րատ յան դաշտա վայ րում, ա վան դա կան 

ցան քի դեպ քում, մեկ հեկ տա րի վրա ծախս վում է շուրջ 120 հա զար 
դրամ, ա պա ան վար ցան քի դեպ քում այն կազ մում է ըն դա մե նը 30 
հա զար դրամ: Կր ճատ վում է վա րը, կուլ տի վա ցիան, հար թե ցու մը, 
վճա րում են միայն ցան քի հա մար: Ի դեպ, մեր հան րա պե տութ յու
նում հիմն ադ րա մի կող մից այս ե ղա նա կով ցան վել են նաև Ռու սա
տա նի Դաշ նութ յու նից ներկր ված հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի սեր մե րը: Արդ յուն քը գո հաց նող է: « Պետք է ա նել հնա րա վո րը, 
որ պես զի ա ռա ջա վոր այս տեխ նո լո գիան Հա յաս տա նում ճա նա
պարհ հար թի: Ա ջակ ցութ յան դեպ քում կընդար ձա կենք ցան քա
տա րածք նե րը, կհա մալ րենք գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան, իսկ 
փոր ձի տա րած ման նպա տա կով, կստեղ ծենք նաև ցու ցադ րա կան 
տնտե սութ յուն», նշում է ԱԹԳ հիմն ադ րա մի եր ևան յան գրա սեն
յա կի տնօ րեն Գա գիկ Մկրտչ յա նը:

Դժ վա րութ յուն նե րը հաղ թա հար վում են կամ քի ու ժով
Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում այդ ե ղա նա կով, 2014թ.ին, 

ստաց վել է 66,5 տոն նա հա ցա հա տի կի բերք: Ան ցած տա րի ան
վար ցանք է կա տար վել 116, այս տարի՝ 170 հեկ տա րի վրա: « Յու
րա քանչ յուր գոր ծի մեջ կան դժվա րութ յուն ներ, կամ քի ու ժով են 
հաղ թա հար վում դրանք: Կամ քը ու ժե ղաց նում է հաղթելու ցան
կութ յու նը», ա սում է Գա գիկ Մկրտչ յա նը և հա վե լում, որ պե տա
կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն, այ նու ա մե նայ նիվ, կա:

Նել լի Սա հակ յան
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2015 թվա կա նին մեկ նար կած Եվ րո պա կան 
Միութ յան և Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող ու ՄԱԿի 
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան  կազ մա կեր
պութ յան կող մից ի րա կա նաց վող « Տեխ նի կա
կան օ ժան դա կութ յուն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յա նը` Եվ րո պա կան հար ևա նութ
յան Գ յու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան
նե րի զար գաց ման ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ» ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, նա խա տես ված է «Ու սուց ման 
և զար գաց ման ծրա գիր պե տա կան խորհր դատ
վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» բա ղադ
րի չը, ո րի նպա տակն է՝ նպաս տել  ԳԱՄԿե րի 
խորհր դա տու նե րի կազ մա կերպ չա կան և տեխ
նի կա կան կա րո ղութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը: 

Նշ ված ծրագ րի շրջա նակ նե րում, նա խա
տես վում են հին գօր յա ու սու ցումն եր, ո րոնց արդ
յուն քում խորհր դա տու նե րը ձեռք կբե րեն այն պի
սի հմտութ յուն ներ, ո րոնք կօգ նեն նրանց օգ տա
գոր ծել տե ղե կութ յուն ներն ու գի տե լի քը՝ ի նպաստ 
ֆեր մեր նե րի, գյու ղա կան հա մայնք նե րի բնակ
չութ յան: Շեշ տադ րու մը կդրվի խորհր դա տու նե
րի ան հա տա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց ման 
վրա, ին չը կհան գեց նի զար գաց ման ան հա տա
կան ծրագ րե րի մշակ մա նը (այս գոր ծու նեութ յու նը 
միա վոր վե լու է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան և դ րա գոր ծա կա լութ յուն նե րի կա րո
ղութ յուն նե րի ընդ լայն ման գոր ծըն թա ցի հետ՝ հա
մա ձայն ԵՀԳԳԶԾ ի նա խա պայ ման նե րի:

2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13ին Շի րա
կի ԳԱՄԿում անց կաց վեց խորհր դա տու նե րի և 
մաս նա գետ նե րի հա մար նա խա տես վող ու սու
ցումն ե րից ա ռա ջի նը: Ու սու ցումն անց կաց րե ցին 
այ գե գոր ծութ յան և պտ ղա բու ծութ յան մաս նա
գետ,գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու, դո ցենտ Ա րա Հով հան նիս յա նը և գ յու
ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Հու
նան Ղա զար յա նը:

Ու սուց ման սկզբում ու սու ցա նող նե րին ող ջու
նեց և խորհր դա տու նե րի մաս նա գի տա կան կա
րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տող ծրագ
րի կար ևո րութ յունն ընդգ ծեց Շի րա կի ԳԱՄԿի 
տնօ րեն Ջի վան Աս լան յա նը, ո րից հե տո ներ կա
յաց վեց սե մի նարդա սըն թա ցը` բու սա բու ծութ յան 
և կ լի մա յի փո փո խութ յան, ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
նվա զեց ման և  տեղայնացման (ա դապ տա ցիա յի) 

տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ: Մաս նա կից նե րը 
մեծ բա վա կա նութ յուն ստա ցան ու սու ցա նող ների 
կող մից ներ կա յաց վող թե մա նե րի ունկնդ րու մից: 
Սե մի նա րի ա վար տին լրաց վե ցին սե մի նա րի 
գնա հատ ման գո հու նա կութ յան թեր թիկ ներ:

Հա վե լենք, որ ու սու ցումն ե րի ըն թաց քում, 
ԳԱՄԿե րի, խորհր դա տու նե րի մի ջո ցով տվյալ
ներ են հա վա քագր վե լու գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րութ յան մի շարք ուղ ղութ յուն նե րի տնտե
սա կան և ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յան վե րա
բեր յալ, ին չի արդ յուն քում կհաշ վարկ վի տվյալ 
ուղ ղութ յուն նե րի տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ
յու նը: Սա կա րող է օգ տա գործ վել գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը 
ցու ցադ րե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև ծա ռա
յել որ պես ար ժե քա վոր տե ղե կատ վութ յուն գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան պլա նա վոր ման 
հար ցում: 

Հա մա խառն շա հույ թի վե րա բեր յալ վե րո հիշ
յալ հաշ վարկ նե րը կամ փոփ վեն գրքույ կի տես
քով, ո րը նաև հա սա նե լի կլի նի է լեկտ րո նա յին 
տար բե րա կով, կտրա մադր վի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին և կօգ տա գործ վի տնտե
սութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա կան 
պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Հա մա խառն շա
հույ թի վե րա բեր յալ հաշ վարկ նե րը կօգ տա գործ
վեն նաև ԳԱՄԿե րի խորհր դա տու նե րի հա մար 
նա խա տես ված բիզ նե սի կա ռա վար ման թե մա յին 
նվիր ված ու սու ցումն ե րի ըն թաց քում: Վե րո հիշ յալ 
նյու թե րը կթար մաց վեն յու րա քանչ յուր տա րի:

Շի րա կի ԳԱՄԿ

ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾԻ ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
Մինչ 90-ա կան նե րի հո ղե րի սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա ցի սկսե լը, Քա րա կերտ գյու ղի 

բնա կիչ Սե րոբ Կա րա պետ յա նը գյու ղատն տես է աշ խա տել, հո ղի լե զուն լավ է հաս կա նում: 
Խա ղո ղի 1 հա այ գուց բա ցի, ու նի նաև 1 հա ծի րա նի և սա լո րի այ գի: Ծի րա նի ու սա լո րի բեր քը 

ի րաց նե լու հետ խնդիր չու նի: Վեր ջին տա րի նե րին դե պի 
ՌԴ ար տա հա նութ յան շնոր հիվ, կա րո ղա նում է մինչև վեր
ջին արկ ղը ի րաց նել: «2000 թվա կան նե րի սկիզ բը այ գե
գոր ծութ յամբ զբաղ վող նե րի հա մար կար ծես լույս բա ցեց` 
հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ 90 ա կան նե րին խա ղո ղի 
բեր քը չի րաց նե լու պատ ճա ռով, շատ այ գե գործ ներ ի րենց 
այ գին նե րը քան դե ցին, իսկ երբ ար դեն խա ղո ղի բեր քը 
ի րաց նե լը խնդիր չէր, սկսե ցին խա ղո ղի նոր այ գին ներ 
հիմն ել: Իմ այ գին 2011 թ.ին եմ հիմն ել: Բավականին 
բարձր բերք եմ ստա նում, բայց ի րաց ման խնդիր է լի նում: 
Ըն տա նե կան բիզ նես է, ամ բողջ տա րին ըն տա նի քով այ
գի նե րում ենք անց կաց նում, ա մեն քա մու և  ամ պի հետ 
ան հանգս տա նում. անշ նոր հա կալ աշ խա տանք է, ա նընդ
հատ ծախ սեր է պա հան ջում, հո գա տա րութ յուն, խնամք, 
մի ան գամ աչ քա թող ա րե ցիր, բեր քիդ տե րը չես»,  մտա
հոգ վում է  է ֆեր մե րը:

Խա ղո ղի վա զե րի ու ղիղ, հա վա սար շար քե րը վար ժան քի դուրս ե կած զին վոր նե րի են հի շեց նում, 
ու ա մե նուր եր ևում են 60ամ յա այ գե գոր ծի ձեռ քե րի հո գա տա րութ յան հետ քե րը: Չ նա յած վեր ջին 
տա րի նե րին ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր նե րին` ֆեր մե րը լիա հույս է, որ խա ղո ղա գոր ծութ յու նը 
հե ռան կա րա յին ճյուղ է Ար մա վի րի մար զի բնա կիչ նե րի հա մար:

Այ գում հան դի պե ցինք նաև աշ խա տող նե րին, նրան ցից շա տե րը հա մագ յու ղա ցի ներ են: Կա րե լի 
է նշել, այս պես նաև լուծ վում է մարդ կանց աշ խա տան քի հար ցը: Սե րոբ Կա րա պետ յա նը հպարտ է, 
որ գյու ղում վեր ջին տա րի նե րին խո պան չի նե րի ու ար տա գաղ թող նե րի թի վը նվա զել է: Այ գե տե րե րի 
շնոր հիվ, գար նա նից մինչև խո րը ա շուն, մար դիկ աշ խա տանք ու նեն: Իսկ եթե քանդվեն այգիները, 
կպա կա սեն նաև աշ խա տա տե ղե րը, ո րով հետև խա ղո ղա գոր ծութ յան շնոր հիվ, Բաղ րամ յա նում շա տե
րի մշտա կան աշ խա տան քի հարցն է լուծ վել:

Հար ցիս` երբ ևէ մտա ծե±լ  են գի նի ար տադ րե լու մա սին, ֆեր մե րը ժպտում է. « Քիչ  չա փով գի նի և  
օ ղի եմ պատ րաս տում  տան հա մար, հա րա զատ նե րին նվի րե լու նպա տա կով, հենց քա նա կը շա տաց
նենք, կրկին ի րաց նե լու խնդրի ա ռաջ ենք կանգ նե լու: Այ սօր ա մե նա կար ևո րը՝ ի րաց ման խնդիրն է, 
հար ցը լուծ վեց, գյու ղա ցին խնդիր չի ու նե նա: Մր գի հետ կապ ված խնդիր չկա»: 

Իսկ խա ղո ղի այ գու հետ կապ ված մտա հո գութ յուն նե րը կար ծես ան հե տա նում են, երբ ֆեր մե րը 
հի շում է, թե ինչ քան աշ խա տանք է ի րա կա նաց րել, որ այս ա մա յի վայ րը խա ղո ղի այ գի դարձ նի: 

Սա հա կա նուշ Ա րո յան
Ար մա վի րի ԳԱՄԿ
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« Կա ռա և Կա րեն» ՍՊԸ հիմ ադր վել է 1999թ.-ին, Վա-
նա ձո րում: Սկզ բում ար տադ րում էին սպա ռող նե րի շրջա նում 
ար դեն հան րա հայտ « Նա րի նե» ման կա կան սնուն դը: Հե տա-
գա յում ընդ լայ նե ցին ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը և  հարս-
տաց րե ցին ար տադ րա տե սա կա նին:

Ըն կե րութ յան հիմն ա դիր տնօ րեն Կա րի նե Ղու կաս յա նի տե ղե
կաց մամբ, ար տադ րան քի տե սա կա նին այ սօր ար դեն գե րա զան
ցում է 1 տասն յա կը: Ար տադ րում են նաև՝ կա րագ, պա նիր, թան, 
մա ծուն, իսկ վեր ջերս ար տադ րութ յուն մտավ նաև « Բիո յո գուր տը», 
որն աչ քի է ընկ նում իր ա ռող ջա րար նշա նա կութ յամբ: Թո ղար կում 
են դեղ ձի, ծի րա նի, խնձո րի, ե լա կի, շո կո լա դե և դա սա կան վա նի
լա յին յո գուրտ ներ, ո րոնք բա վա կա նին լավ ըն դուն վե ցին սպա ռող
նե րի կող մից: Յո գուրտ ներն ար տադր վում են 110 և 125 գրա մա նոց 
տա րա նե րով: 

Ըն կե րութ յան ար տադ րանքն ա ռայժմ ի րաց վում է ՀՀ Լո ռու, 
Շի րա կի և Տա վու շի մար զե րում,  թերևս՝ նա խա տե սել են ընդ լայ նել 
սպառ ման աշ խար հագ րութ յու նը և, նույ նիսկ, ար տա հա նել Վ րաս տա
նի Հան րա պե տութ յուն: Կա րի նե Ղու կաս յա նի տե ղե կաց մամբ, բարձ
րո րակ կաթ նամ թեր քի՝ յո գուր տի,  պահ պա նութ յան ժամ կետն ըն դա
մե նը 14 օր է, քա նի որ ար տադ րութ յան մեջ չեն կի րառ վում պահ
պա նութ յան եր կա րա ժամ կե տութ յունն ա պա հո վող հա վե լան յու թեր: Ի 
դեպ, ըն կե րութ յա նը կից գոր ծում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
 ֆեր մա, որ տեղ ար տադր ված կաթն ամ բող ջութ յամբ օգ տա գործ վում 
է կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նում: Կա թի մթե րումն եր են կա տա
րում նաև տա րա ծաշր ջա նի ֆեր մե րա յին այլ տնտե սութ յուն նե րից, 
ին չը նպաս տում է ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լաց մա նը, նոր ֆեր մե
րա յին տնտե սութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև ֆեր մեր նե րի 
ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը: Կա րի նե Ղու կաս յա նի կար ծի քով, դա 
նպաս տում  է  նաև նրան, որ մար դիկ   ու նե նան հան րօ գուտ աշ խա
տան քով զբաղ վա ծութ յուն, աշ խա տեն և մն ան գյու ղում: Ն կա տե լի է 
նաև ա նաս նագլ խա քա նա կի բա րե լա վում, նա խիր նե րը հա մալր վում 
են բարձր մթե րա տու կեն դա նի նե րով:

Նա խա տե սել են արտադրել նաև չրա յին հա վե լումն ե րով և շո
կո լա դով բու տերբ րո տա յին կա րագ ներ: Ար տադ րա մա սը թեև փոքր 
է, սա կայն վե րա զին ված է նո րա գույն տեխ նո լո գիա կան և լա բո րա
տոր սար քա վո րումն ե րով: Աշ խա տանք ներն ամ բող ջութ յամբ մե քե
նա յաց ված են՝ սկսած կա թի ջեր մամ շա կու մից մինչև փա թե թա վո
րում: « Կա ռա և Կա րեն» ՍՊԸ  ՀՀ Լո ռու մար զի միակ ման կա կան 
սնունդ ար տադ րող ձեռ նար կութ յունն է, ո րի բո լոր ար տադ րա տե
սակ նե րը հիմն ա կա նում բիոմ թերք ներ են, քա նի որ պա րու նա կում 
են լակ տո և  ա ցի դո ֆիլ բակ տե րիա ներ: Ար տադ րանքն ա ռաք վում 
է նաև դպրոց նե րին, ման կա պար տեզ նե րին և ման կատ նե րին, իսկ 
ամ ռան ա միս նե րին սպա սար կում են նաև ճամ բար նե րին: Ար
տադ րութ յու նում ընդգրկ ված 12 աշ խա տող նե րից 8ը կա նայք են: 
Ի դեպ, Կա րի նե Ղու կաս յա նը մաս նա գի տութ յամբ բժշիկ է և գու
ցե դա է պատ ճա ռը, որ նա ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տա լիս է ա ռողջ 
սննդի ար տադ րութ յա նը: Նա միա ժա մա նակ, որ պես բժիշկ, աշ
խա տում է « Հույս Հա յաս տա նի» բա րե գոր ծա կան կլի նի կա յում: Աշ
խա տան քա յին օր վա մի մասն անց կաց նու մ է կլի նի կա յում, մյուս 
մա սը՝ կաթ նամ թեր քի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սում: «Սնն
դամ թեր քի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը դար ձել է իմ կյան քի 
մի կար ևոր մաս նի կը: Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռաջ ենք 
գնա ցել փոքր, սա կայն հաս տա տուն քայ լե րով: Թերևս ու նենք ընդ
լայ ման հե ռան կար, քա նի որ տա րեց տա րի ար ձա նագ րում ենք ար
տադ րութ յան աճ: Կար ևո րը՝ լա վա տես ենք, իսկ լա վա տե սութ յու նը 
փրկում է աշ խար հը»,նշում է տի կին Կա րի նեն:

Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով, կին գոր ծա րա րը հա ճախ 
է լի նում ար տերկ րում, ծա նո թա նում ար տա քին աշ խար հի ապ րե լա
կեր պին, կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ մա նը, սա
կայն, երբ ևէ չի մտա ծել ար տերկ րում բնակ վե լու մա սին, քա նի որ 
սի րում է իր ծննդա վայ րը, իր հայ րե նիքն ու ըն տա նի քը: Իսկ նոր 
ծրագ րերն ու մտահ ղա ցումն ե րը սպա սում են ի րա կա նաց ման:                                          

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ
 Հա մաշ խար հա յին հան րութ յան հա մար ա ռա ջին տա րին չէ, ինչ ա ռա վել հրա տապ հարց է 

դար ձել մո լո րա կի բնակ չութ յանը պա հանջ վող քա նա կութ յամբ սննդամ թեր քով ա պա հո վու մը: 
Որ պես զի բար ձաց վի գյու ղատն տե սութ յան ճյու ղի արդ յու նա վե տութ յու նը, շատ պե տութ յուն ներ 
ա ռանձ նաց նում են հսկա յա կան մի ջոց ներ՝ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա
նաց ման, ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով վերջինիս ար դիա կա նաց ման, ընտ րա սեր ման և 
գե նե տի կա յի օգ նութ յամբ՝ ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ կա յուն մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման 
հա մար: Սա կայն, ար դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը և բեր քատ վութ յան բարձ րա ցու մը նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի հաշ վին, մի շարք պատ ճառ նե րով,  հե ռա վոր ա պա գա յում է՝  սա կայն, ոչ բո լոր 
պե տութ յուն նե րում: 

Կ լի մա յի փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք նկատ վում են վեր ջին տա րի նե րին, բնո րոշ վում է ոչ տի պիկ` 
բո լոր կլի մա յա կան գո տի նե րի ան կա նո նութ յամբ, ան հա մա չափ տե ղա տա րափ ներ, ջրհե ղեղ ներ և  
ան վեր ջա նա լի հորդ անձրև ներ մեկ տա րած քում, և  ա նա սե լի ե րաշտ` մեկ այլ տա րածքում՝ տա նում է 
նրան, որ շատ երկր ներ ներ կա յումս սննդամ թեր քի ներկր ման մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն ու նեն: Իս րա
յելն այն պե տութ յուն նե րից մեկն է, ո րը գյու ղատն տե սութ յան ճյու ղի ար տադ րութ յու նում զբա ղեց նում է 
ա ռա ջա տար դիրք: Այ դու հան դերձ, պտղա բու ծութ յան  զբա ղեց րած հո ղա տա րածք նե րը, պե տութ յան 
ընդ հա նուր տա րած քում, կազ մում են ըն դա մե նը 1015%:  Ծայ րա հեղ սահ մա նա փակ հո ղա յին պա
շար նե րը  հար կադ րել են իս րա յել ցի նե րին՝ գնալ  պտղա բու ծութ յան հա մար օգ տա գործ վող հո ղա տա
րածք նե րի ա ռա վե լա գույն օգ տա գործ ման:

Իս րա յե լին բնո րոշ է չո րա յին կլի ման: Ջ րի դե ֆի ցի տի խնդի րը լուծ վել է ամ բողջ երկ րում անց
կաց ված  ջրագ ծի մի ջո ցով, ո րը  ջրա մա տա կա րար մամբ սպա սար կում է ա ռա վել չո րա յին հա րա վա յին 
տա րա ծաշր ջան նե րը: Միա ժա մա նակ խնդի րը կար գա վոր վում է նաև կո յու ղաջ րե րի կրկնա կի օգ տա
գործ մամբ: Չ նա յած բու սա բու ծութ յան հետ կապ ված բո լոր բար դութ յուն նե րին՝ երկ րում ֆեր մեր նե րը 
սննդամ թեր քով ա պա հո վել են  ոչ միայն երկ րի բնակ չութ յա նը, այլ նաև հա ջո ղութ յամբ մրցակ ցում են 
գյուղմ թերք նե րի ար տա հան ման շու կա յում: 

ՋԵՐ ՄՈ ՑԱ ՅԻՆ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹՅ ՈՒՆ
Իս րա յե լի ջեր մո ցա յին  տնտե սութ

յուն ներն աչ քի են ընկ նում  բարձր բեր
քատ վութ յամբ: Երկ րում սփռված  ջեր
մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ընդ հա նուր 
տա րած քը  գե րա զան ցում է 3 հա զար հեկ
տա րը: Հա մե մա տութ յան հա մար նշենք, 
որ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան ընդ հա նուր 
տա րած քը  Ռու սաս տա նում կազ մում է 2 
հա զար, Լե հաս տա նում՝ 6.3 հա զար, Հո
լան դիա յում՝  մինչև 10 հա զար հեկ տար: 
Ջեր մո ցա յին պայ ման նե րում ա ճեց ված 
բույ սե րը  տա լիս են  բարձր բերք, քա նի 
որ  պայ մա նա վոր ված չեն բնութ յան գոր
ծոն նե րով: 

Իս րա յելի գյու ղատն տե սա կան արդ
յու նա բե րութ յունն ար տադ րում է ջեր մոց ներ, ո րոնք ի վի ճա կի են  բա վա րա րել  ցան կա ցած տնտե
սութ յան պա հան ջար կը՝ սկսած փոք րա չափ ջեր մատ նե րից, ծաղ կա նոց նե րից,  քա ղա քա մերձ տնե րի 
փակ լո ղա վա զան նե րից, վեր ջաց րած  ամ բող ջա պես ավ տո մա տաց ված հա տուկ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րով  ղե կա վար վող ջեր մոց նե րով, ո րոնք օգ տա գործ վում են արդ յու նա բե րա կան մասշ տաբ նե րով: 
Ջեր մոց նե րից բա ցի,  ակ տի վո րեն ար տադր վում են  բեր քի խնամ քի, հա վաք ման և պահ պան ման հա
տուկ սար քա վո րումն եր: Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի նա խագծ ման ժա մա նակ  ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րութ յուն  է դարձ վում  պա հանջ վող  հար մա րա վետ կլի մա յա կան պայ ման նե րի պահ պան մա նը: 
Ի տար բե րութ յուն եվ րո պա կան երկր նե րի (այն պի սին, ինչ պի սին Հո լան դիան է), ո րոնք օգ տա գոր ծում 
են  բույ սե րին ցրտե րից պահ պա նող ջեր մոց ներ, ֆեր մեր նե րը ստիպ ված են բույ սին պահ պա նել ոչ 
միայն ցրտե րից, այլև՝ տա պից: Ժա մա նա կա կից ջեր մոց նե րի մե ծա մաս նութ յու նը սար քա վոր ված է 
հա տուկ ար ևա պաշտ պան  շեր տա վա րա գույ րով, իսկ մաս նա գի տաց ված ջեր մա պաշտ պան էկ րան նե
րը, ցածր ջեր մաս տի ճա նի պա րա գա յում, ա պա հո վում են անհ րա ժեշտ միկ րոկ լի մա յի պահ պա նու մը: 

«Ա ՊԱ ԳԱ ՅԻ» ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻԱ ՆԵՐ
Իս րա յե լում ջրա յին պա շա րի դե ֆի ցիտն ա ռա ջաց րել է կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի ներդր

ման անհ րա ժեշ տութ յուն: Դ րա շնոր հիվ, իս րա յել յան ֆեր մեր նե րին ոչ միայն հա ջող վեց  նշա նա կա լիո
րեն փոք րաց նել ո ռոգ ման հա մար պա հանջ վող ջրի ծախ սե րը, այլև հաս նել  բեր քատ վութ յան բարձ
րաց ման ի րա կա նում տպա վո րիչ արդ յունք նե րի: Այ սօր իս րա յել յան տեխ նո լո գիա ներն ակ տի վո րեն 
կի րառ վում են  շատ երկր նե րի  գյու ղատն տե սութ յան մեջ, դրանց շար քե րում են ԱՄՆը և Ճա պո նիան: 

Իս րա յելի գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յան նշա
նա կա լիո րեն  բարձ րաց ման ևս մեկ 
տեխ նո լո գիա է հան դի սա նում ֆեր տի գա
ցիա յի  մե թո դը (բույ սե րին անհ րա ժեշտ 
հան քա յին  տար րե րը լուծ ված տրվում են  
ո ռոգ ման ջրով): Ո ռոգ ման այդ ե ղա նա
կը թույլ է տա լիս կար գա վո րել հան քա
յին տար րե րի բա ղադ րութ յու նը և հաս նել 
բարձր արդ յու նա վե տութ յան:

Իս րա յե լում ջեր մո ցա յին տնտե սութ
յան կազ մա կերպ ման ե ղա նակ ներն ի րա
կա նում կոչ վում են «ա պա գա յի» տեխ նո
լո գիա ներ: 

Գո յութ յուն ու նե ցող պա շար նե րի 
արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը՝ ա ռա ջա

վոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ, թույլ է տվել ֆեր մեր նե րին նվա ճել ար տադ րո ղա կա նութ յան ա մե
նա բարձր ցու ցա նիշ ներ: Հա վաք ված բեր քը, որն ա ճեց վել է ջեր մոց նե րում, տասն յակ ան գամ գե րա
զան ցում է բաց հո ղա տա րած քում ա ճեց ված բեր քի բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րին: 

Բու սա բու ծութ յու նից բա ցի, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նը լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ակ
տի վո րեն զար գա նալ սերմն ա բու ծութ յան ո լոր տում, իսկ  ծաղ կա նոց նե րում զբաղ վել դե կո րա տիվ բույ
սե րի սա ծիլ նե րի ա ճեց ման գոր ծով:

Է ջի նյու թե րը`   Նել լի Սա հակ յա նի 
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Ծառատեսակների չորացումների պատճառները կարելի է բաժանել հիմնականում 
երեք խմբի.

1. Չորացումներ ինֆեկցիոն վարակիչ հիվանդությունների պատճառով
2. Ոչ վարակիչ չորացումներ
3. Չորացումներ այլ պատճառներից /վահանակրեր, արմատակերներ, կրծողներ և այլն/:

ԹԵԵՎ ՓՈՔՐ Է,  ԲԱՅՑ ԵՐԵՎԱՑՈՂ Է

1. ՔԼՈՐՈԶ
 Հիմն ա կա նում քլո րո զի պատ ճա ռը ոչ թե հո ղում 

եր կա թի պա կասն է, այլ մեր հան րա պե տութ յու նում 
հատ կա պես  հո ղի բարձր կար բո նա տութ յու նը, ո րի 
պատ ճա ռով եր կա թը հայտն վում է բույ սի հա մար ան
մատ չե լի վի ճա կում: Այս դեպ քում եր կա թի ներմու ծու մը 
հո ղին չի բա րե լա վում բույ սի վի ճա կը: Անհ րա ժեշտ է 
հո ղը «թթվեց նել»: Պտ ղա տու նե րի «եր կա թա յին» քլո րո
զին բնո րոշ է տերև նե րի գու նա թափ վելր, սպի տա կե լը 
կամ ա վե լի հա ճախ դեղ նե լը՝ ա ռա վել հա ճախ բույ սի 
գա գաթ նա յին մա սում: Ու ժեղ քլո րո զի դեպ քում կա րող 
են դեղ նել բո լոր տերև նե րը: Հե տա գա յում դրանք կա
րող են չո րա նալ և թափ վել: Կա նաչ գույ նի պահ պա նու
մը կենտ րո նա կան ջղի մոտ քլո րո զին բնո րոշ հատ կա
նիշն է: Կար բո նա տա յին հո ղե րում ո րո շիչ դե րը, քլո րո
զի ա ռա ջաց ման գոր ծում, պայ մա նա վոր ված է հո ղում 
ած խաթթ վա յին կալ ցիու մի պա րու նա կութ յամբ, ո րը 
չե զո քաց նում է ար մա տի կող մից ար տադր վող թթու ար
տա զա տուկ ները և խո չըն դո տում կար բո նա տա յին հո
ղե րում եր կա թի ձևա փո խու մը հո ղում լու ծե լի վի ճա կի, 
դա դա րում է քլո րո ֆի լի ա ռա ջա ցու մը: Շատ կար ևոր է 
բույ սի ար մա տա յին հա մա կար գի ար տա զա տած թթու
նե րի՝ ինչ պես ո րա կը, այն պես էլ՝  քա նա կը: «Եր կա թա
յին» քլո րո զով հի վանդ ծա ռե րի բուժ ման նպա տա կով, 
ծա ռի բնի շրջա կայ քում 5060 սմ շա ռա վ ղով, 2530 սմ 
խո րութ յամբ հող մտցնել ա ղա ցած ծծումբ: Այս գոր ծո
ղութ յու նը հո ղում ե ղած ան մատ չե լի եր կա թի միա ցութ
յուն նե րը դարձ նում է մատ չե լի: Ք լո րո զով հի վանդ բույ
սե րը վաղ գար նա նը,  մինչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը, սրսկել 
եր կա թար ջաս պի 10 %ա նոց լու ծույ թով, ամ ռա նը՝ վե գե
տա ցիա յի ըն թաց քում, 0.10.2% նույն լու ծույ թով: Ցան
կա լի է ա ղա ցած ծծում բի հետ միա սին հող մտցնել նաև 
եր կա թի ար ջասպ կամ գո նե եր կա թի խար տուք, յու րա
քանչ յուր մե ծա հա սակ ծա ռին՝  400600 գրա մի չա փով:

Ք լո րոզ կա րող է ա ռա ջա նալ նաև այլ պատ ճառ նե
րից, օ րի նակ՝ գրուն տա յին ջրե րի բարձր մա կար դա կից, 
ա զո տի պա կա սից: Ա զո տի պա կա սի դեպ քում ա ռա
ջին հեր թին դեղ նում են ծա ռի հիմ քին մոտ տերև ներն 
ու շի վե րը: Բույ սի ա ճը դան դա ղում է, շի վերը կորց նում 
են ի րենց է լաս տի կութ յու նը, ըն դու նում են մի տե սակ 
կարմրա վուն կամ գոր շա վուն ե րանգ: Կար ևոր է նաև 
բույ սե րի հա մա լիր պա րար տա ցու մը՝ ինչ պես հան քա
յին, այն պես էլ՝ օր գա նա կան պա րար տան յու թե րով: 
Սա կայն, ոչ հա վա սա րակշռ ված պա րար տաց ման, ա զո
տա յին պա րար տան յու թե րի, թարմ գո մաղ բի ա վել ցու կը 
նույն պես քլո րո զի պատ ճառ է դառնում:

2. ՄՈՆԻԼՅՈԶ
 (մո նիլ յալ այր վածք, մոխ րա գույն պտղափ տում)

 Հա րու ցի չը սունկ է`  Monilia cinarea:  Հի վան դութ
յու նը տա րած ված է ա մե նու րեք, սա կայն ա ռա վել մեծ 
վաս է պատ ճա ռում Տա վու շի մար զում: Հի վան դութ յան 
զար գաց մա նը նպաս տում են գար նա նը, ծաղկ ման ժա
մա նակ՝ սա ռը, խո նավ ե ղա նա կը, բարձր խո նա վութ
յունը՝ հատ կա պես մա ռախ լա պատ ե ղա նա կը:

Մո նիլ յո զով վա րակ վում են ծա ղիկ նե րը, շվե րը, 
պտուղ ները: Ըստ ար տա հայտ ման բնույ թի՝ տա րած ված 
են եր կու հիմն ա կան ձև՝ մո նիլ յալ այր վածք և մոխ րա
գույն պտղափ տում: Մո նիլ յալ այր ված քը հի վան դութ
յան գար նա նա յին ձևն  է, ար տա հայտ վում է ծա ղիկ նե
րի հան կար ծա կի գոր շաց մամբ ու չո րաց մամբ, ո րին 
հա ջոր դում է տերև նե րի, միամ յա շվե րի, ե րի տա սարդ 
պտղաշ վե րի թա ռա մումն ու չո րա ցու մը: Հի վան դութ յան 
ար տա հայտ ման ձևը շատ նման է ցրտա հար վա ծի, այր
վա ծի, այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է ան վա նու մը:

Հի վան դութ յան ար տա հայտ ման երկ րորդ ձևը՝ 
մոխ րա գույն տպղափ տումն է (այս ձևը կա րող է ա ռա
ջաց նել նաև Monilia fructigena սուն կը), ո րը սկսվում է 
պտղի վրա ոչ մեծ, մուգ բծի ձևով, այն ա րագ մե ծա
նա լով, ընդգր կում է ամ բողջ պտու ղը՝ մա կե րե սին ա ռա
ջաց նե լով բազ մա թիվ մանր, ցրված կամ ի րար միա ցած 
մոխ րա գույն բծեր:

Պ տուղ նե րի վա րակ վա ծութ յան գոր ծում մեծ նշա

նա կութ յուն ու նի պտղի մե խա նի կա կան վաս վա ծութ
յունը, այս ա ռու մով էլ պտղափ տու մը ա վե լի մեծ վաս 
է պատ ճա ռում այն այ գի նե րում, որ տեղ տա րած ված են 
կա զար կան, պտղա կեր նե րը և  այլ վա սա տու ներ: Հա
ճախ վա րա կը տա րած վում է ա ռողջ և հի վանդ պտուղ
նե րի շփման մի ջո ցով: Կարկ տա հա րութ յու նը ևս մե ծաց
նում է հի վան դութ յան տա րած ման հնա րա վո րութ յունն 
ու հա վա նա կա նութ յու նը:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Անհ րա ժեշտ է վե րաց նել վա րա կի աղբ յուր նե րը, 

հա վա քել, այ գուց հա նել և  ոչն չաց նել հի վանդ, մու մի
ֆի կա ցած պտուղ նե րը, ծաղ կու մից մոտ մեկ ա միս անց, 
կտրել, այ գուց հե ռաց նել և այ րել վա րակ ված ընձ յուղ
նե րը: Աշ նա նը, տեր ևա թա փից հե տո (նո յեմ բե րի 20ից
30ը) կամ գար նա նը, մինչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը, սրսկել 
բոր դո յան հե ղու կի 3 %ոց լու ծույ թով կամ հետև յալ 
պատ րաս տուկ նե րից որ ևի ցե մե կով. պղնձար ջաս պի 
2 %ոց, պղնձի օք սիք լորի դի 0.1 %, կուպ րոկ սա տի 0.5  
% լու ծույթ նե րով: Վե գե տա ցիա յի րնթաց քում կա րե լի է 
սրսկել էու պա րե նի 0.2 %, ռով րա լի 0.15 % լու ծույթ նե
րով: Վեր ջին սրսկու մը կա տա րել բեր քա հա վա քից 30 
օր ա ռաջ: Պտ ղափտ ման դեմ արդ յու նա վետ են նաև վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում տո պա զի 0.02 % և ֆուն դա զո լի 
0. 2% լու ծույթ նե րով սրսկումն ե րը:

3. ՑԻՏՈՍՊՈՐԻՈԶ ԿԱՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՉՈՐԱՑՈՒՄ
 Հա րու ցի չը սունկ է (Cytospora rubescens և Cytospora 

leucostonia Fr.): Հան րա պե տութ յու նում տա րած ված հի
վան դութ յուն է, ա ռանձ նա պես մեծ վաս է հասց նում    
ծի րա նե նու և դեղ ձե նու  ե րի տա սարդ տնկարկ նե րին, 
ո րոնք եր բեմն չո րա նում են ցի տոս պո րո զից: Ճ յու ղե
րի չո րա ցու մը և մա հա նա լը, սո վո րա բար, նկատ վում 
է գար նա նը կամ ամ ռան ա ռա ջին կե սին: Ե թե ծա ռե
րի մա հա նա լը սկսվում է մինչև տեր ևա յին բող բոջ նե րի 
ա ռա ջա նա լը, ա պա նկատ վում է բող բոջ նե րի գոր շա
ցում և  ո լո րում, ո րոնք չո րա նում և  եր կար ժա մա նակ 
մնում են ծա ռի մա հա ցած ճյու ղե րի վրա: Ե թե չո րա
ցու մը նկատ վում է տեր ևա բող բոջ նե րի բաց վե լուց հե
տո, ա ռա ջա նում են մանր, կլո րա վուն, մի տե սակ նվազ 
տերև ներ: Չոր, տաք ե ղա նակ հաս տատ վե լուց հե տո 
(մա յի սի վերջ, հու նի սի սկիզբ), այդ պի սի տերև նե րը 34 
օ րում թա ռա մում, չո րա նում են, սա կայն չեն կորց նում 

ի րենց կա նաչ գու նա վո րու մը և  եր կար ժա մա նակ մնում 
են ծա ռի վրա: ճյու ղե րի կամ ծա ռի այդ պի սի ա րագ չո
րա ցումն ու մա հը պայ մա նա վոր ված են բնի նեկ րո զով, 
ջրա տար ա նոթ նե րի խցան մամբ: Ե թե նեկ րո զը բնի մի 
մա սով, մի կող մով է, ա պա չո րա ցու մը կա րող է ձգձգվել 
35 տա րով:

Ցի տոս պո րո զին բնո րոշ ախ տա նիշ ները կ մախ քա
յին ճյու ղե րի վրա, խո շոր եր կա րա վուն, եր բեմն՝ մինչև 
75 սմ խեժ ար տադ րող վեր քերն են: Այդ վաս վածք նե
րում կեղ ևը և լու բա յին շեր տը չո րա նում է: Մա հա ցած 
կեղ ևի և լու բի տակ վաս վում է նաև փայ տան յու թը: Ցի
տոս պո րո զով վա րակ վում են այս կամ այն պատ ճա ռով 
թու լա ցած, հյուծ ված ծա ռե րը, ո րոնք ու նեն մե խա նի կա
կան վաս վածք ներ: Վա րակ մա նը նպաս տում են նաև 
մո նիլ յո զը, ծա կոտ կեն բծա վո րութ յու նը, վաս վածք նե
րով վա րակ վե լը, ար ևի և ցր տա հա րութ յան ա ռա ջաց
րած վեր քե րը և  այլն: Ծա ռե րի վա րակ վե լը տե ղի է ու նե
նում խո նավ ե ղա նա կին, հիմն ա կա նում՝ աշ նա նը կամ 
գար նա նը, բույ սի հանգս տի շրջա նում:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Կար ևոր վում են նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռումն ե

րը, ո րոնք ուղղ ված են ծա ռի դի մաց կու նութ յու նը բարձ
րաց նե լուն, տվյալ տա րա ծաշր ջա նին հա մա պա տաս
խան սոր տե րի ճիշտ ընտ րութ յա նը, ծա ռե րի պաշտ պա
նու մը ար ևա հա րու մից և ցր տա հա րու մից, մո նիլ յո զից, 
վաս վածք նե րից: Այս կամ այն պատ ճա ռով ա ռա ջա
ցած վեր քե րը ժա մա նա կին բու ժել այ գու քսու կով, բո լոր 
չո րա ցած ճյու ղե րը մինչև ա շուն հե ռաց նել այ գուց և  այ
րել: Աշ նա նը կամ գար նանր կա տա րել սրսկում բոր դո
յան հե ղու կի 3 %ա նոց կամ կուպ րոկ սա տի ֆուն կու րա
նի 0.5 %ա նոց լու ծույ թով: Կա տա րել ճիշտ պա րար տա
ցում՝ ա զո տա կան, կա լիու մա կան և ֆոս ֆո րա կան պա
րար տան յու թե րով: Գար նա նը ծա ռի բնե րը ան պայ ման 
սպի տա կեց նել կրա կա թի 20%ա նոց  լու ծույ թով, ա վե
լաց նել նաև  1  բա հի չափ թարմ գո մաղբ կամ կա վա հող:

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

Ե նո քա վա նը հայտ նի է ոչ միայն հան րա պե տութ յան, այլև նրա սահ-
ման նե րից դուրս՝ զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ա ռու մով: Այս տա րի 
ա մե նա շատ զբո սաշր ջիկ հան րա պե տութ յու նում այ ցե լել է հենց այս 
փոքր հա մայնք, որ տեղ գտնվում է §Ա պա գա տուր¦ հանգստ յան գո տին: 
Օ րերս էլ Ֆ րան սիա յի Վիլք րոզ քույր հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` 
ղե կա վար Ռո լանդ Բար բի սի գլխա վո րութ յամբ, այ ցե լել էին Ե նո քա վան 
հա մայնք` հա մա գոր ծակ ցե լու տա րած քում ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
ամ րապնդ ման, ինչպես նաև փր կա րար խումբ հիմ նե լու ա ռա քե լութ յան 
նպա տա կով: Շուրջ 537 բնա կիչ ու նե ցող այս հա մայն քում հիմ նա կա նում 
զբաղ վում են ա նաս նա պա հութ յամբ:

Գ յու ղում առ կա է 441 խո շոր եղ ջե րա վոր, 456 ոչ խար և  այծ, 1874 
թռչուն և 105 մեղ վաըն տա նիք: Այս տեղ դեռ  հի շում են վա ղե մի ժա մա-
նակ նե րից սրբո րեն պահ պան վող ա նաս նա պա հի տո նը, ո րը նշվում է օ գոս տո սի 1-ից հե տո ա ռա ջին կի րա կի 
օ րը: Հա մայն քում բա վա կա նին հե ղի նա կութ յուն է վա յե լում Օ նիկ Օր դին յա նը, ով մշա կում է 3 հա օր գա նիկ 
այ գի: Սե զո նում 10 աշ խա տա տեղ է ստեղծ վում, իսկ ի րաց ման խնդիր չկա, այն իր վրա է վերց րել § Թա մա րա 
Ֆ րութ¦ կազ մա կեր պութ յու նը:

Հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կից Ար թուր Օր դին յա նը կար ծում է, որ թեև փոքր հա մայնք են, բայց 
լուրջ աշ խա տանք ներ են կա տա րել:Օքս ֆա մի ա ջակ ցութ յամբ, 3 տա րի ա ռաջ ստեղ ծել են նաև ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յուն, որն ար դեն ճա նաչ ված է լո լի կի և պղ պե ղի բարձ րո րակ բեր քի ար տադ րութ յամբ:

Կոո պե րա տի վի ղե կա վար Վո լոդ յա Փա շին յանն իր հո գա տա րութ յամբ ջա նում է միշտ անվ տանգ և  է կո լո-
գիա պես մա քուր սննդով ա պա հո վել տա րա ծաշր ջա նի բնակ չութ յա նը: ԳԱՄԿ-ի աշ խա տա կից Խա ժակ Բաղ-
դա սար յա նը տեղում բա ժա նեց օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ յա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ և 
§Ֆեր մեր¦ թեր թի հեր թա կան հա մա րը, որ տեղ ևս, §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա-
խա ձեռ նութ յուն փոքր ֆե րեր նե րին¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, զե տեղ ված էր տե ղե կատ վութ յուն: Ե նո քա-
վանն իր գո յութ յան տա րի նե րին միշտ էլ աչ քի ընկ նող գյուղ է ե ղել:

Բ նա կիչ ներն ա ռանձ նա նում են ի րենց աշ խա տա սի րութ յամբ, ճշմար տա խո սութ յամբ և  հյու  րա սի րութ-
յամբ: Ու ինչ պես ժո ղո վուրդն է ա սում` փոքր են, բայց եր ևա ցող են:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ



8ÐáÏï»Ùµ»ñ 15-25, 2016 Ã. 
ÃÇí 27 (2115)

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 79
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  24©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

ՁԿԱՆ ՅՈՒՂԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 Շա տե րը խու սա փում են ձկան յուղ օգ տա գոր

ծե լուց՝ դրա տհաճ հո տի պատ ճա ռով, սա կայն այն 
ու նի մի շարք օգ տա կար հատ կութ յուն ներ, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ ստա նալ այլ մթերք նե րից: 

Ձ կան յուղն օգ նում է բու ժել այն պի սի հի վան դութ
յուն ներ, ինչ պի սիք են` սրտի հի վան դութ յու նը, բարձր 
խո լես տե րի նը, ընկ ճախ տը, ան հանգս տութ յու նը, հի
պե րակ տի վութ յան և  ու շադ րութ յան և հի պե րակ տի
վութ յան պա կա սի ախ տա նի շը (AHDH), ցածր ի մու նա
յին հա մա կար գը, քաղց կե ղը, շա քա րախ տը, բոր բո քա
յին պրո ցես նե րը, արթ րի տը, ա ղի նե րի բոր բոք վա ծութ
յան հի վան դութ յու նը (IBD), ՁԻԱՀը, աչ քե րի հի վան
դութ յուն նե րը, խո ցը: Այն օգ նում է նաև քաշն ի ջեց նել, 
հղիութ յան, մաշ կի խնամ քի` հատ կա պես բշտիկ նե րից 
և փ սո րիա զից ա զատ վե լու հա մար: Ձ կան յու ղի ա ռող
ջա կան  հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են մի 
շարք՝ օ մե գա 3 ճար պաթ թու նե րի առ կա յութ յամբ: 
Հետև յալ ձկնե րը կա րող են լի նել ձկան յու ղի աղբ յուր` 
սկումբ րիա, ծիա ծա նա փայլ իշ խան, լճի իշ խան, պալ
տուս, սելդ, լավ րակ, սար դի նա, ոստ րե, թրա ձուկ, թյու
նոս, թյուր բո և սաղ մոն: Ս րան ցից ա մե նա շատ օգ տա
գործ վողն են թյու նո սը, թյուր բոն, սար դի նան, իշ խա նը 
և սաղ մո նը: Ձ կան յու ղի ո րա կը կախ ված է նրա նից, թե 
որ տե սա կի ձկից են այն ստա նում:

Կ լի նի կա կան փոր ձար կումն ե րը ցույց են տվել, 
որ օ մե գա 3ն  արդ յու նա վետ է սրտա նո թա յին հի
վան դութ յուն նե րը կան խե լու հա մար: Ձ կան յու ղը օ մե
գա 3ի հիմն ա կան աղբ յուրն է, ուս տի նվա զեց նում է 
սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի և  ա ռիթ միա յի 
վտան գը: Այն նաև նվա զեց նում է վատ խո լես տե րի նի 
և  ա վե լաց նում լավ խո լես տե րի նի մա կար դա կը: Ձ կան 
յու ղը կան խում է տրիգ լի ցե րիդ նե րի կու տա կումն ե րը և 
կր ճա տում դրանց հա վել յալ քա նա կը: Ա պա ցուց ված է, 
որ ձկան յու ղը կան խում է ա թե րոսկ լե րո զը: Այս պի սով, 
օ րա կան ըն դու նե լով ձկան յուղ՝ կա րող եք հե ռու մնալ 
սրտի ին ֆարկ տից: Հա րա վա յին Ավստ րա լիա յի հա
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Փիթր Հոուն ցույց է տվել, որ 
ձկան յուղն ար դյու նա վետ է դարձ նում քա շը ի ջեց նե լու 
հա մար նա խա տես ված վար ժութ յուն նե րը:

Ձ կան յուղ ըն դու նած և նի հա րել ցան կա ցող կա
մա վոր նե րը հա մե մա տա բար քա շի ի ջեց ման ա վե լի 
լավ արդ յունք էին ցույց տվել, քան՝ նրանք, ով քեր հրա
ժար վել էին ձկան յու ղից: Վար ժութ յան հետ հա մակց
ված այն դրա կան ազ դե ցութ յուն էր թո ղել մարմն ի կա
ռուց ված քի վրա:

Ձ կան յու ղի կա նո նա վոր օգ տա գոր ծու մը կար գա
վո րում է ի մու նա յին հա մա կար գը, ո րի արդ յուն քում էլ 
կա րե լի է խու սա փել հա զից, հար բու խից և գ րի պից: 

Ձ կան յու ղը  բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն է թող
նում գայ լախ տով տա ռա պող հի վանդ նե րի վրա: Գայ
լախ տը մի հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է ի մու նա
յին հա մա կար գի խախտ ման հետ ևան քով օր գան նե րի 
և հ յուս վածք նե րի վաս վե լով: 

Հի շեց նենք, որ ձկան յուղն օգ նում է ի ջեց նել տեն
դը, մաշ կի ցա նը և հոգ նա ծութ յու նը:

Ձուկն արդ յու նա վետ դե ղա մի ջոց է ար յան և հ յուս
վածք նե րի բոր բո քա յին գոր ծըն թա ցին վերջ դնե լու հա
մար: Ձ կան յու ղը բու ժում է ստա մոք սա ղի քա յին խան
գա րումն ե րը, բա րակ և  հաստ ա ղիների բոր բո քա յին 
հի վան դութ յու նը, բու ժում է արթ րիտն ու հոդատապը:

Ձ կան յու ղը կար գա վո րում է տրա մադ րութ յու նը և 
բու ժում դեպ րե սիոն հո գե կան խան գա րումն ե րը: Ա պա
ցուց ված է, որ այն երկր նե րում, որ տեղ մար դիկ ա մեն 
օր ձուկ են ու տում, քիչ հակ վա ծութ յուն ու նեն դեպ րե
սիա նե րի նկատ մամբ: Այն օգ նում է նաև  տե սո ղութ
յա նը:

Լա վաց նում է չոր և թե րութ յուն նե րով մաշ կի վի ճա
կը` դարձ նե լով այն փայ լուն և հարթ:  Ձ կան յու ղի մեջ 
առ կա ճար պաթ թու նե րը  նվա զեց նում են  մաշ կի խո
նա վութ յան կո րուս տը: Օգ նում է են թաս տա մոք սա յին 
գեղ ձի քաղց կե ղով տա ռա պող նե րին: Այն օգ տա կար 
է նաև հի պեր լի պի դե միա յով (hyperlipidemia) հի վանդ
նե րի համար: Հի շեց նենք, որ այդ հիվանդությունից է 
սկսում զար գա նալ են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի քաղց
կե ղը:

Ձ կան յու ղի ան սահ մա նա փակ  օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է հան գեց նել ա լեր գիկ և կողմն ա կի եր ևույթ
նե րի, ուս տի անհ րա ժեշտ է այն ըն դու նե լուց ա ռաջ 
խորհր դակ ցել հա մա պա տաս խան բժշկի հետ: Անհ
րա ժեշտ է ի մա նալ, որ մեծ քա նա կութ յամբ ձո ղաձ կան 
լյար դի յու ղի ըն դու նու մը կա րող է հան գեց նել վի տա
մի նա յին թու նա վոր ման: Ձ կան յուղն օք սի դաց ման է 
են թարկ վում, որի հետևանքով ա ռա ջա նում են ա զատ 
ռա դի կալ ներ: Վի տա մին Eն  օգ նում է, որ պես զի այդ 
ռա դի կալ նե րը չգո յա նան: 

Չա փից շատ ձկան յու ղի օգ տա գոր ծու մը նպաս
տում է մեր օր գա նիզ մում վի տա մին Eի կրճատ մա նը:

Լի լիթ Գաս պար յան

 «Ընձառյուծի խնամակալների 
ցանց» նախագիծ

 Կով կաս յան ըն ձառ յու ծի պահ պա նութ յան ծրագ
րի շրջա նակ նե րում, Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին 
հիմ ադ րա մը սկսում է «Ըն ձառ յու ծի խնա մա կալ
նե րի ցանց» նա խա գի ծը, ո րի նպա տակն է՝ միա վո
րել հա սա րա կութ յա նը, մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին, 
մաս նա վոր և  պե տա կան հատ վա ծին՝ ըն ձառ յու ծի 
և ն րա որս հան դի սա ցող տե սակ նե րի (բե զոար յան 
այծ, հայ կա կան մուֆ լոն, այծ յամ և  այլն) պահ պա
նութ յան մե խա նիզմ ե րը  հզո րաց նե լու նպա տա կով:

Ար դեն իսկ ըն ձառ յու ծի ապ րե լա վայ րե րի հա րա
կից հա մայնք նե րից ընտր վել են բնա սեր ներ, ո րոնք 
ըն ձառ յու ծի ապ րե լա վայր հան դի սա ցող տա րածք նե
րում ի րա կա նաց նե լու են ին տեն սիվ մշտա դի տար կում
ներ ու դաշ տա յին հե տա զո տութ յուն ներ՝ կեն դա նի նե րի 
պահ պա նութ յան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար: 
Խ նա մա կալ նե րի հա մար կազ մա կերպ վել են ու սու ցո
ղա կան տե սա կան և  գործ նա կան դա սըն թաց ներ, ինչ
պես նաև տրա մադր վել են դաշ տա յին հե տա զո տութ
յուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն եր:

Մեկ նար կել են նաև կրթա կան մի ջո ցա ռումն ե ր, 
ո րոնք նպա տակ ու նեն հան րութ յա նը ներ կա յաց նել ըն
ձառ յու ծի դերն ու նշա նա կութ յու նը  Հա յաս տա նի վայ րի 
բնութ յան հա մար, ինչ պես նաև նրա վտանգ ման հիմ
նա կան գոր ծոն նե րը:  2002 թ.ից սկսած, Բ նութ յան 
հա մաշ խար հա յին հիմն ադ րա մը  Հա յաս տա նում ի րա
կա նաց նում է այս կեն դա նա տե սա կի պահ պան ման 
ծրա գի րը, ին չի շնոր հիվ կեն դա նին ոչ միայն վե րա
դար ձել է  Հա յաս տան, այլ նաև գրան ցել ա ճի դրա կան 
մի տում:  Կով կաս յան ըն ձառ յու ծի ծրագ րի հա մա կար
գող Ար սեն  Գաս պար յա նը նշում է. «Ծ րագ րի հա ջորդ 
փու լը կնե րա ռի հա մա գոր ծա ցութ յան հաս տա տում և 
 ջան քե րի միա վո րում՝ կրթա կան հաս տա տութ յուն նե
րի, մաս նա վոր հատ վա ծի և  մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի 
հետ, ինչ պես նաև կլի նեն տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում
ներ՝ մրցույթ ներ, ցու ցա հան դես ներ՝ ուղղ ված հան
րութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց
մա նը: Ըն ձառ յու ծը  Հա յաս տա նի և  հա յոց հզո րութ յան 
խորհր դա նի շե րից մեկն է:  Նույ նիսկ հնա դար յան զար
դա քան դակ նե րի վրա հայտ նա բեր վել են ըն ձառ յու
ծի պատ կեր ներ: Այն խորհր դան շում է ի մաս տութ յուն, 
վտան գա վոր պայ ման նե րում գո յատ ևե լու ու նա կութ
յուն: Եվ ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ ըն ձառ
յու ծը հայ կա կան կեն դա նա կան աշ խար հի ար քան է, 
ա պա փրկե լով ըն ձառ յու ծին` մենք փրկում ենք նաև իր 
թա գա վո րութ յու նը, այ սինքն հայ կա կան զար մա նահ
րաշ ու հա րուստ բնութ յու նը»:

www.armenia.panda.org


