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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է METRO AG ըն կե րութ
յան ար տա քին կոր պո րա տիվ քա ղա քա կա նութ յան գծով փոխ նա խա գահ, ըն կե րութ յան մոս կով յան 
ներ կա յա ցուց չութ յան ղե կա վար Ա լեք սեյ Գ րի գոր ևին: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էր նաև Ռու սաս
տա նում ՀՀ առևտ րա կան ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Ա սո յա նը:

 Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով METRO AG ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն
նե րը` հյու րը  նշել է, որ այն հիմ նա կա նում զբաղ վում է ման րա մե ծա ծախ առևտ րով և հե տաքրքր
ված է եր կա րա ժամ կետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծա վա լել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք թո
ղար կող և  ար տա հա նող հա յաս տան յան ըն կե րութ յուն նե րի հետ: Նա վստա հութ յուն է հայտ նել, որ 
հայ կա կան գյուղմ թերքն իր ո րա կա կան ու հա մա յին հատ կա նիշ նե րով կա րող է հե տաքր քութ յուն 
ա ռա ջաց նել ի րենց հա ճա խորդ նե րի և ս պա ռող նե րի շրջա նում: Ա լեք սեյ Գ րի գոր ևը նպա տա կա
հար մար է հա մա րել հա մա գոր ծակ ցել հայ կա կան պտուղբան ջա րե ղե նի, ալ կո հո լա յին խմիչք նե
րի, ձկնամ թեր քի և սա ռեց ված հա տապտ ղի մա տա կա րար ման հար ցե րում` որ պես արդ յու նա վետ 
գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի գրա վա կան ընդգ ծե լով ոչ միայն մա տա կա րար վող ար տադ
րան քի բարձր ո րա կի ա պա հո վու մը, այլև՝ փա թե թա վոր ման, լո գիս տի կա յի և մար քե թին գի ի րա
կա նաց ման կար ևո րութ յու նը:  Պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե լով ա ջակ ցել METRO AG ըն կե րութ
յա նը Հա յաս տա նում գոր ծըն կեր ներ գտնե լու հար ցում` նա խա րա րը նշել է, որ հայ կա կան կող մը 
շա հագրգռ ված է գտնել այն եզ րե րը, ո րոն ցում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի  ա ռա վե լա գույնս 
փոխ շա հա վետ և  արդ յու նա վետ: § Հա յաս տանն ու նի գյու ղատն տե սա կան մթեր քի ար տադ րութ յան 
մեծ նե րուժ, և մենք հույս ու նենք, որ METRO AG ըն կե րութ յա նը կհա ջող վի մեր երկ րում գտնել  
վստա հե լի գոր ծըն կեր ներ¦,  ն շել է նա խա րա րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը խոս տա ցել է ու սում նա սի րել ըն կե րութ յան կող մից ներ
կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը և  օ ժան դա կել հա յաս տան յան ար տադ րող նե րի և  ար տա հա նող նե րի 
հետ գոր ծա րար կա պե րի հաս տատ ման հար ցում:

Նպաստել Հայաստանում 
խաղողագործության զարգացմանը 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում օ րերս  
տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե
գոր ծութ յան հիմ նադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի հեր
թա կան նիս տը, ո րը վա րում էր խորհր դի նա խա գահ, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: §Այ սօր 
մենք հա վաք վել ենք քննար կե լու, թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նենք 
այս հիմ նադ րա մից, վեր հա նել այն խնդիր նե րը, ո րոնք առ կա 
են այս ո լոր տում և  ա ռա ջար կել  դրանց լուծ ման ու ղի նե րը¦, 
ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Անդ րա դառ նա լով հիմ նադ րա մի գոր ծու նեութ յան հիմ նա
կան նպա տակ նե րին` նա խա րա րը շեշ տել է, որ արդ յու նա վետ 
աշ խա տան քի ա պա հով ման հա մար այն պետք է ակ տի վո րեն 
հա մա գոր ծակ ցի ոչ միայն պե տա կան, այլև մաս նա վոր հատ
վա ծի հետ: Նա խա րա րը նշել է, որ հիմ նադ րա մի աշ խա տանք
նե րում ընդգր կեն նաև Խա ղո ղա գործ նե րի միութ յան ան դամ
նե րին:
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Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը և վար չա պետ Կա րեն Կա
րա պետ յանը Եր ևա նի մա թե մա տի կա կան մե քե նա նե րի գի
տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի §Եր ևան Էքս պո¦ ցու
ցա հան դե սա յին հա մա լի րում ներ կա են գտնվել ա մե նամ յա 
§Արմպ րո դէքս պո¦ մաս նա գի տաց ված ցու ցա հան դե սի բաց
մա նը, ո րի նպա տակն է՝ ներ կա յաց նել գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րութ յան, գյու ղատն տե սա կան հումք վե րամ շա կող 
արդ յու նա բե րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, գնա հա տել սե
փա կան ար տադ րան քի մրցու նա կութ յու նը, ընդ լայ նել ար
տա հան ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, հաս տա տել գոր ծա րար 
կա պեր, այ ցե լու նե րին և հ յու րե րին ցու ցադ րել բարձ րո րակ 
գյու ղատն տե սա կան և պա րե նա յին ապ րան քի տե սա կա նին:  
Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հը շրջել է ցու ցա հան դե սի տա
ղա վար նե րում, ծա նո թա ցել ներ կա յաց ված ապ րան քա տե սա
կա նուն, ցու ցա հան դե սի մաս նա կից նե րի հետ զրու ցել նրանց 
զար գաց ման ծրագ րե րի և խն դիր նե րի մա սին:

Վար չա պե տը հե տաքրք վել է տնտես վա րող նե րի խնդիր
նե րով, ո րոնք խո չըն դո տում են ար տադ րա կան ծա վալ նե րի 
ա վե լաց մա նը, ի րաց ման ու ար տա հան ման կազ մա կերպ մա
նը: Գոր ծա դի րի ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ գյու ղատն տե սա կան 
բիզ նե սին պետք է նո րո վի վե րա բեր վել և  այդ ա ռու մով կար
ևո րել ֆեր մեր նե րի ու կա ռա վա րիչ նե րի վե րա պատ րաս տու մը՝ 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ ակն կա լում 
է հա ջորդ տա րի տես նել ո րա կա պես նոր էքս պո ցու ցա հան
դես, ինչ պես նաև ա վե լի մրցու նակ ար տադ րանք և հա ջող ված 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ:

Կա րեն Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է տնտես վա րող նե
րին՝ պատ րաս տել հստակ ա ռա ջար կութ յուն նե րի փա թեթ, 
ո րը կքննարկ վի հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի հետ և տե
ղե կաց րել, որ այժմ քննարկ վում է մաս նա վոր հատ վա ծի հետ 
հայ կա կան գյուղմ թերք նե րի, վե րամ շակ ված մթերք նե րի շու
կա նե րի ո րոն մամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն ստեղ ծե լու հար ցը:

 Ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցում են հան րա պե տութ յան 
մար զե րի, ԼՂՀ գյու ղատն տե սութ յան, գյու ղատն տե սա կան 
մթերք վե րամ շա կող ար տադ րութ յան գրե թե բո լոր ճյու ղե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև ագ րա րա յին ո լոր տը սպա
սար կող և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող շուրջ 90 կազ մա կեր
պութ յուն: 

ՀՀ Նա խա գա հի պաշ տո նա կան կայ քէջ

Նոր համակարգերի ներդրում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է իս պա նա կան §Գ լո բալ 

դե սա ռո յոս և  ին խե նիե րիա¦ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո րում 
էր ըն կե րութ յան նա խա գահ Խա վիեր Վա լե րո Ար տո լան: Հան դիպ ման նպա տակն էր՝ քննար կել 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ու ղի նե րը, ո րոնց հիմք կհան դի
սա նա 2015 թվա կա նին § Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան և §Գ լո բալ դե սա ռո յոս 
և  ին խե նիե րիա¦ ԲԸ միջև ստո րագր ված փո խըմբռն ման հու շա գի րը: 

Հ յու րե րը գո հու նա կութ յամբ նշել են, որ հա մա գոր ծակ ցե լով տե ղա կան §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ
յան հետ, ար դեն ձեռ նա մուխ են ե ղել Հա յաս տա նում կա ռու ցել 5 հեկ տար ջեր մո ցա յին տնտե սութ
յուն և դ րա հա րա կից տա րած քում հիմ նել ին տեն սիվ այ գի ներ: § Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի 
կա ռու ցումն ու ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմ նու մը մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ա ռաջ նա յին 
խնդիր նե րից են: Այս հար ցում ձեր ըն կե րութ յունն ու նի հա րուստ փորձ, ո րը կա րող է հա ջո ղութ յամբ 
կի րառ վել Հա յաս տա նում` նպաս տե լով ո լոր տի զար գաց մա նը¦,  ն շել է նա խա րար Ի. Ա ռա քել յա նը:

 Խա վիեր Վա լե րո Ար տո լան տե ղե կաց րել է, որ իս պա նա 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 ներդ րում նե րի ի րա կա նաց մամբ և  
որ պես Բիլ բաո բան կի խորհր դի նա խա գահ նա պատ րաստ է նաև քննար կել ա ռան ձին ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յու նը:

Իս պա նա կան կող մը նաև ի րա տե սա կան է հա մա րել հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծա վա լել ա նաս
նա պա հութ յան, կա թի և մ սի վե րամ շակ ման, ինչ պես նաև ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գե րի 
ներդր ման ուղ ղութ յամբ: Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ել նե լով հան րա պե տութ յան մար զե րի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րից՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը նա խա տե սում է բո լոր մար զե
րի հա մար կազ մել ներդ րու մա յին ծրագ րեր, ո րոնք հե տա գա յում կներ կա յաց վեն պո տեն ցիալ ներդ
րող նե րին:   Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ար դիա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը` նա խա րարն ա ռա ջար կել է ու սում նա սի րել իս պա նա կան բիզ նե սի մաս նակ ցութ յամբ 
գյուղ տեխ նի կա յի սպա սարկ ման կենտ րոն նե րի ստեղծ ման և ժա մա նա կից սար քա վո րում նե րով 
հա մալր ման հար ցը:



2ÐáÏï»Ùµ»ñ 25 - ÝáÛ»Ùµ»ñ 5, 2016 Ã. 
ÃÇí 28 (2116)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ

Ä 1

Ոլորտի զարգացմանը նպաստող ծրագրեր
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Աշխատանքի արդյունավետություն և ոլորտի զարգացում մարզում

Նպաստել Հայաստանում 
խաղողագործության զարգացմանը 

ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî

 Ներ կա յաց նե լով խա ղո ղա գոր ծութ յան բնա գա վա ռում ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րը` նա խա րա րը, մաս նա վո րա պես,  տե ղե կաց րել է, 
որ Պա րե նի և գ յու ղատն տես դութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) 
կող մից ՀՀ ԳՆ §Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ
ում փորձ նա կան § Ֆի լոք սե րա վա րա կի նկատ մամբ կա յուն պատ
վաս տա կալ նե րի ա ճեց ման¦ ծրագ րով հիմն վել է տնկա րան, 
ո րում ներ կա յաց ված են խա ղո ղի ֆի լոք սե րա կա յուն տնկի ներ: 

Այ նու հետև ներ կա յաց վել են ա ռա ջարկ ներ՝ խա ղո ղա գոր
ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ո լորտ նե րի զար գաց ման վե րա
բեր յալ: Ընդգծ վել է Հա յաս տա նում գի նե գոր ծա կան տու րիզ
մի խթան ման կար ևո րութ յու նը` նշե լով, որ այ սօր մեր երկ րում 
ստեղծ վել են բա վա րար նա խադր յալ ներ՝ գի նու տու րիզ մի զար
գաց ման հա մար:  

Խա ղո ղի մթեր ման կազ մա կերպ ման հա մար նա խա րարն 
ա ռա ջար կել է, որ պես զի խա ղող վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե
րը գա լիք տար վա մարտապ րիլ ա միս նե րին կազ մեն խա ղո ղի 
մթեր ման պա հան ջար կի վե րա բեր յալ հաշ վարկ ներ, սկսեն պայ
մա նագ րեր կնքել խա ղո ղա գործ նե րի հետ, որ պես զի նա խա պես 
հնա րա վո րութ յուն ու նե նան մի ջոց ներ ձեռ նար կել խա ղո ղի ա վել
ցու կի ի րաց ման  խնդի րը լու ծելու ուղ ղութ յամբ:    

Քն նարկ վել են Հա յաս տա նում գի նու մշա կույ թի ձևա վոր ման, 
զար գաց ման և  ա ռաջմղ ման հար ցե րը: Այդ նպա տա կով նա խա
տես վել է Եր ևա նի կենտ րո նում կազ մա կեր պել հայ կա կան գի նի
նե րի ցու ցա հան դեսհամ տես և պատ րաս տել § Հա յաս տա նը` գի
նու պատ մա կան եր կիր¦ խո րագ րով  տե սան յու թեր:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև օ րենսդ րա կան դաշ տի բա
րե լավ ման խնդրին:  Հիմ նադ րա մի հիմ նա կան նպա տակն է՝ 
նպաս տել Հա յաս տա նում խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց մա նը, 
հայ կա կան գի նու ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
մե ծաց մա նը, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին շու կա յում տե ղա կան գի
նե գոր ծա կան ար տադ րան քի վար կանի շի բարձ րաց մանն ու հան
րայ նաց մա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է § Կոն վերս բան կի¦ 
խորհր դի նա խա գահ Ար մեն Տեր Տա ճատ յա նին 
և խորհր դի ան դամ Խո ւան Կար լոս Օս կոի դիին: 
Հան դիպ ման նպա տակն էր՝ քննար կել 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա մա
տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա
րա վո րութ յու նը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րա
րը հա կիրճ ներ կա յաց րել է նոր կա ռա
վա րութ յան ծրագ րով գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի զար գաց ման ուղղ ված 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը` կար ևո րե
լով  այդ աշ խա տանք նե րում մաս նա վոր 
հատ վա ծի ներգ րա վու մը և հա մա տեղ 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: §ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
բաց է բո լոր ա ռա ջարկ նե րի հա մար և 
պատ րաս տա կամ քննար կել գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը 
նպաս տող ծրագ րեր, ո րոնք հե տաքր
քիր կլի նեն Ձեզ հա մար¦, նշել է Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նը: 

 Նա խա րա րը նշել է, որ գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րում` մաս նա վո րա
պես կա թի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման, 
բեր քի ի րաց ման, գի նե գոր ծութ յան, ին տեն սիվ 
այ գի նե րի հի ման գոր ծում առ կա են  բազ մա
թիվ խնդիր ներ, ո րոնց լուծ ման հա մար այ սօր  
գյու ղա ցին և  ար տադ րո ղը չու նեն բա վա րար մի
ջոց ներ և պատ րաստ չեն ներդ րում ներ ա նել, և  
ա ռա ջա րել է՝ կող մե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով, 
ի րա կա նաց նել պի լո տա յին ծրա գիր: 

 Խո ւան Կար լոս Օս կոի դիին դրա կան է ար
ձա գան քել նա խա րա րի ա ռա ջար կին` հա վե

լե լով, որ ի րենք կար ևո րում են Հա յաս տա նում 
գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը և  ար դեն 
իսկ ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր են ի րա կա նաց
նում՝ մաս նա վո րա պես կա թի ար տադ րութ յան 

ո լոր տում: Նա ա ռա ջար կել է  նա խա րա րութ յան 
կոոր դի նաց ման ներ քո ստեղ ծել §գյու ղատն
տե սա կան սե ղան¦, ո րի շուրջ կհա մախմբ վեն 
շղթա յում ընդգրկ ված բո լոր կող մե րը` ար տադ
րող, վե րամ շա կող, պե տութ յուն, ֆի նան սա կան 
կա ռույց, ինչ պես նաև ներ կա յաց նել կոնկ րետ 
ուղ ղութ յուն, որ տեղ ա ռա վել նա խըն տե լի է ի րա
կա նաց նել փորձ նա կան ծրա գի րը` շեշ տե լով, որ 
ի րենք պատ րատ են ան մի ջա պես անց նել այդ 
աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը մտքեր են 
փո խա նա կել նաև եր կուս տեք հե տաքրք րութ
յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցե րի շուրջ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը օ րերս այ ցե լել է Կո տայ քի մարզ` ըն թա ցիկ գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րին տե ղում ծա նո թա նա
լու նպա տա կով: Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րին ու ղեկ ցում 
էին Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ Գու լո յա նը և փոխ նա
խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը: Նա խա րա րի ա ռա ջին կան
գա ռը՝ Զո վու նի հա մայն քում գոր ծող § Թա մա րա և Ա նի¦ 
ՍՊԸում էր, որ տեղ հետ ևել է կաթ նամ թեր քի ար տադ
րութ յա նը, զրու ցել աշ խա տա կից նե րի հետ: Ար տադ րութ
յան գծով փոխտ նօ րեն Տիգ րան Շալջ յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ ըն թա ցիկ տար վա սկզբից մթե րել են շուրջ 1100 տոն նա 
կաթ, մթեր ման գի նը 150 դրամ է, պարտ քեր չու նեն:

 Կա թի մթեր ման գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա
վետ կազ մա կեր պե լու հա մար նա խա րարն ա ռա ջար կել 
է տե ղում հիմ նել սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ 
կհա վա քագր վի մո տա կա հա մայնք նե րի փոքր ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն նե րի ար տադ րած կա թը: Միա ժա մա
նակ նա խա րարն ընդգ ծել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան պատ րաս տա կա մութ յու նը՝ մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի շրջա նա կում ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել սար
քա վո րում նե րի տրա մադր ման հար ցում:

  Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է 2014 թվա
կա նին Նոր Գե ղի հա մայն քում հիմ նադր ված §Կ լուբ նիչ նա
յա պոլ յա նա¦ ՍՊԸ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն: Ըն կե րութ
յան հիմ նա դիր Ռու դոլֆ Մար գար յա նը նշել է, որ ե լա կի 
ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար Հո լան դիա յից 
ներկ րել են §Ալ բիոն¦ սոր տի բու սակ ներ, ո րոնց մեկ բույ
սից տար վա ըն թաց քում հնա րա վոր է ստա նալ մինչև մեկ 
կի լոգ րամ բերք: Ար տադ րան քը սպառ վում է Հա յաս տա
նում և  ար տա հան վում հիմ նա կա նում Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յուն:

Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը ե ղել է նաև Ա ռինջ հա
մայն քում գտնվող § Մուլ տի Ագ րո¦ մեղ վա բու ծա կան գի
տա կան կենտ րո նում, ծա նո թա ցել կենտ րո նի ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յան աշ խա տանք նե րին: 

Նա խա րա րը զրու ցել է գի տաար տադ րա կան կենտ
րո նի գլխա վոր տնօ րեն Ռո զա Ծա ռուկ յա նի և  աշ խա
տա կից նե րի հետ, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են մեղ վա
բու ծութ յանն առնչ վող հար ցեր, ո լոր տի զար գաց մա նը 
խո չըն դո տող խնդիր նե րը և դ րանց լուծ ման հնա րա վոր 
ու ղի նե րը:

 Նա խա րա րի հա ջորդ կան գա ռը՝ Մա յա կովս կի հա
մայն քի § Զոր¦ ՍՊԸում էր, ո րը շա հա գործ ման է հանձն
վել 2015 թվա կա նի հուն վարմարտ ա միս նե րին: Մինչև 
2016 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ա միսն այս տեղ սպան դի են 
են թարկ վել 31800 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, 
ստաց ված մսե ղի քն ա ռաք վել է Ի րա նի Իս լա մա կան Հան

րա պե տութ յուն: Նա խա րա րը հե տաքրքր վել է` արդ յո±ք ի 
վի ճա կի են  մար զի պա հան ջարկն ամ բող ջութ յամբ բա վա
րա րել` բա կա յին մոր թը սահ մա նա փա կե լու  վե րա բեր յալ 
ո րո շում կա յաց նե լու պա րա գա յում: Կո տայ քի մարզ պետ 
Կա րա պետ Գու լո յա նը նշել է, որ մար զում առ կա են հինգ 
սպան դա նոց ներ, ո րոն ցից ե րեքն այս պա հին գոր ծում են, 
ամ բողջ հզո րութ յամբ աշ խա տե լու պա րա գա յում, Կո տայ
քի մար զում կա րող են անհ րա ժեշտ գլխա քա նա կի մորթ 
ի րա կա նաց նել:

 Նա խա րա րի հար ցին ի պա տաս խան` սպան դա նո
ցի տնօ րեն Ար մեն Հով հան նիս յա նը հա վե լել է, որ սպան
դի են թա կա կեն դա նուն սպան դա նոց և  այ նու հետև մի սը 
խա նութ ներ տե ղա փո խե լու ծա ռա յութ յու նն ու ծախ սե րը 
նույն պես պատ րաստ են հո գալ:

Այ ցի ըն թաց քում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա
նը մաս նակ ցել է  մարզ պե տա րա նում կազ մա կերպ ված 
խորհր դակ ցութ յա նը, ո րին ներ կա էին հա մայն քա պե տեր 
և ֆեր մեր ներ, մար զում գոր ծող սպան դա նոց նե րի տնօ
րեն ներ: §ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
նպա տակ ու նի վե րա նա յել ո լոր տում գոր ծող քա ղա քա
կա նութ յու նը, որ պես զի գյու ղատն տե սութ յու նը զար գա նա 
բո լոր մար զե րում: Ինչ վե րա բե րում է Կո տայ քի մար զին, 
ես տպա վոր ված եմ այս տեղ գրանց ված ցու ցա նիշ նե րով, 
բայց հա մոզ ված եմ, որ մարզն ու նի զար գաց ման ա վե լի 
մեծ նե րուժ: Այ սօր վա հան դիպ ման նպա տակն է՝ վեր հա
նել առ կա խնդիր նե րը և քն նար կել, թե ինչ քայ լեր կա րող 
է ձեռ նար կել պե տութ յու նը, որ պես զի մար զը շա րու նա
կի զար գա նալ և բարձ րա նա աշ խա տան քի արդ յու նա վե
տութ յու նը¦,  ն շել է Ի. Ա ռա քել յա նը:   

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում Իգ նա տի Ա ռա քել յա
նը մատ նան շել է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ա ռաջ
նա հերթ խնդիր նե րը, մաս նա վո րա պես, ժա մա նա կա կից 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ներկր ման, ջրար բիաց
ման հա մա կար գե րի ներդր ման, մթե րում նե րի գոր ծըն
թացն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու անհ րա ժեշ
տութ յու նը: Նա խա րարն ընդգ ծել է նաև՝ սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով բա կա յի նից 
սպան դա նո ցա յին մոր թի անց նե լու կար ևո րութ յու նը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րով  նա խա տես վում է 2017 
թվա կա նից սկսած մինչև 2021 թվա կա նը, փու լա յին ան
ցում կա տա րել պար տա դիր սպան դա նո ցա յին մոր թի© 
ներկայումս կազ մա կերպ վում են քննար կում ներ հա մա
պա տաս խան աշ խա տանք նե րը պատ շաճ կազ մա կեր պե
լու ուղ ղութ յամբ:

Քն նարկ վել են նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
առնչ վող այլ խնդիր ներ, ներ կա յաց վել ա ռա ջարկ ներ ագ
րա րա յին ո լոր տի բա րե լավ ման և հե տա գա զար գաց ման 
վե րա բեր յալ:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան մաս նա գետ նե րի կող մից  հան
րա պե տութ յան  մի շարք մար զե րում ի րա
կա նաց ված աշ նա նա յին մո նի տո րին գի 
արդ յուն քում պարզ վել է, որ ակ տի վա ցել է 
կրծող նե րի տա րա ծումն ու զար գա ցու մը, 
և  անհ րա ժեշտ պայ քա րի մի ջո ցա ռում
ներ չի րա կա նաց նե լու դեպ քում,  ձմռան 
ա միս նե րին կա րող են լրջո րեն վնաս վել 
պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րը, ինչ պես 
նաև աշ նա նա ցան հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ցան քե րը:

Հ նա րա վոր վնաս նե րը կան խե լու և 
գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
ա ջակ ցե լու նպա տա կով, գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յունն ի րա կա
նաց նում է մկնան ման կրծող նե րի դեմ 
լայ նա ծա վալ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե
րի ծրա գիր: Ըստ մո նի տո րին գի արդ
յունք նե րի՝ բարձր վա րակ վա ծութ յուն 
ու նե ցող տա րածք նե րում պայ քա րի մի
ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա
կով, ՀՀ մար զե րին ան հա տույց հատ
կաց վել է անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ 
§ Ռո դի ֆա կում Ս¦ տե սա կի թու նա քի
մի կատ և  օգ տա գործ ման վե րա բեր յալ 
հա մա պա տաս խան խորհր դատ վա կան 
թեր թիկ ներ։ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յու նը հոր դո րում է հո ղօգ տա
գոր ծող նե րին հետ ևել մաս նա գետ նե րի 
խոր հուրդ նե րին ու ցու ցում նե րին, սեղմ 
ժամ կե տում ա վար տել պայ քա րի աշ խա
տանք նե րը`  խստո րեն պահ պա նե լով 
անվ տան գութ յա նը ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը:

Լ րա ցու ցիչ հար ցե րի դեպ քում  հո ղօգ
տա գոր ծող նե րը կա րող են դի մել  գյու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար
զա յին կենտ րոն նե րի մաս նա գետ նե րին. 
կոն տակ տա յին տվյալ ներն առ կա են 
նա խա րա րութ յան պաշ տո նա կան կայ
քէ ջում:  Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
ծրա գի րը կշա րու նակ վի նաև 2017 թվա
կա նին` գար նա նա յին պայ քա րի մի ջո ցա
ռում նե րի կազ մա կերպ ման հա մար:
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ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ  ԿՆՊԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ 
ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԵԾԱՑՄԱՆԸ
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ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  
ԵԼՈՒՅԹԸ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԲԱՑՄԱՆԸ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Մե ծար գո Նա խա գահ,
 Հար գե լի գոր ծըն կեր ներ,
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն ան կա խութ յան հռչա կու մից 

հե տո որ դեգ րել է շու կա յա կան տնտե սութ յան կա յաց ման և տն տե
սա կան վե րա փո խում ե րի քա ղա քա կա նութ յուն։ Հատ կան շա կան է, 
որ այդ գոր ծըն թա ցը սկզբնա վոր վեց գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
հո ղի սե փա կա նաշ նորհ մամբ, հե տա գա յում ագ րո պա րե նա յին հա
մա լի րի բո լոր ո լորտ նե րի մաս նա վո րեց մամբ և շու կա յա կան հա րա
բե րութ յուն նե րի ար մա տա վոր մամբ:

Գ յու ղատն տե սութ յու նը հա մար վում է տնտե սութ յան ա ռանց
քա յին ո լորտ, և դ րան պետք է հա մա հունչ լի նի ի րա կա նաց վող պե
տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Ներ կա յիս ի րա վի ճա կը պա հան ջում 
է սկզբուն քո րեն նոր մո տե ցում եր ցու ցա բե րել ագ րա րա յին ո լոր տի 
զար գաց մա նը։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ վեր ջին տա րի նե րին 
գյու ղատն տե սութ յու նում ա պա հով վել են ո րո շա կի դրա կան տե ղա
շար ժեր, ո լոր տում դեռևս առ կա են բազ մա թիվ խնդիր ներ: Մ տա հո
գող է գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի, հատ կա պես՝ վա րե լա հո
ղե րի նպա տա կա յին և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման վի ճա կը:

 Դեռևս դան դաղ են ըն թա նում տնտե սութ յուն նե րի խո շո րաց
ման, կոո պե րաց ման, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մա
տեղ գոր ծու նեութ յան խթան ման գոր ծըն թաց նե րը: Խն դիր ներ կան 
կապ ված գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան 
բարձ րաց ման, սերմ ա բու ծութ յան հա մա կար գի բա րե լավ ման,  
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան բարձ րաց ման, 
տոհ մա յին գոր ծի կազ մա կերպ ման, ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա
նե րի ներդր ման, գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րին 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, բնա կան ա ղե տի հետ ևանք նե րի 
մեղմ ման հետ և  այլն:

Ա ռա վել ընդգծ ված է գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ի րաց
ման խնդի րը: Վե րո հիշ յալ խնդիր նե րի լուծ մանն է ուղղ վե լու կա ռա
վա րութ յան ծրագ րով նա խանշ վող ուղ ղութ յուն նե րով քա ղա քա կա
նութ յան ի րա կա նա ցու մը: Ա վան դույթ է դար ձել ա մեն տա րի՝ գյու
ղատն տե սա կան տար վա ա վար տին, մեր ժո ղովր դին ներ կա յաց նել 
ագ րա րա յին ո լոր տի աշ խա տան քի արդ յունք նե րը` ցու ցա հան դե սի 
մի ջո ցով մա տու ցե լով այն, ին չը հայ գյու ղա ցի նե րի ջան քե րի և  աշ
խա տան քի շնոր հիվ պարգ ևել է հայ րե նի գյու ղը և հո ղը:

Գ յու ղատն տե սութ յան աշ խա տո ղի օր վա մի ջո ցա ռում ե րի 
շրջա նա կում, այ սօր մեկ նար կում է «Արմպ րո դէքս պո» մաս նա գի
տաց ված ցու ցա հան դե սը, ո րին մաս նակ ցում են՝ հան րա պե տութ յան 
մար զե րի, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե
սութ յան, գյու ղատն տե սա կան մթերք ներ վե րամ շա կող ար տադ
րութ յան գրե թե բո լոր ճյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև ագ
րա րա յին ո լոր տը սպա սար կող և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող շուրջ 
90 կազ մա կեր պութ յուն: Այս մի ջո ցա ռու մը գյու ղի աշ խա տա վո րի, 
ագ րո վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում ներգ րավ ված աշ
խա տա կից նե րի շնոր հա կալ աշ խա տան քի, պե տութ յունմաս նա վոր 
հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունքն է:

 Ցու ցա հան դե սի նպա տակն է` ներ կա յաց նել գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րութ յան, գյու ղատն տե սա կան հումք վե րամ շա կող 
արդ յու նա բե րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, գնա հա տել սե փա կան 
ար տադ րան քի մրցու նա կութ յու նը, ընդ լայ նել ար տա հան ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը, հաս տա տել գոր ծա րար կա պեր, այ ցե լու նե րին ու 
հյու րե րին ցու ցադ րել բարձ րո րակ գյու ղատն տե սա կան և պա րե նա
յին ապ րանք նե րի տե սա կա նին: Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
գոր ծում, կար ևոր վում է ար տադ րութ յունշու կավե րամ շա կումար
տա հա նում փոխ կա պակց ված և հա մա հունչ շղթա յի արդ յու նա վե
տութ յան ա պա հո վու մը, որ տեղ ա ռա վել կար ևոր վում է վե րամ շա կող 
ո լոր տի զար գա ցու մը, վե րա զի նում ու կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա
ցու մը, որ պես գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման կար ևոր 
գոր ծոն:

 Հա յաս տա նի տնտե սութ յան մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման և 
տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման նպա տա կով, հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յունն ագ րո պա րե նա յին ո լոր տում շա րու նա կում է վա
րել ար տա հան ման նե րու ժի բա ցա հայտ մանն ու ընդ լայն մանն ուղղ
ված պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն: Վեր ջի նիս հա մար կարևոր
վում է Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը՝ Հա յաս տա նի ան դա
մակ ցութ յան հետ կապ ված հնա րա վո րութ յուն նե րի ա ռա վել արդ
յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը: Հա մոզ ված եմ, որ այս ցու ցա հան դե սը 
խթան կհան դի սա նա պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն ման և հան րա պե տութ յան ագ րո պա
րե նա յին ո լոր տի զար գաց ման հա մար:
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ՄԱԿ-ի  Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ) կող մից ի րա կա-
նաց վող « Բու սա սա նի տա րա կան հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող ազ գա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա ցում` Ար ևել յան Եվ-
րո պա յի չորս երկր նե րում»  տա րա ծաշր ջա նա-
յին ծրագ րի շրջա նա կում հոկ տեմ բե րի 25-26-ին 
Եր ևա նում կա յա ցավ «ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ բու սա սա-
նի տա րիա յի մաս նա գետ տե սուչ նե րի կա րո-
ղութ յուն նե րի հզո րա ցում՝ ուղղ ված վնա սա կար 
օր գա նիզմ ե րի նեղ մաս նա գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յուն նե րին» թե մա յով ազ գա յին հա-
մա ժո ղով։ 

 Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին՝ ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար  Ռո բերտ  Մա
կար յա նը, Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե
տա կան ծա ռա յութ յան բու սա սա նի տա րիա յի տես
չութ յան պետ Ար թուր  Նի կո յա նը, ՊԳԿի Պտ ղա
բու ծութ յան և  բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ
գա յին փոր ձա գետ Ար թուր  Շա մի լո վը և  տե սուչ
ներ  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րից։ Գ յու ղատն
տե սա կան ար տադ րանքն այլ երկ րի շու կա յում 
վա ճա ռե լու հա մար երկր նե րը պետք է հետ ևեն 
անվ տան գութ յան խիստ չա փա նիշ նե րի։   Բու սա
սա նի տա րա կան վե րահս կո ղութ յու նը ստու գում է 
հի վան դութ յուն նե րի և վ ա սա կար օր գա նիզմ ե
րի առ կա յութ յու նը և  ա ռաջ նորդ վում է Առևտ րի 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կող մից: 
ՊԳԿի կող մից ի րա կա նաց վող տա րա ծաշր ջա
նա յին նոր ծրա գի րը նպա տակ ու նի  Հա յաս տա
նի բու սա սա նի տա րա կան նոր մե րը և  կա տար վող 
աշ խա տանք նե րը, մաս նա վո րա պես, մշա կա բույ
սե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում հա մա պա տաս
խա նեց նել մի ջազ գա յին նոր մե րին՝ զար գաց նե լով 
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա
ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րի կա րո ղութ յուն նե րը:  

« Վե րահս կո ղութ յու նը ներ կա յումս՝ բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից, հա մար վում է 
կար ևո րա գույն մի ջո ցա ռում, ինչը նպաս տում է 
կեն սա բազ մա զա նութ յա նը և  շու կա նե րի հա սա
նե լիութ յա նը։ Այն տեխ նի կա կան հիմք է հան դի
սա նում ներկր մանն առնչ վող  բու սա սա նի տա

րա կան պա հանջ նե րի, վա սա տու նե րից զերծ 
տա րածք նե րի և վ ա սա տու նե րի առ կա յութ յու նը 
փաս տե լու և  վե րաց նե լու հա մար», հա մա ժո ղո
վի ժա մա նակ նշել է Պտ ղա բու ծութ յան և  բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Ար
թուր  Շա մի լո վը։

Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում, որ պես նախ
նա կան տե ղե կատ վութ յուն, ներ կա յաց վեց մինչև 
2016 թ. կա տար ված մո նի տո րին գի արդ յունք նե րը 
և 2017 թ. կա տար վե լիք աշ խա տանք նե րը։ Ծ րագ
րի շրջա նա կում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
թի րա խա յին հար ցում եր, ո րոնց ի րա կա նաց ման 
ժա մա նա կա ցույ ցը, մե թո դը և  հա ճա խա կա նութ
յու նը քննարկ վեց աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից
նե րի հետ։  

 Լու սի նե   Ղու կաս յան

« Մեր հան րա պե տութ յան հա մար ա մե նա կար ևոր և հ րա տապ խնդիր նե րից է սննդի անվ տան-
գութ յան հիմ ա հար ցը»,- ՀԱԱՀ կա յա ցած 18-րդ  ա մե նամ յա մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի բաց մանն 
ա սել է հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ա.  Թար վերդ յա նը:

Սնն դի անվ տան գութ յան ո լոր տում տա րա ծաշր ջա նում առ կա մար տահ րա վեր նե րը վեր հա նե լուն 
և  այդ խնդիր նե րի լուծ մանն էին ուղղ ված գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում ընդգրկ ված ե լույթ նե րը: ՀՀ Գ յու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ  Ռո բերտ  Մա կար յա նը գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի և  իր 
ա նու նից ող ջու նեց մաս նա կից նե րին և, կար ևո րե լով սննդի անվ տան գութ յան հար ցե րի շուրջ կազ մա
կերպ ված այս գի տա ժո ղո վը, նշեց. «Սնն դի անվ տան գութ յան և  ո րա կի ա պա հով ման հիմ ախն դիր
նե րի և  առ կա մար տահ րա վեր նե րի լուծ ման շուրջ քննար կում ե րի կազ մա կեր պու մը, փոր ձի փո խա
նա կու մը և  արդ յունք նե րի ամ փո փու մը մե ծա պես կնպաս տեն և  կօ ժան դա կեն ի րա վա սու պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մին նե րին հա մա պա տաս խան բնա գա վա ռում ճիշտ քա ղա քա կա նութ յուն մշա կե լու, 
արդ յու նա վետ ո րո շում եր կա յաց նե լու և  մե խա նիզմ եր ընտ րե լու գոր ծում»: 

 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին՝ հյու րեր ՌԴից, ՀԱԱՀ դա սա խոս ներ, ու սա
նող ներ և  այլք:  Նիս տի ըն թաց քում անդրադարձել են «Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յուն, հան րա յին 
ա ռող ջութ յուն և  անվ տանգ շրջա կա մի ջա վայր» թեմային:  Հա մաշ խար հա յին մար տահ րա վեր նե րը և  
ի րա վի ճա կը  Հա յաս տա նում» թե մա յով ե լույթ ու նե ցավ  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի է կո
կենտ րո նի սննդի ռիս կե րի գնա հատ ման կենտ րո նի ղե կա վար, գի տութ յան դոկ տոր Դ.  Պի պո յա նը: 
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան և  ո րա կի հիմ ախն դիր նե րը ներ կա յաց րեց ՌԴ  Տի միր յազ ևի ան վան 
պե տա կան ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ո րա կի կա ռա վար ման և  ապ րան քա գի տութ յան ամ բիո նի վա
րիչ, տեխ նի կաան գի տութ յուն նե րի դոկ տորպրո ֆե սոր Ն. Ի.  Դոն չեն կոն: ՀԱԱՀ բու սա բու ծութ յան և 
 բան ջա րա բու ծութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ա.  Մե լիք յա նը ե լույթ ու նե ցավ « Հա յաս տա նում բույ
սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի վի ճա կը պա րե նա յին անվ տան գութ յան տե սանկ յու նից» թե մա յով, 
իսկ «Եվ րո պա կան տնտե սա կան միութ յան ան դա մակ ցութ յան ազ դե ցութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա
պե տութ յան տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա» թե ման ներ կա յաց րեց ՀԱԱՀ ֆի նանս նե րի և  վար կի 
ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ա.  Բա յադ յա նը:  Նիս տը շա րու նակ վեց ա ռան ձին բա ժին նե րում. ամ փո
փու մը տե ղի կու նե նա եր կօր յա գի տա ժո ղո վի ա վար տին՝ ամ փո փիչ զե կույց նե րով:

www.anau.am

ԱՄՐԱՊՆԴՎՈՒՄ Է ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ընթացիկ տարվա սեպ տեմ բե րին ՀՀ-ում մեկ նար կե ցին Եվ րո պա կան միութ յան կող մից ֆի-

նան սա վոր վող և Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱԶԳ) կող մից հա մա ֆի նան սա-
վոր վող ու ի րա կա նաց վող Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն 
(ՕԳԱՆ) ծրագ րի դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րը: 

Ծ րագ րի դրա մաշ նորհ նե րը միտ ված են նպաս տել օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող 
փոքր և մի ջին գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի և ձեռ նար կութ յուն նե րի զար գաց մա նը: Դ րա մաշ
նոր հա յին ծրագ րե րի և տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յան մի ջո ցով ՕԳԱՆ ծրա գի րը կա ջակ ցի նաև մի
ջազ գա յին շու կա նե րում հայ կա կան օր գա նա կան մթեր քի հա ջող ի րաց մա նը: ՕԳԱՆ ծրագ րի շրջա
նակ նե րում հայ տա րար ված դրա մաշ նոր հա յին մրցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված թվով 18 ծրագ րե րի 
շար քում է նաև Աշ տա րակ քա ղա քից ֆեր մեր՝ Գ նել Մ խի թար յա նի և «Հ յու ման Դիգ նի թի ընդ Փիս» 
(HDP) Բա րե գոր ծա կան Հիմ ադ րա մի կող մից ներ կա յաց ված «Խ թա նել օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յու նը Ա րա գա ծոտ նի մար զում» ծրա գի րը: Ծ րագ րի նպա տակ նե րից է ա) Աշ տա րա կում ստեղ ծել 
բազ մաբնույթ օր գա նա կան ար տադ րութ յամբ զբաղ վող կոո պե րա տիվ՝ 20 ֆեր մեր նե րով, հզո րաց նել 
նրանց կա րո ղութ յուն նե րը և գի տե լիք նե րը՝ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան մեջ նոր տեխ նո լո գիա
նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ, բ) 17 տե սա կի ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի, մրգե րի, հա տապ տուղ
նե րի և  ե թե րա յու ղա տու բույ սե րի օր գա նա կան մշա կութ յուն ջեր մո ցում և բաց դաշ տում` կի րա ռե լով 
արդյունավետ միկ րոօր գա նիզմ ե րի տեխ նո լո գիա, գ) բարձ րաց նել մար զի 10 հա մայնք նե րի ֆեր մեր
նե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան վե րա բեր յալ՝ դա սըն թաց նե րի, փոր ձի 
փո խա նակ ման այ ցե րի, դաշ տա յին ցու ցադ րութ յուն նե րի մի ջո ցով: Ծ րագ րի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ 
մա սե րից է նաև՝ խթա նել օր գա նա կան ար տադ րութ յամբ զբաղ վող կոո պե րա տի վի մո դե լը, ո րը զբաղ
վե լու է Ա րա գա ծոտ նի մար զում ոչ ա վան դա կան բարձ րար ժեք խո տա բույ սե րի, մրգե րի, հա տապ տուղ
նե րի, ե թե րա յու ղա տու բույ սե րի մշա կութ յամբ նաև կի րա ռե լու է նոր նորարարական տեխ նո լո գիա ներ 
և կա յուն ար ժեշղ թա ներ՝ մշա կութ յան, ար տադ րութ յան, շու կա դուրս գա լու ուղ ղութ յամբ:

«Հ յու ման Դիգ նի թի ընդ Փիս»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  ԹՈՂԱՐԿՎՈՒՄ Է  
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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Գ յու ղատն տե սութ յան աշ խա տո ղի օր վա  
կա պակ ցութ յամբ, Եր ևա նի մա թե մա թի կա կան 
մե քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի
տու տի §Եր ևան էքս պո¦ ցու ցա հան դե սա յին 
հա մա լի րում բաց վել էր ա մե նամ յա §Արմպ
րո դեքս պո¦ մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված 
ցու ցա հան դե սը:

Կազ մա կերպ ված ցու ցա հան դե սը հե տապն

դում էր հետև յալ նպա տա կը՝ սննդի, արդ յու նա
բե րութ յան ցու ցադ րում, սե փա կան ար տադ րան
քի մրցու նա կութ յան գնա հա տում, ա ռա ջա վոր 
տեխ նո լո գիա նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րի հետ 
ծա նո թա ցում, ար տա հան ման հնա րա վո րութ
յուն նե րի գործ նա կան և բիզ նես կա
պե րի հաս տա տում և  ամ րապն դում, 
այ ցե լու նե րին ու հ յու րե րին բարձ րո
րակ պա րե նա յին ապ րանք նե րի տե
սա կա նու ներ կա յա ցում: Ցու ցա հան
դեսն այս ան գամ աչ քի էր ընկ նում 
ար տադ րա տե սա կա նու բազ մա զա
նութ յամբ և յու րօ րի նա կութ յամբ, 
շատ էին նաև նո րույթ ները, ո րոնք 
համ տես նե րի ըն թաց քում հա վա
նութ յան էին ար ժա նա նում:

Ինչ պես միշտ, հա րուստ ու բազ
մա զան  էր § Մուլ տի ագ րո¦  ըն կե
րութ յան շքե ղա շուք տա ղա վա րը: 
Ներ կա յաց ված կաթ նամ թեր քի և 
մեղ վամթեր քի տե սա կա նին աչ
քի էր ընկ նում ոչ միայն ու շագ րավ 
փա թե թա վոր մամբ, այլև հա մա յին 
և  ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով: Ի 
դեպ, որ պես տոհ մա յին բարձր ցե ղա տե սակ, 
այս կենտ րո նում է պահ պան վում Մեղ րիի դե
ղին մեղ վի գե նո ֆոն դը: Բ նա պահ պա նո րեն մա
քուր ար տադ րանք, բա րե խիղճ մո տե ցում. այս 
հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ է, որ § Մուլ տի ագ րո¦ 
ըն կե րութ յա նը հա ջող վել է շա հել սպա ռո ղի ան
վե րա պահ վստա հութ յու նը և  ար ժա նա նալ բազ
մա թիվ մե դալ նե րի, պատ վոգ րե րի և հե ղի նա կա
վոր մրցա նակ նե րի:  

Մեղ վամ թեր քի ցու ցադ րան քի գե ղեց կութ
յամբ և հարս տութ յամբ աչ քի էր ընկ նում նաև 
ՀՀ Լո ռու մար զը ներ կա յաց նող § Մեղ րա տուն¦ 
ըն կե րութ յու նը, որն ի րա կա նաց րել է նաև օր գա
նա կան մեղ րի ար տադ րութ յան ծրա գիր: Այժմ էլ 
բարձ րո րակ և պա հան ջարկ ու նե ցող ար տադ
րանքն ար տա հան ման խնդիր ու նի: Բարձ րո րակ 
ար տադ րութ յան և  որ դեգ րած ա ռա ջա դի մա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ, §Ա շոց քի պան րի 
գոր ծա րան¦ ՍՊԸին նույն պես հա ջող վել է ար
ժա նա նալ հայ րե նա կան սպա ռո ղի վստա հութ յա
նը, ընդ լայ նել և զար գաց նել ար տադ րութ յու նը: 
Արդ յուն քում՝ ար տադր վում և ս պա ռո ղին է հասց
վում ա նա րատ սննդամ թերք: Ա ռա ջին ան գամ 
ցու ցադր ման էին բե րել Չեդ դար (ԱՄՆ) և Է մեն
տալ (Շ վեյ ցա րիա) պան րա տե սակ նե րը: Ս յու նի քի 
մար զի § ՍիսԱլպ¦ ըն կե րութ յու նը ներ կա յաց րել 
էր Սի սիա նի ալ պիա կան մար գա գե տին նե րից 
ստաց ված կա թով ար տադր ված պան րա տե սակ
ներն ու կաթ նամ թերք նե րը: Հ մուտ վար պետ նե րի 
սրտա ցավ աշ խա տան քի և  ա վան դա կան տեխ
նո լո գիա նե րի պահ պան ման շնոր հիվ ալ պիա
կան կա թը դառ նում է ո րակ յալ և  ա ռող ջա րար 

սննդամ թերք, որն ար դեն լայն ճա նա չում ու նի 
հան րա պե տութ յու նում: Ըն կե րութ յու նը վե րա զի
նե լով ար տադ րութ յու նը, քայլ առ քայլ ընդ լայ
նում է տե սա կա նին, միա ժա մա նակ պահ պա
նե լով կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան բարձր 
մշա կույ թը: 

§ Բե կոն պրո դուկտ¦ ըն կե րութ յան տար վա 
նո րույ թը իս պա նա կան տեխ նո լո գիա յով ի բե

րի կո ցե ղա տե սա կի սև խո զի բդից 
պատ րաստ ված § Խա մոն¦ ապ րան
քա տե սակն էր, ո րը համ տես նե րի 
ըն թաց քում ար ժա նա ցավ հա վա
նութ յան: Հան րա պե տութ յան հա մար 
հե ռան կա րա յին է հա մար վում  արդ
յու նա գոր ծա կան ձկնա բու ծութ յու նը, 
գնա լով զար գա նում է ձկնարդ յու նա
բե րութ յու նը: Հա ջո ղութ յամբ է ըն թա
նում նաև վե րամ շակ ման գոր ծըն թա
ցը: Այս ա ռու մով զգա լի ա ռա ջըն թաց է 
ար ձա նագ րել ՀՀ Ար մա վի րի մար զում 
գոր ծող § Հայր և  որ դի Բու նիաթ յան
ներ¦ ՍՊԸն, ո րը ցու ցադր ման էր բե
րել թա ռափ, իշ խան, կարմ րա խայթ, 
ծա ծան և  այլ ձկնա տե սակ ներ, ինչ
պես նաև կար միր և սև խա վիար ներ 

(վեր ջինս ցու ցադր ման էր ներ կա յաց վել ա ռա ջին 
ան գամ): Հա րուստ ու բազ մա զան էր նաև §Է լիտ 
Շանթ¦ ՍՊԸի տա ղա վա րը, որ տեղ ներ կա յաց
ված էր կոն ֆետ նե րի, քաղց րա վե նիք նե րի և պաղ
պա ղակ նե րի հա րուստ տե սա կա նի (նորույթը՝ 

կարագով պատրաստված պաղպաղակն էր): 
Ըն կե րութ յունն ըն թա ցիկ տա րում ար տադ
րութ յուն է մտցրել 20 ա նուն նոր ար տադ րանք՝ 
վաֆ լիով կոն ֆետ ներ, սա ռը սուր ճ և  ըմ պե լիք
ներ: Նո րույթ էր նաև § Մար շալ¦ ան վա նու մով 
տոր թը, որն ար դեն ա ռաք վում է խա նութ նե րին: 
§Ա ղո րիք¦ ըն կե րութ յու նը, ո րը մաս նա գի տա ցել է 
մա կա րո նե ղե նի ար տադ րութ յու նում, ցու ցա հան
դե սում ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րել էր բո ված 
մա կա րո նի տե սա կա նին, ինչ պես նաև՝ սա ռը թեյ, 
սուրճ, գա զա վոր ված թան: Ցուցահանդեսում 
ընկերությունն արժանացավ ոսկե մեդալի: 
Ծ րագ րել են կազ մա կեր պել նաև բնա կան հում
քից չիպ սի ար տադ րութ յուն: § Շող ձե թի, յու ղի 
կոմ բի նա տը¦՝ ձե թի ար տադ րութ յա նը զու գա հեռ, 
սկսել է ար տադ րել նաև օ ճառ նե րի հա րուստ տե
սա կա նի: Ինչ վե րա բե րում է § Զո լո տո յե սոլն ցե¦ 
ապ րան քա նի շով  չզտված ձե թին,  ա պա նկա տե
լի է , որ սպա ռեղ նե րի շրջա նում այն մեծ պա հան
ջարկ է վա յե լում: ԼՂՀ §Ա նուշ1¦ ըն կե րութ յու նը 
հան դես էր ե կել Կա տա րո կոչ վող գի նի նե րով: 
Համ տե սին էին ներ կա յաց վել կար միր, վար դա
գույն և ս պի տակ գի նի ներ: Որ պես հումք ար
տադ րութ յան մեջ օգ տա գոր ծում են սե փա կան 
այ գե տա րածք նե րից ստաց ված խա ղո ղը:

Ցու ցա հան դեսն ա մող ջութ յամբ ընդգր կում 
էր հա յաս տան յան սննդի շու կան՝  հա մախմ բե լով 
սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման 
հա մար գրե թե  բո լոր օ ղակ նե րը` ցու ցադ րե լով 
ներ քին և  ար տա քին ագ րո բիզ նե սի զար գաց ման 
հիմ նա կան մի տում ներն ու ուղ ղութ յուն ները: 

Հա յաս տա նում ար դեն 7րդ  ան գամ ՌԴ տնտե սա կան զար
գաց ման, ար տա քին գոր ծե րի և  այլ նա խա րա րութ յուն նե րի ու 
գե րա տես չութ յուն նե րի հա մա տեղ նա խա ձեռ նութ յամբ, կա յա
ցավ §Էքս պո Ռու սաս տան, Հա յաս տան և Ի րան¦ մի ջազ գա յին 
արդ յու նա բե րա կան ցու ցա հան դե սը, ինչ պես նաև՝ Եր ևան յան 
բիզ նեսֆո րու մը:

Մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցում էին՝ Սանկտ Պե տեր բուր գից, 
Ռ յա զա նից, Ալ թա յի երկ րա մա սից և  ՌԴ այլ բնա կա վայ րե րից ժա
մա նած վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նը  ներ կա յաց նող ըն կե
րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Մի ջազ գա յին արդ յու նա բե րա կան ցու ցա հան դե սին մաս նակ
ցում էին նաև ըն կե րութ յուն ներ Ի րա նից: Մաս նա կից նե րի հա մար 
նա խա տես ված էր ընդգր կուն գոր ծա րար ծրագ րեր՝ շնոր հան դես
ներ, կլորսե ղան քննար կում ներ: § Բան դի վան կաթ¦ ըն կե րութ յու նը 
շու կա յում հայտ նի է  դեռևս 2007 թ .ից՝  պա նիր նե րի ար տադ րութ
յամբ: Գոր ծա դիր տնօ րեն Ա նա հիտ Մկրտչ յա նի տե ղե կաց մամբ 
այս տար վա նից սկսել են ար տադ րել նաև կաթ նամ թերք: Հում քը 
հիմ նա կա նում ստա նում են ըն կե րութ յան ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն ից: Ա մա սիա յի տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող այս ըն կե րութ յունն 
աշ խա տան քով ա պա հո վում է նաև Բան դի վա նի հա րա կից գյու ղե
րի բնա կիչ նե րին: Այս տա րի §Արմպ րո դեքս պո¦ ցու ցա հան դե սում 
ար տադ րանքն ար ժա նա ցել է ոս կե մե դա լի: 

Այ ցե լու նե րի հե տաքրք րութ յու նը մեծ էր նաև § Հին Ա րե նի¦ 
ըն կե րութ յա նը (ՀՀ Վա յոց ձո րի մարզ) հատ կաց ված տա ղա վա րի 
նկատ մամբ, որ տեղ ցու ցադր ված էին ա նա պակ կար միր և ս պի
տակ գի նի ներ: 

Իր յու րա հա տուկ գե ղե ցիկ ձևա վոր մամբ և ճոխ ցու ցադ րան
քով ինչ պես միշտ, այս ան գամ ևս ցու ցա հան դես այ ցե լող նե րին 
հիաց րեց §Իջ ևա նի գի նուկոն յա կի¦ գոր ծա րա նի  տա ղա վա րը, 
որ տեղ ներ կա յաց ված էին ոչ միայն ո գե լից ըմ պե լիք ներ, այլև 
պա հա ծո ներ: Ու շագ րավն այն էր, որ ցու ցադր ման էին ներ կա
յաց վել խա ղո ղի ա բո րի գեն սոր տե րից պատ րաստ ված գի նի ներ, 
ին չը տար վա նո րույթն էր: Ցու ցադր ման ներ կա յաց ված ա մե նաու
շագ րավ տե սա կա նի նե րից մե կը՝ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Էջ միա ծին 
քա ղա քում գոր ծող ա լո յե բու սա տե սա կի մաս նա գի տաց ված ջեր
մո ցի ար տադ րանքն էր: Այ ցե լու նե րին հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռն
վեց ոչ միայն համ տե սել, այլև գնել ա ռող ջա րար ա լո յե հար յու
րամ յա բու սա տե սա կի մզված քը:

Ցու ցա հան դե սը ռու սա կան և  օ տա րերկր յա ըն կե րութ յուն
նե րի հա մար լավ հնա րա վո րութ յուն էր՝ գոր ծա րար կա պե րի 
հաս տատ ման, նոր շու կա դուրս գա լու հա մար: Այն բո լոր կող
մե րի հա մար դար ձավ  ար տադ րան քի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի 
ներ կա յաց ման, պայ մա նագ րե րի կնքման լա վա գույն հար թակ: 
Ռու սա կան և  ար տա սահ ման յան ըն կե րութ յուն նե րին հնա րա վո
րութ յուն տրվեց ձեռք բե րել վստա հե լի կա պեր և դուրս գալ նոր 
շու կա ներ, ինչպես նաև հաս տա տել շփում ներ՝  Բիզ նե սը ՝ բիզ
նե սի հա մար ձևա չա փով:                                              

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՊԵՐԻ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՁԵՌԵՑ
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ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԽԹԱՆՈՒՄՆ Է 
« Զար գաց ման սկզբունք ներ» ՀԿ-ն՝ PREPARE 

Հա նուն գյու ղա կան Եվ րո պա յի հա մա գոր ծակ ցութ-
յան, Հեյ ֆեր Փ րո ջեքթ Ին թեր նեյշն լի հա յաս տան յան 
մաս նաճ յու ղի և Վ րաս տա նի Քա ղա քա ցիա կան զար-
գաց ման կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ կազ-
մա կեր պել էր « Հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա նուն գյու-
ղա կան Եվ րո պա յի» խո րագ րով հա մա ժո ղով, ո րը 
հրա վիր վել էր հոկ տեմ բե րի 28-ին Ա նի Պ լա զա հյու-
րա նո ցում:

Հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր՝ ԵՄ և սև ծով յան ա վա
զա նի տար բեր երկր նե րի 22 ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ անց կաց վող ճա նա չո ղա կան ճամ փոր դող 
աշ խա տա ժո ղո վի փոր ձը կի սե լը, գա ղա փար նե րի փո
խա նա կու մը և սև ծով յան ա վա զա նի տա րա ծաշր ջա նում 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի բա րե կե ցութ յանն ուղղ ված 
քա ղա քա կա նութ յան և հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա վա
քագ րու մը: Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին սևծով յան 
ա վա զա նի երկր նե րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ
յան և կա ռա վա րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և 
պաշ տո նա կան հյու րեր՝ գա ղա փար նե րի և գործ նա կան 
փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով: Ող ջույ նի խոս քով 
հան դես ե կավ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար 
Ռո բերտ Մա կար յա նը: Նա մաս նա վո րա պես ա սաց, որ 
շատ է կար ևո րում նման հան դի պում ե րը և դր սի հա
յաց քը կա տար ված աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ: « Ծա
նոթ եմ և բարձր եմ գնա հա տում « Հեյ ֆեր» մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պութ յան հա յաս տան յան գրա սեն յա կի և 
« Զար գաց ման սկզբունք ներ» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան գյու ղա կան վայ րե րում ծա վա լած աշ խա
տանք նե րը՝ ուղղ ված գյու ղաբ նակ ե րի տա սար դութ յա նը: 
Նաև մե ծա պես արժ ևո րում եմ « Հեյ ֆեր Հա յաս տա նի»ի 
ա ջակ ցութ յու նը ազ գա յին ծրագ րե րում, ինչ պի սին, օ րի
նակ՝ CARMACն  է», նշեց փոխ նա խա րա րը:

« Մենք ճա նա չո ղա կան այց էինք կազ մա կեր պել 
Վ րաս տա նի և Հա յաս տա նի մի շարք գյու ղա կան հա
մայնք ներ:  Ճամ փոր դող աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից
նե րը Եվ րո պա յից ժա մա նած տար բեր գի տե լիք նե րի և 
փոր ձա ռութ յան տեր մար դիկ էին, ով քեր եր բեք չէին 
ե ղել Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում, ակն կա լում էին, 
որ դրանք նմա նա տիպ երկր ներ են: Սա կայն այ ցից հե
տո ի րենց տպա վո րութ յուն նե րը կի սե լիս՝ խոս տո վա նե
ցին, որ չնա յած նմա նութ յուն նե րին՝ շատ են նաև տար
բե րութ յուն նե րը եր կու երկր նե րի միջև»,ա սում է « Հեյ
ֆեր» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի տնօ րեն, « Զար գաց ման սկզբունք ներ» ՀԿ 
նա խա գահ Ա նա հիտ Ղա զանչ յա նը:

Վ րաս տա նում, օ րի նակ, այդ ծրա գիրն ի րա կա նաց
նող կազ մա կեր պութ յունն ան մի ջա պես չէր աշ խա տում 
ֆեր մեր նե րի հետ, այլ ի րա կա նաց նում էր այն պի սի ծրագ
րեր, ո րոն ցում ակ նա ռու էր պե տութ յան դե րը: Պե տութ
յունն էր հիմ ել հա մայն քա յին կենտ րոն, մե քե նատ րակ
տո րա յին հա վա քա կա յան և  այլն: Տի կին Ղա զանչ յա նի 
տե ղե կաց մամբ դո նոր նե րը Վ րաս տա նում, նույ նիսկ գե
րա դա սում են աշ խա տել պե տութ յան հետ: Իսկ Հա յաս
տա նում նրանք նա խընտ րում են աշ խա տել հա մայնք նե
րի հետ: « Մենք ներ կա յաց րե ցինք պե տութ յան կող մից 
ա ջակց վող ծրագ րեր, դրան ցից մե կը՝ CARMACն էր 
(ՀԳՌԿՄ՝ Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս
նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան ծրա գիր): Բա ցի 
այդ, ծա նո թաց րե ցինք նաև այն ծրագ րե րի հետ, ո րոնց 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ընդգրկ ված են մի քա
նի գոր ծըն կեր ներ, ինչ պի սիք են օ րի նակ, ENPARDը, 
Եվ րա միութ յու նը, CARMACը, CARDը, « Հեյ ֆեր Հա
յաս տա նը», « Զար գաց ման սկզբունք ներ» ՀԿը: Ո րոշ 
փոր ձա գետ ներ շեշ տե ցին, որ ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նում շատ ա վե լի ակ տիվ 
են, քա նի որ այն ի րա կա նաց նող նե րը ձգտում են ինչոր 
փո փո խութ յուն ներ կա տա րել: Իսկ Վ րաս տա նում թեև 
պե տութ յունն աշ խա տում է  փո փո խութ յուն ներ կա տա
րել գյու ղա կան վայ րե րում, բայց հիմ ա կա նում՝ դո նո րի 
թե լադ րան քով», պատ մում է Ա նա հիտ Ղա զանչ յա նը:

Հ յու րե րը Ս ևա նում ծա նո թա ցել են ման կա պա տա
նե կան ծրագ րին, ո րը վեր ջին նե րիս կող մից շատ մեծ 
հա վա նութ յան է ար ժա նա ցել: « Մենք դաս տիա րա կում 
և կր թում ենք գյու ղաբ նակ ե րի տա սար դութ յա նը, տա
լիս ենք և՛ ար տա դա սա րա նա յին կրթութ յուն, և՛ քա ջա
լե րում ենք, և՛ փոխ վում է նրանց մտա ծե լա կեր պը: Բայց 
դա բա վա րար պայ ման չէ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
գյու ղաբ նակ ե րի տա սարդ նե րին պա հել ի րենց հայ րե նի 
գյու ղում կամ կրկին վե րա դարձ նել ի րենց գյու ղե րը: Որ
պես զի հնա րա վոր լի նի ե րի տա սար դին պա հել գյու ղում, 
անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ո րո շա կի գոր ծոն նե րի հա մա լիր 
առ կա յութ յուն, այդ թվում՝ աշ խա տա տե ղեր, զար գա
ցած, բա րե լավ ված են թա կա ռուց վածք ներ և բ նա կա նա
բար՝ անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի բա զա և կրթութ յու ն, 
ո րը մենք տրա մադ րում ենք՝ ե րի տա սարդ նե րից կեր
տե լով հա սա րա կութ յան ակ տիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Միայն այս բո լոր գոր ծոն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, 
գյու ղաբ նակ պա տա նին կամ ե րի տա սար դը կկա րո ղա
նա ինք նադրս ևոր վել, ի րաց նել իր ստա ցած գի տե լիք նե
րը: Դ րա հա մար պետք է գյու ղե րում հա մա պա տաս խան 

պայ ման ներ ստեղծ վեն», նշու մ է տի կին Ղա զանչ յա նը:
« Փոքր ֆեր մե րա յին հա մայնք նե րի բա րե կե ցութ

յու նը սևծով յան երկր նե րում» թե մա յին անդ րա դար ձան 
Ռու մի նիա յի, Բուլ ղա րիա յի և Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը: Լե հաս տա նի գյու ղա կան ֆո րու մի աշ խա տա
կից Ան ջեյ Հա լա սիե վի չի զե կույ ցի թե ման վե րա բե րում 
էր գյու ղի զար գաց ման բնա գա վա ռում քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի դե րին: 
Մաս նա կից նե րը մեծ հե տաքրք րութ յամբ ունկնդ րե ցին 
« Կո դու կանտ» էս տո նա կան գյու ղա կան ա սո ցիա ցիա յի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ան նե լի Կա նա յի ե լույ թը, ո րը նվիր ված 
էր քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի և կա ռա վա րութ յուն նե րի միջև հա մա գոր
ծակ ցութ յա նը: Գ յու ղի զար գաց մա նը նվիր ված քա ղա
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե
րի և կա ռա վա րա կան գոր ծու նեութ յուն նե րի ռե գիո նալ 
ցան ցե րին էլ անդ րա դար ձան Դ րա գան Ռո գա նո վի չը 
(BRDN), և Բո բան Ի լի չը (SWG):

« Կա ռա վա րութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յունն ու 
գոր ծու նեութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար
գաց ման բնա գա վա ռում» թե մա յով զե կույց ներ կա յաց
րեց Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի տնօ րեն Վար
դան Ու ռուտ յա նը: Նա ներ կա յաց րեց պե տա կան ա ջակ
ցութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը, անդ րա դար ձավ 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րին տրա մադր վող ա ջակ ցութ յան, 
վար կա վոր ման, սուբ սի դա վոր ման և  այլ ծրագ րե րին: 
Նա նաև հույս հայտ նեց, որ ա պա գա յում Հա յաս տա նի 
գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման նոր ռազ
մա վա րութ յան մեջ ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն կդարձ վի 
ագ րո բիզ նե սի, գյու ղի զար գաց ման, ինչ պես նաև մրցու
նա կութ յան ներդ րու մա յին ծրագ րե րին, պե տութ յան 
կող մից հաս ցեագր ված ա ջակ ցութ յա նը: Բա նա խո սը 
կար ևո րեց նաև մարդ կա յին կա պի տա լի զար գաց ման 
խնդիր նե րը, քա նի որ գյու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գա ցում ա ռանց մարդ կա յին կա պի տա լի և բարձ
րա կարգ ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րի՝ հնա րա վոր 
չէ ի րա կա նաց նել: « Մենք զբաղ վում ենք ագ րո բիզ նե սի 
կրթութ յամբ, լա վա գույն կրթա կան ծրագ րերն ենք ներ
մու ծել, տե ղայ նաց րել և զար գաց նում ենք Հա յաս տա
նում, կազ մա կեր պում ենք գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվ ե րի, ագ րո տու րիզ մի, օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան, ար ժե քա յին շղթա նե րի վե րա բեր յալ դա սըն
թաց ներ: Այս բո լորն առնչ վում են այն խնդիր նե րի հետ, 
ո րոնք նշվե ցին այս սե մի նա րի ըն թաց քում: Մշ տա պես 
հա մա գոր ծակ ցում ենք « Հեյ ֆեր Հա յաս տա նի» և « Զար
գաց ման սկզբունք ներ» ՀԿի կող մից ի րա կա նաց վող 
տար բեր ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում՝ փոր ձի փո խա
նակ ման, մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի փո խանց
ման ա ռու մով», նշեց Վար դան Ու ռուտ յա նը:

«Ինձ հե տաքրք րում է, թե այդ ծրա գի րը ի՞նչ արդ
յունք է ու նե ցել գյու ղա կան հա մայնք նե րում: Աշ խա
տան քա յին խմբի հետ ե ղա նաև Վ րաս տա նում: Եվ ե թե 
հա մե մա տեմ, հստակ կա րե լին է ա սել, որ Հա յաս տա
նում ա ռա ջըն թացն ա վե լին էր: Ի դեպ, այդ կար ծի քին 
էին նաև վրաց գործըն կեր նե րը, ով քեր նույն պես հա
յաս տան յան ծրա գի րը, արդ յու նա վե տութ յան ա ռու մով, 
գնա հա տե ցին բարձր: Այս պի սով՝ հա յաս տան յան փոր
ձը ու սա նե լի էր վրաց գոր ծըն կեր նե րի հա մար»,ա սում 
է «Ա ռա քե լութ յուն Ար ևելք» մի ջազ գա յին օգ նութ յուն 
դա նիա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Ար մեն 
Բե ժան յա նը: Ճա նա չո ղա կան այ ցի ըն թաց քում աշ խա
տան քա յին խում բը ե ղել է ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ծո
վագ յուղ հա մայն քում, ծա նո թա ցել տե ղի կոո պե րա տի վի 
գոր ծու նեութ յա նը: Մինչև կոո պե րա տի վի ձևա վո րու մը, 
հա մայն քում հո ղա տա րածք նե րը գրե թե չէին մշակ վում: 
Կոո պե րա տիվ այժմ ու նի 103 ան դամ, նրանք հա մա
տեղ են օգ տա գոր ծում ի րենց հո ղա տա րածք նե րը՝ դ նե
լով այն հնդկա ցո րե նի մշա կութ յան տակ: Հ յու րերն այն
տեղ ա կա նա տես ե ղան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
լա վա գույն օ րի նա կի, ո րի արդ յունք ներն ակն հայտ էին:

«Այն հա ջո ղութ յուն նե րը, ո րոնք ար ձա նագր վում են 
ի րա կանաց վող ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, գյու ղաբ
նակ ե րի տա սարդ նե րի մոտ հույս են արթ նաց նում: Այ
սինքն, ե րի տա սարդ նե րը գործ նա կա նում տես նում են, 
որ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ճիշտ կազ մա
կերպ ման, միաս նա կան և ն պա տա կա յին գոր ծե լու դեպ
քում, հե ռան կար ներ են բաց վում գյու ղի զար գաց ման 
հա մար: Այս ա ռու մով, պետք է ա նել հնա րա վո րը, որ
պես զի բա րե լավ վի գյու ղա կան կյան քը: Գ յու ղատն տե
սութ յու նը կա րող է, և պե՛տք է դառ նա հրա պու րիչ ո լորտ 
նաև ե րի տա սարդ նե րի հա մար»,հա վե լում է «Ա ռա քե
լութ յուն Ար ևելք» կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Ար մեն 
Բե ժան յա նը:

Ճամ փոր դող աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից նե
րը նաև հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան այ ցե լել ՀՀ Լո ռու 
մար զի Գար գառ հա մայն քի կոո պե րա տի վը, ո րը հիմ
նադր վել է 2003թ.ին: Այ ցը չա փա զանց տպա վո րիչ 
էր:    Կոո պե րա տի վը զբաղ վում է դաշ տա վա րութ յամբ, 
ա նաս նա պա հութ յամբ, կա թի մթեր մամբ, պա ղեց մամբ 
և վա ճառ քով: Դաշ տա վա րութ յան ճյու ղերն են՝ կար
տո ֆի լա գոր ծութ յու նը, հա ցա հա տի կի և բարձ րար ժեք 
ոչ ա վան դա կան կուլ տու րա նե րի մշա կութ յու նը: Ա նաս
նա պա հութ յան մա սով՝ կոո պե րա տի վը բա ցա ռա պես 
զբաղ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կենդանի նե րի բուծ մամբ 
և կաթ նար տադ րութ յամբ: Կոո պե րա տի վի կին ան դամ
նե րը միա վոր վել են «Ա պա գան մերն է» խմբում՝ միաս
նա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու նպա

տա կով: Կոո պե րա տիվ ու նի կա թի ա նա լի զա տոր, ո րը 
ստա ցել է Հեյ ֆեր Հա յաս տան կազ մա կեր պութ յու նից:

Ե կա մուտ նե րի և կա ռա վար ման տե սանկ յու նից, 
կոո պե րա տի վի ծա վա լած գոր ծու նեութ յու նը, դրա կան 
ի մաս տով տար բեր վում է ա ռան ձին գոր ծող ֆեր մեր
նե րի գոր ծու նեութ յու նից: Ո րո շա կի ներդր ման արդ
յուն քում, կոո պե րա տի վը հնա րա վո րութ յուն ու նի վա րել 
ին տեն սիվ գյու ղատն տե սութ յուն: Կոո պե րա տի վը օգտ
վում է գյու ղատն տե սութ յան նվա ճում ե րից, կի րա ռում 
նոր սոր տեր, ար հես տա կան սերմ ա վո րում (տոհ մա յին 
ա նաս նա բու ծութ յուն) օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յուն (կոմ պոստ, բիո հու մուս) հա մա գոր ծակ ցում է կեն
սա տեխ նո լո գիայի գի տա կան կենտ րո նի հետ: Աշ խա
տում է ար տադ րան քի ո րա կի բարելավման և քա նա կի 
ավելացման ուղ ղութ յամբ: Հե տաքր քիր ու տպա վո րիչ 
էր նաև այ ցը դե պի ՀՀ Լո ռու մար զի Տա շիր հա մայն
քում գոր ծող « Դուստր Մե լան յա» ըն կե րութ յուն, որ տեղ 
ներդր ված էր ո րա կի չա փո րո շիչ նե րի կա ռա վար ման 
ժա մա նա կա կից հա մա կարգ, ին չի շնոր հի վ ար տադր
վող պան րա տե սակ ներն ա ռաք վում են ՌԴ և ԱՄՆ: 

Աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րի հեր թա կան այցն 
ուղղ ված էր ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Հայ րա վանք 
հա մայնք, մաս նա վո րա պես՝ հա մայն քում գոր ծող Գ յու
ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման 
կենտ րո ն, ո րը հիմ ադր վել է ԱՄՆ ՄԶԳի ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ: Այս մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը հա
մայն քի ա նաս նա բույժ նե րին, ֆեր մեր նե րին և գ յու ղատն
տե սութ յամբ զբաղ վող ան հատ նե րին տրա մադ րում է 
տեխ նի կա կան և բիզ նես օ ժան դա կութ յուն՝ կեն դա նի
նե րի ա ռող ջութ յան և  ա նաս նա պա հութ յան հետ կապ
ված հար ցե րում։ Այն ամ րապն դում է տե ղի ֆեր մեր նե րի 
հմտութ յուն նե րը և լա վա գույն փորձն է փո խան ցում բո լոր 
նրանց, ով քեր տրա մադ րում են գյու ղատն տե սա կան և  
ա նաս նա բու ժա կան, ինչ պես նաև ա նաս նա բու ծա կան և  
ա նաս նա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ։ 

PREPARE ճամ փոր դող աշ խա տա ժո ղո վը, ո րը հնա
րա վո րութ յուն տվեց բա ցա հայ տել գյու ղատն տե սութ յան 
ըն թա ցիկ զար գա ցում ե րը Վ րաս տա նում և Հա յաս տա
նում, իս կա պես հա ջող ված էր և  արդ յու նա վետ: Եվ րո
պա ցի փոր ձա գետ նե րը տպա վոր ված էին, թե ինչ պի սի 
նվի րու մով ու սրտա ցավ մո տեց մամբ են աշ խա տում 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ գյու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, և հայտ նե ցին ի րենց պատ
րաս տա կա մութ յու նը՝ ցու ցա բե րե լու ի րենց ա ջակ ցութ յու
նը փոր ձա ռութ յան տրա մադր ման, խորհր դատ վութ յան 
և գոր ծըն կե րա յին ցան ցի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ:

Նել լի Սա հակ յան
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ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ՌՈԲՈՏԱՑՎԱԾ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Է ջի նյու թե րը`   Մանվել Կիրակոսյանի
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Իտալական տարբեր ընկերություններ և մասնաճյուղեր 
են տեղակայված §POLITLY¦ անշարժ գույքի 
տեղանքում, որտեղ իդեալական մաքրության 
պայմաններում ստեղծված է բարձրակարգ 
աշխատանքային մթնոլորտ: Գործող իտալական 
ընկերություններից մեկն էլ՝ §Իտալգուստո Ֆուդ¦ 
ՍՊԸն է, որը հայ սպառողին է ներկայանում 
§amato pizza¦ ապրանքանիշով:Այս ընկերությունը Հայաստանում հիմնադրել է իտալացի 
գործարար Ֆիլիպպո Դուցիոնին: Ծնվել է 1962 թվականին, Իտալիայի հյուսիսում գտնվող 
Բեռգամո քաղաքում: Երիտասարդ տարիներից սկսած՝ զբաղվել է շինարարությամբ: Չորս 
տարի առաջ է ժամանել Հայաստան և սննդի արտադրության հետ մեկտեղ, ձեռնամուխ է եղել 
մեր հանրապետության ճանապարհների շենացման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների 
գործընթացին: Այս և այլ հարցերի շուրջ Ագրոլրատու թերթի աշխատակիցը զրուցել է Իտալացի 
գործարարի հետ:

- Պա րոն Ֆի լիպ պո, ինչ պե՞ս ե ղավ, որ ո րո-
շե ցիք ժա մա նել Հա յաս տան և Ձեր աշ խա տան-
քա յին փորձն ու գի տե լիք նե րը ներդ նել մեր 
երկ րի տնտե սութ յան զար գաց ման մեջ:

 Ի րա կա նում հեշտ չի ե ղել ինձ հա մար: 
Սա կայն շատ մեծ տպա վո րութ յուն ներ եմ ստա
ցել Հա յաս տա նից, նրա տե սար ժան վայ րե րից 
ու մարդ կանց վե րա բեր մուն քից, հատ կա պես,  
որ նրանք ա ռա ջին հեր թին քրիս տոն յա ներ են: 
Ի տա լա կան և հայ կա կան  մշա կույթ նե րը, կար
ծում եմ, ի րար մոտ են: Այդ  պատ ճա ռով տե սա
նե լի դժվա րութ յուն նե րը մեզ չընկ ճե ցին, ո րո շե
ցինք, որ սա է հենց ճիշտ մի ջա վայ րը, ո րով հետև 
շի նա րա րութ յան ո լոր տում շատ կան այն պի սի 
կա ռուց վածք ներ, ո րոնք պետք է կար գա վոր
վեն: Շատ աշ խա տանք ներ կան կար գա վո րե լու՝ 
սկսած ճա նա պար հից: Սկզբ նա կան շրջա նում 
մեզ նա յում էին միայն որ պես ի տա լա ցի նե րի, 
ով քեր ե կել են Հա յաս տան ուղ ղա կի ին չոր բան 
վերց նե լու ու գնա լու այ ստե ղից: Իսկ ի րա կա նում 
«Politaly»ն ստեղ ծել ենք ե րեք հիմ ա դիր նե րով: 
Մենք ո րո շե ցինք գնել այս տա րած քը, հիմ ել 
ճա նա պար հա շի նա կան ըն կե րութ յուն, կա ռու ցել 
աս ֆալ տի գոր ծա րան և փոր ձել սկսել պի ցա յի 
ար տադ րու թուն: Ի րա կա նում այս ա մե նը կա րո
ղա ցել ենք ի րա կա նաց նել, քա նի որ ես ո րո շել եմ 
մալ Հա յաս տա նում, իսկ մյուս եր կու հիմ ա դիր
նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ գնում գա լիս են: 

- Որ տե՞ղ եք ի րա կանաց նում աս ֆալ տա-
պատ ման աշ խա տանք ները:

 Մեր գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լում ենք հիմ
նա կա նում մար զե րում, ո րով հետև այն տեղ ա վե
լի շատ է աս ֆալ տա պատ ման աշ խա տանք նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: Տե ղան քին ծա նոթ եմ և  
այս պա հին էլ աշ խա տանք ներ ենք կա տա րում 
Ար զա կա նում: Չ նա յած  ՀՀն փոքր է տա րած քով, 
բայց մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ ու նի ստեղ ծե լու 
ար տադրանք՝ ար տա հան ման նպա տա կով: Կար
ծում եմ, որ չեն լի նի դժվա րութ յուն ներ: 

-«Ի տալ գուս տո Ֆուդ» ըն կե րութ յան ար-

տադ րած «Ա մա տո պից ցա յի» բա ղադ րա մա սե-
րը որ տե ղի±ց եք ձեռք բե րում:

Սկզբ նա կան շրջա նում օգ տա գոր ծում էինք 
ի տա լա կան սննդամ թերք ներ, սա կայն ի տա լա

կան ապ րանք ներ ներ մու ծե
լը բա վա կա նին թանկ ար
ժե: Ի հար կե ար տադ րան քը 
բարձրորակ էր, բայց ինք
նար ժե քը բարձր էր: ժա մա
նա կի ըն թաց քում փոր ձե լով 
նաև հայ կա կան հումք՝ լո
լիկ, մո ցա ռե լա պա նիր, բո
լոր սոուս նե րը, ո րոնք ա վե լի 
թարմ են ու հայ կա կան, մենք 
կա րո ղա ցանք ընտ րել և  օգ
տա գոր ծել  «Ա մա տո պից ցա
յի» ար տադ րութ յան մեջ: Մեր 
փոր ձա ռու խո հա րա րի շնոր
հիվ, ով ի տա լա ցի է, տա լիս 
ենք նա խան ձե լի ի տա լա կան 
ար տադ րանք:

- Որ տե՞ղ եք ի րա կա նաց-
նում պատ րաս տի  սննդի լա-
բո րա տոր հե տա զո տութ յու նը:

 Այս տեղ ինք ներս չու
նենք լա բո րա տո րիա, բայց  
ՀՀում պայ մա նա գիր ենք 

կնքել մի լա բո րա տո րիա յի հետ, որ տեղ փոր
ձաքն նութ յուն է անց նում պատ րաս տի սնուն դը և 
տա լիս են ի րենց եզ րա կա ցութ յուն նե րը:

- Մաս նակ ցու՞մ եք ՀՀ-ում կազ մա կերպ վող 
ցու ցա հան դես նե րին: 

 Վեր ջերս սեպ տեմ բե րին մաս նակ ցել ենք 
«Ար տադր ված է Հա յաս տա նում» ցու ցա հան դե
սին, որ տեղ ներ կա յաց վեց մեր «Amato pizza» 
ապ րանք նի շով պից ցան՝ բա ցա ռա պես հյու րա սի
րութ յան տես քով, որ պես զի մար դիկ տե ղե կա նան 
մեր ար տադ րան քի մա սին՝ ինչ ենք ար տադ րում, 
որ տեղ ենք վա ճա ռում, այն ա վե լի շատ կրում էր 
գո վազ դա յին բնույթ: 

- Ի՞նչ աշ խա տանք ներ կան, որ դեռ չեք 
ի րա կա նաց րել:

  Շատ կցան կա նա յի զար գաց նել նաև այլ 
ուղ ղութ յուն ներ, մի բան ո րի շուրջ քննար կում
ներ եմ ու նե ցել ի տա լա ցի գոր ծա րա րի հետ, 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում՝ կեն դա նի նե րի 
բու ծու մից, մսի ար տադ րութ յունից մինչև կաթ
նամ թեր քի ար տադ րութ յուն: Այս ա մե նը ցան կա
նում ենք սկսել Էջ միած նի տա րա ծաշր ջա նում: 
Երկ րոր դը՝ ցան կա նում ենք հիմ ել ի տա լա կան 
եր շիկ նե րի ար տադ րութ յուն: Այս ա միս  Ի տա լիա
յից կժա մա նի բարձ րա կարգ  մաս նա գետ՝ ի տա
լա կան եր շիկ ար տադ րե լու հա մար, ո րը ա ռայժմ 
կկրի փորձ նա կան բնույթ: Կար ծում եմ, որ ա ռա
ջի կա յում՝ նոր կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կում ե
րի շնոր հիվ, ՀՀում կբա րե լա վի ազ գաբ նակ չութ
յան սո ցիա լա կան վի ճա կը ե րի տա սարդ նե րը չեն 
լքի հա րե նի քը, այլ կման այս տեղ և կ դառ նան 
ա վե լի գնո ղու նակ:

 Ի տա լա ցի գոր ծա րար ար տադ րող նե րի կող
մից կա տար ված զգա լի ներդ րում ե րը,  հու սով 
ենք, որ ա ռա ջի կա յում կնպաս տեն  ՀՀի բնակ
չութ յան կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը:                                                                              

§ԲԱՐՎԱ¦ ի նո վա ցիոն կենտ րո նը հիմ նադր վել է 2007 
թվա կա նին, տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
պրո ֆե սոր Ա րամ Վար դան յա նի ջան քե րի շնոր հիվ: Ըն
կե րութ յան գի տա կի րա ռա կան գոր ծու նեութ յան մա սին 
Ագ րոլ րա տու  թեր թի աշ խա տա կի ցը զ րու ցել է հիմ նա
դիր նա խա գահ պա րոն Ա. Վար դան յա նի հետ:

  Պա րոն Վար դան յան, ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա
նաց նում §ԲԱՐՎԱ¦ ի նո վա ցիոն կենտ րո նը:

 Այ սօր §ԲԱՐՎԱ¦ ի նո վա ցիոն կենտ րո նը զբաղ վում է Հա
յաս տա նում առ կա մի շարք խն դիր նե րի լուծ մամբ: Մեր գոր ծու
նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն են մթնո լոր տի  ֆի զի կա յի 
օ րի նա չա փութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան հի ման վրա, մշա կել 
և ներդ նել հա կա կարկ տա յին ավ տո մատ հա մա կար գեր, անձ
րևա յին տե ղում նե րը խթա նող կա յան ներ, վաղ գար նա նա յին 
ցրտա հա րութ յու նից ծաղ կած այ գի նե րը պաշտ պա նե լու հա մա
կար գեր և այլն: Ս րանք այն ո լորտ ներն են, ո րոնք նվա զեց նում 
են գյու ղատն տե սութ յան ռիս կե րը: Մեր մաս նա գետ նե րի կող մից 
Եվ րա միութ յան §Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում կեն սա զանգ վա
ծով  ջե ռուց ման լու ծում ներ¦ ծրագ րի (ղե կա վար՝ Ա րամ Վար դան
յան) շրջա նակ նե րու մ հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վել է 
կեն սա զանգ վա ծի ռե սուրս նե րի գնա հա տում, ո րը  շա րադր ված 
է§BioEnergyActionPlaninArmenia¦ մեր աշ խա տութ յու նում: Այդ 
տե սա կե տից, մե ր եր կի րը կա րող է լի նել ինք նա բավ և՛ ջեր մա յին, 
և՛ է լեկտ րաէ ներ գիա յի ա ռու մով: Մեկ ամ սից լույս կ տես նի նաև 
մե նագ րութ յան հա յե րեն տար բե րա կը:

 Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ յան ուղ
ղութ յամբ աշ խա տանք նե ր  րա կա նաց վու՞մ են:

 Ա ռայժմ նոր ենք սկ սում զար գաց նել, դա նո րութ յուն  չի, 
ուղ ղա կի ցան կա նում ենք մի շարք  մար զե րում ժա մա նա կա կից 
մի նի ար տադ րութ յուն ներ ստեղ ծել՝ կոմ պակտ մո դու լա յին սկզ
բուն քով, որ պես զի գյու ղի հա մար այդ խիստ անհ րա ժեշտ պա
րար տան յու թը չներ մուծ վի դր սից: Կար ծում եմ սա շատ կար ևոր 
պե տա կան խնդիր է, և ցան կա նում ենք այն լու ծել: 

Շատ հե ռան կա րա յին է նաև գեր բարձր հա ճա խա կա
նութ յան ռա դիոա լիք նե րի կի րառ մամբ, մր գե րի չո րաց ման 
կոնվե յե րա յին բարձր  ար տադ րո ղա կա նութ յան ա րա գա գործ  
 սար  քա  վո  րում  նե րի ստեղ ծու մը: Այս տեխ նո լո գիա յի ա ռանձ
նա հատ կութ յունն այն է, որ  հաշ ված ժա մե րի ըն թաց քում, բա
վա կա նին մեծ քա նա կութ յան թարմ միր գը կա րե լի է չո րաց նել, 
պահ պա նե լով պտղամ սի նախ նա կան գույ նը, նաև  ամ բող ջո վին 
ման րէա զեր ծել այն: Դա բարձր  տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ 
նոր նվա ճում կլի նի մեր երկ րում՝ ա պա հո վե լու թարմ մրգե րի 
ան կո րուստ վե րամ շա կու մը չո րաց ված մրգի՝ ան սահ մա նա փակ 
քա նա կութ յամբ և մատ չե լի: 

 Օ րերս, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նո րան շա նակ նա խա
րարն ըն դու նել էր Ձեզ,   ի՞նչ սպա սե լիք ներ կան:

Պարոն Ի.Առաքելյանին ներ կա յաց րե լ եմ  մեր տես լա կա նը, 
կար ծու մ եմ , փո խըմբռն մա ն արդ յուն քում կ կա րո ղա նանք  լուրջ  
քայ լեր  կա տա րել: Պայ մա նա վոր վե ցինք շա րու նա կել ակ տիվ հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը:                                                                                                         
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Մսուրային պահվածքի տևողությունը, տարվա ընթացքում, կազմում է ավելի 
քան 7 ամիս (նոյեմբերապրիլ): Այդ ժամանակաընթացքում ստացվում է տարեկան 
ար տադրվող կաթի մոտ կեսը: Կովերի ծինը հիմնականում տեղի է ունենում 
մսուրային շրջանում: Հետևաբար նրանց բավարար կերակրումն ու խնամքն այդ 
ժամանակաընթացքում շատ կարևոր է մթերատվության բարձրացման գործում:

ՄՐԳԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՆՇՎԵՑ 
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԴԱՐՁԱԾ ՄԱՃԱՌԻ ՏՈՆԸ

Կո վե րի ռա ցիո նալ կե
րակ րու մը նոր մա վոր ված լիար
ժեք կե րակ րում է, երբ հաշ
վի է առն վում կեն դա նի նե րի 
պա հան ջը բո լոր անհ րա ժեշտ 
սննդան յու թե րի նկատ մամբ, 
իսկ վերջինիս նկատմամբ 
պա հան ջը կախ ված է կո վի 
կաթ նատ վութ յու նից, կեն դա
նի զանգ վա ծից, տա րի քից, 
հղիութ յան շրջա նից, սնվա ծութ
յու նից և  այլ գոր ծոն նե րից:

Հ ղի կո վե րին՝ ծնե լուց 50
60 օր ա ռաջ անհ րա ժեշտ է ցա
մա քեց նել (դա դա րեց նել կթե
լը): Այդ ժա մա նա կաշր ջա նը, 
ո րը կոչ վում է ցա մա քի շրջան, 
հար կա վոր է, որ կո վը հանգս
տա նա, օր գա նիզ մում կու տակ
վեն սննդա րար նյու թե րի անհ
րա ժեշտ պա շարներ` գա լիք 
լակ տա ցիա յում ո րա կով և  ա վե
լի շատ կաթ ար տադ րե լու հա
մար, ինչ պես նաև կնպաս տի 
ար գան դում պտղի լավ ա ճին: 
Ծ նե լու պա հին կո վը պետք է ու
նե նա լավ սնվա ծութ յուն, ցան
կա լի է, որ հղիութ յան վեր ջին 
եր կու ամ սում կո վե րի կեն դա
նի զանգ վածն ա վե լա նա 4555 
կգ ով, օ րա կան մի ջին քա շա ճը 
կազ մի 800900 գ: Հ ղիցա մաք 
կո վե րի կե րակր ման հա մար 
ա ռա ջարկ վում են կե րակր ման 
հետև յալ չա փա քա նակ նե րը 
(աղ յու սակ 1):

Այս նոր մա նե րը նա խա
տես ված են մի ջին սնվա ծութ
յուն ու նե ցող կո վե րի հա մար, 
ե թե կո վը նի հար է, ա պա պետք 
է ա վե լաց նել 12 կե րի միա վոր 
և հա մա պա տաս խան քա նա կի 
մյուս սննդան յու թեր: Ա նաս նա
տե րը, բեր ված կե րա նոր մա նե
րի հի ման վրա, կազ մում է կե
րա բա ժին: Հ ղիցա մաք կո վի 
կե րա բա ժի նը պետք է բաղ կա
ցած լի նի հիմ ա կա նում տնտե
սութ յու նում ար տադր ված կո
պիտ և հ յու թա լի կե րե րից: Որ
պես օ րի նակ` ներ կա յաց նենք 
3000 կգ կաթ նատ վութ յուն ու
նե ցող, 500 կգ կեն դա նի քա շով 
հղիցա մաք կո վի կե րա բաժ նի 
մի տար բե րա կը: Կե րա բա ժի նը 
բաղ կա ցած է 6 կգ խո տից, 4 
կգ ծ ղո տից, 10 կգ սի լո սից, 4 կգ  
ար մա տապ տուղ նե րից և 1.5 կգ 
խ տաց րած կե րից: Այն պա րու
նա կում է 7.8 կե րի միա վոր  կամ 
9.36 է ներ գե տիկ կե րի միա վոր, 
11.4 կգ չոր նյու թեր, 796 գ. մար
սե լի պրո տեին և  այլ սննդա րար 
նյու թեր, ո րոնք նա խա տես
ված են կե րակր ման նոր մա նե
րով: Ա նաս նա տե րը, ել նե լով իր 
տնտե սութ յան կե րե րի առ կա
յութ յու նից, մեկ կե րա տե սա կը 
կա րող է փո խա րի նել մյու սով` 
պահ պա նե լով կե րա նոր մա նե
րով սահ ման ված սննդան յու թե
րի քա նա կը կե րա բաժ նում:

Հ ղիցա մաք կո վե րի նկատ
մամբ պետք է լի նել ու շա դիր, 
նրանց կե րակ րում և ջ րում են 
օ րա կան 3 ան գամ, նույն ժա մե
րին, զբո սան քի հա նում ա մեն 
օր` առն վազն 3 ժամ տևո ղութ
յամբ: Կեն դա նի նե րին չի կա

րե լի կե րակ րել  ա նո րակ կե րե
րով (փչա ցած, սա ռած սի լոսով, 
ճակն դեղով), ինչ պես նաև` 
մզուկով (ժոմ), տկուցքով (բար
դա), գա րեջ րի դիրտով, քա նի 
որ դրանք կա րող են կո վե րի 
վիժ ման պատ ճառ դառ նալ: 
Կ թու կո վե րի սննդան յու թե րի 
պա հան ջը ո րո շե լիս, հաշ վի են 
առ նում նրանց օ րա կան կաթ
նատ վութ յու նը, կեն դա նի զանգ
վա ծը, սնվա ծութ յու նը և լակ
տա ցիա յի շրջա նը: Կ թու կո վե րի 
կե րակր ման չա փա քա նակ նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 
2ում: Դ րանք նա խա տես ված 
են մի ջին սնվա ծութ յուն ու նե
ցող կո վե րի հա մար. իսկ ա ռա
ջին և  երկ րորդ ծի նե րի կո վե րի 
կե րակր ման դեպ քում` անհ րա
ժեշտ է այդ նոր մա նե րը բարձ
րաց նել շուրջ 10 տո կո սով:

Ել նե լով կե րա յին նոր մա նե
րից (աղ յու սակ 2), նաև հաշ վի 

առ նե լով տվյալ տնտե սութ յու
նում առ կա կե րե րի քա նա կը և 
տե սա կա նին` ա նաս նա տե րը 
կո վե րի հա մար կազ մում է կե
րա բա ժին: Օ րի նակ` 12 կգ  օ րա
կան կաթ տվող 500 կգ կեն
դա նի զանգ վա ծով լիա տա րիք 
կո վե րի կե րակր ման հա մար 
ա ռա ջարկ վում է հետև յալ կե
րա բա ժի նը` խոտ` 8 կգ, ծղոտ` 
4 կգ, սի լոս` 15 կգ, ճակն դեղ` 
5 կգ և խտաց րած կեր` 3 կգ: 
Այդ կե րե րի սննդա րա րութ յու նը 
կազ մում է 10.65 կե րի միա վոր, 
12.78 է ներ գե տիկ կե րի միա
վոր, 16.9 կգ չոր նյու թեր, 1142 
գ մար սե լի պրո տեին և  անհ րա
ժեշտ այլ սննդան յու թեր, ո րոնք 
նա խա տես ված են կե րակր
ման նոր մա նե րով և բա վա րա
րում են կեն դա նու պա հան ջը 

սննդանյու թե րի նկատ մամբ:
Անհ րա ժեշտ է ճշտութ յամբ 

պահ պա նել կթու կո վե րի կե
րակր ման և խ նամ քի ըն դուն
ված կա նոն նե րը: Ծ նե լուց հե տո 
ա ռա ջին օ րը կո վին տա լիս են 
լավ ո րա կի խոտ և գոլ ա ղա
ջուր, իսկ 2րդ  օր վա նից, նաև 
լափ` պատ րաստ ված 11.5 կգ 
ցո րե նի թե փից, ալ յու րից, 4րդ  
օր վա նից կե րա բաժ նում աս տի
ճա նա բար ա վե լաց նում են մյուս 
կե րե րը` հյու թա լի, խտաց րած 
կե րե րը և 78րդ  օ րե րին հասց
նում նոր մա յով սահ ման ված չա
փի: Այդ ըն թաց քում ու շա դիր 
հետ ևում են կրծի վի ճա կին, 
ե թե այն կոշ տա ցած է, կթում 
են հա ճա խա կի և կա տա րում 
կրծի մեր սում եր: Ա ռանձ նա կի 
ու շադ րութ յուն պետք է դարձ
նել կո վե րի կե րակր մա նը լակ
տա ցիա յի ա ռա ջին ա միս նե րին, 
երբ կեն դա նին, հոր մո նալ գոր

ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ, ֆի
զիո լո գիա պես հնա րա վո րութ
յուն ու նի տալ ա ռա վե լա գույն 
քա նա կով կաթ: Այդ ժա մա նա
կաշր ջա նը տևում է շուրջ 100
120 օր և կոչ վում է լիակթ ման 
շրջան: Այդ շրջա նում նոր մա
յով ա ռա ջարկ ված սննդա րար 
նյու թե րը չեն կա րող ա պա հո վել 
է ներ գիա յի այն քա նա կութ յու
նը, որն անհ րա ժեշտ է այն քան 
կաթ սին թե զե լու, որ քան կո վ 
ըն դու նակ է: Կեն դա նին ստիպ
ված օգ տա գոր ծում է իր օր գա
նիզ մում կու տակ ված սննդան
յու թե րի մի մա սը, ո րի հետ ևան
քով նի հա րում է:

Որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
մեղ մաց նել սննդան յու թե րի այդ 
պա կա սը,  անհ րա ժեշտ է ծնից 
1012 օ րից հե տո նոր մա յով նա

Ինչ պես ա մեն տա րի, այս տարի ևս հոկ տեմ բերի երկ րորդ 
շա բա թը Մր գա շատ հա մայն քում նշա նա վոր վեց Մա ճա ռի տոն 
հա մայն քա յին տո նախմ բութ յամբ, ո րի կազ մա կեր պու մը, աշ
նա նա յին բեր քա հա վա քից հե տո, հա մայն քում ար դեն ա վան
դույթ է դար ձել: Տո նա կան օ րը մրգա շատ ցի նե րի, նրանց ու
րա խութ յու նը կի սող հար յու րա վոր հյու րե րի հետ անց կաց րեց 
նաև ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը: Մր գա
շատ ցի նե րը հյու րե րին դի մա վո րե ցին հա մայն քի հրա պա րա
կում բաց ված ա ռատ սե ղան նե րի շուրջ` լի բեր քու բա րի քով, 
տա րա տե սակ ու տեստ նե րով, ա ղան դե րով և  օր վա խոր հուր դը 
հան դի սա ցող մա ճա ռով:

 Հա մայն քի ղե կա վա րի ու ղեկ ցութ յամբ, մարզ պե տը և տո
նա կա տա րութ յան մաս նա կից նե րը մո տե ցան բաց ված սե ղան
նե րին, օգտ վե ցին հյու րա սի րութ յու նից և բա ժակ բարձ րաց
րե ցին մրգա շատ ցի նե րի բա րե կե ցութ յան, նրանց ա պա գա 
հա ջո ղութ յուն նե րի ու երկ րի շե նաց ման հա մար: Շ նոր հա վո
րե լով բո լո րին հա մայն քի հա մար տո նա կան դար ձած մի ջո
ցառ ման կա պակ ցութ յամբ` մարզ պե տը մրգա շատ ցի նե րին 
մաղ թեց, որ հո ղա գոր ծութ յան մեջ նրանց ներդ րած ջանքն ու 
ե ռան դը, ստեղ ծած նյու թա կան բա րիք ներն օգ տա գործ վեն 
ի րենց իսկ բա րօ րութ յան հա մար: 

§Գ յու ղատն տե սա կան ան բա րեն պաստ տար վա պայ ման
նե րում ձեզ հա ջող վեց լավ բերք ա ճեց նել, հաղ թա հա րել դժվա
րութ յուն նե րը: Մա ճա ռի տո նի առ թիվ բո լորս հա վաք վել ենք ու
րա խա նա լու, հպար տա նա լու ձեր ստեղ ծած բերք ու բա րի քով 
և գո վա բա նե լու ձեր աշ խա տան քը: Փառք ու պա տիվ ձեզ, հո
ղի լե զուն հաս կա ցող բազ մա վաս տակ մշակ ներ¦, իր խոս քում 
նշեց Ա. Ղահ րա ման յա նը` նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ ու ձեռք
բե րում ներ մաղ թե լով և հա մայն քին, և ն րա բնակ չութ յա նը:

Սա հա կա նուշ Ա րո յան
Ար մա վի րի ԳԱՄԿ

խա տես ված սննդան
յու թե րի քա նա կին 
ա վե լաց նել շուրջ 23 
կե րի միա վո րին հա
մար ժեք կե րեր` որ
պես ա վանս: Միա
ժա մա նակ հետ ևում 
են, թե կո վը որ քա նով 
է ա վե լաց նում կի թը, 
երբ կաթն ա վե լա նում 
է, կե րը (ա վան սը) նո
րից են ա վե լաց նում` 
շուրջ 11.5 կե րի միա
վո րի չա փով և  այդ
պես շա րու նակ, քա նի դեռ կո վը 
կիթն ա վե լաց նում է, իսկ երբ՝ 
կերն ա վե լաց նե լով կիթն այլևս 
չի ա վե լա նում, հար կա վոր է 
կերն աս տի ճա նա բար պա կա
սեց նել և հասց նել նոր մա յով 
նա խա տես ված մա կար դա կին:

Լակ տա ցիա յի երկ րորդ 
շրջա նում կո վը պետք է ստա
նա նոր մա յով (աղ յու սակ 2) 
սահ ման ված սննդան յու թե րը, 
որ պես զի հնա րա վոր լի նի վե
րա կանգ նել դրանց պա շա րը, 
ո րը ծախս վել է լակ տա ցիա յի 
ա ռա ջին ա միս նե րին` կա թի ին
տեն սիվ սին թե զի նպա տա կով: 
Բա ցի դրա նից, լակ տա ցիա յի 
երկ րորդ շրջա նում կո վի օր գա
նիզ մում ար դեն սկսում է զար
գա նալ պտու ղը, ո րի հա մար 
սննդա րար նյու թեր են պետք:

Կո վե րին լակ տա ցիա յի 
ա ռա ջին ա միս նե րին (34 ա միս) 
ցան կա լի է կե րակ րել և կ թել 
օ րա կան 3, հե տա գա ա միս նե
րին` 2 ան գամ` ա ռա վոտ յան և  
ե րե կո յան: Կո վե րին տրվող կե
րե րը պետք է նա խօ րոք նա խա
պատ րաս տել. խո տով կա րե լի է 
կե րակ րել` ա ռանց այն նա խա
պատ րաս տե լու, ծղոտն անհ
րա ժեշտ է ման րաց նել, թրջել 2 
%ա նոց ա ղաջ րով, ար մա տապ

տուղ նե րը` լվա նալ, ման րաց նել 
և խառ նել կտրտված ծղո տին: 
Հա տի կա յին կե րե րը կեն դա
նի նե րին պետք է տալ խո շոր 
ա ղաց ված ձևով, խառ նել մյուս 
խտաց րած կե րե րին: Կե րե րի 
կե րակր ման հեր թա կա նութ յու
նը տա վա րի հա մար քիչ նշա նա
կութ յուն ու նի, քա նի որ դրանք 
խառն վում են ի րար, սա կայն 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
տե սանկ յու նից նպա տա կա հար
մար է տալ նախ խտաց րած, 
ա պա` հյու թա լի և վեր ջում` կո
պիտ կե րեր: 

Մ սու րա յին շրջա նում կո վե
րին ջրով ա պա հով ման ա մե նա
լավ մի ջոցը՝ ինք նախ մոց ներն 
են: Այդ դեպ քում նրանք օ րա
կան 810 ան գամ ջուր են խմում, 
բայց ե թե ինք նախ մոց ներ չկան, 
կո վե րին պետք է ջրել օ րա կան 
3 ան գամ` կթե լուց ան մի ջա պես 
հե տո: Կո վե րին պետք է պա հել 
լու սա վոր, չոր գո մե րում, օ դի 
ջեր մաս տի ճա նը այն տեղ պետք 
է լի նի 810 օC, իսկ ծնա րա նում` 
1416օC, օ դի հա րա բե րա կան 
խո նա վութ յու նը` 7075 %: 

Ձմ ռան ա միս նե րին կո վե
րին ա մեն օր պետք է հա նել 
զբո սան քի` առն վազն 3 ժամ 
տևո ղութ յամբ:

    
Խ. Սի մոն յան 

գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր
  Ա. Սի մոն յան 

գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե

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

011 52 48 34  հե ռա խո սա հա մա րով: 
Հան րա գի տա րան ներն առ կա են 

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

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

ԿՌԱՏՈՒԿ
Կ ռա տու կը բար դա ծաղ կա վոր նե րի 

(կամ աստ ղա ծաղ կազ գի նե րի) ըն տա-
նի քի երկ շա քի լա վոր, եր կամ յա կամ 
բազ մամ յա խո տա բույս է։ Կ ռա տու կի 
Arctium ան վա նու մը հու նա րե նում ու-
նի արջ ի մաս տը, իսկ lappa՝ բռնվող, 
կչպուն։ Ըստ հնէա բա նա կան տվյալ-
նե րի` բույ սի հայ րե նի քը Ա սիան է, որ-
տե ղից քոչ վոր ազ գութ յուն նե րի բազ-
մա թիվ ար շա վանք նե րի ժա մա նակ 
տա րած վել է Ար ևել յան Եվ րո պա յի տա-
փաս տան նե րում և 19-րդ դա րի սկզբում 
նոր հա սել Եվ րո պա: Կ ռա տու կը տա-
րած ված է Եվ րա սիա յի բա րե խառն կլի-
մա յա կան գո տի նե րում, ՀՀ ցած րա դիր 
և նա խա լեռ նա յին գո տի նե րի խո նավ 
վայ րե րում։ Ա ճում է գե տե րի ա փին, 
այ գի նե րում, բան ջա րա նոց նե րում, եր-
բեմ՝ աղ բո տում է հա ցա բույ սե րի դաշ-
տե րը։ Հայտ նի չէ, թե երբ վա նից է կռա-
տուկն ա ճել Հա յաս տա նում կամ օգ-
տա գործ վել բժշկութ յան մեջ, սա կայն 
15-րդ դա րի բժշկա պետ Ա. Ա մա սիա ցին 
նկա րագ րել է, թե՛ բույ սի տե սակ նե րը, 
և թե՛ բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը, ընդ 
ո րում, բա վա կա նին հան գա մա նո րեն։ 
Այս խո տա բույ սի պտուղ նե րը նման են 
քե մո նի, իսկ ար մա տը քաղցր համ ու նի։ 
Կ ռա տու կի մի տե սակ էլ կա, ո րի տերև-
նե րը նման են դդմի տերև նե րին, բայց 
ա վե լի խո շոր են և  ի րենց վրա սպի տակ 
փշիկ ներ ու նեն։ 

Իր հու շե րում փորձ ված բու սա բույժ 
Վ լա դի միր Կի րի լո վիչ Կուպ չի նը (ով կա
րո ղա ցել է ինք նա բուժ վել փսո րիա զից) 
գրում է. « Չեռ նո բի լի ա ղե տի գո տում ռա
դիա ցիոն փո շու, ջրի և սնն դի մեջ գտնվող 
ռա դիո նուկ լիդ ներն ա ռա ջաց նում էին 
բազ մա թիվ հի վան դութ յուն ներ, հատ կա
պես` քաղց կեղ։ Եվ ա ղե տի է պի կենտ րո
նում, և մի քա նի կմ շառավիղով ոչն չա
ցել էր ոչ միայն կեն դա նա կան աշ խար հը, 
այլև բազ մա թիվ բույ սեր։ Սակայն կ ռա
տու կը, ընդ հա կա ռա կը, գրա վել էր ըն
դար ձակ տա րածք ներ և հա սել ան սո վոր 
մեծ չա փե րի, տեր ևի եր կա րութ յու նը մեկ 
մետ րից ա վե լի էր։  

Կ ռա տուկ մե ծը լայ նո րեն մշակ
վում է` որ պես ար մա տա բան ջա րա նա
յին բույս: Սնն դի մեջ օգ տա գործ վում են 
ար մա տը, տեր ևը և ցո ղու նը։ Ար մա տը 
հա վա քում են աշ նան սկզբում կամ բույ
սի կյան քի երկ րորդ տա րում` ապ րիլմա
յի սին։ Այս շրջա նում բաց մոխ րա գույն 
ար մա տը հյու թա լի է, մսոտ, ցո ղու նի և 
պտ ղի ա ճի և հա սու նա նա լու շրջա նում 
օգ տա կար նյու թե րի քա նա կը զգա լիո րեն 
նվա զում է: Բույ սի մատ ղաշ տերև նե րում 
C վի տա մի նի պա րու նա կութ յու նը չի զի
ջում նույ նիսկ քաղցր պղպե ղին, զգա լիո
րեն գե րա զան ցում է այլ բան ջա րե ղեն նե
րին (կար տո ֆիլ, դդմիկ, գա զար, բա զուկ) 
և ցիտ րուս նե րին։ Բույ սի ար մա տը քաղցր 
է, քա նի որ պա րու նա կում է զգա լի քա նա
կութ յամբ ի նու լին, ո րը շատ օգ տա կար է 

շա քա րա յին դիա բե տով հի վանդ նե րի 
հա մար:  

Տերևն օգ տա կար է գլխա ցա վի հա
մար, այն կա պում են նաև ցա վող հո դե րի 
և վեր քե րի վրա։ Տ րո րած կամ ծա մա ծը 
օգ նում է քո րի, եղն ջա տեն դի, այր ված
քի, կոր յակ նե րի, մի ջատ նե րի խայ թո ցի 
դեպ քում։ Հ յու թը ստա նում են ա ղա ցած 
տեր ևից, այն ամ րաց նում է մա զար մատ
նե րը։ Ու նի մի զա մուղ, լե ղա մուղ, քրտնա
մուղ, հա կա ման րէ և հա կա բոր բո քա յին 
հատ կութ յուն։ Օգ տա կար է ռևմա տիզ մի, 
շա քա րա յին դիա բե տի, ա լեր գիա յի, ե րի
կամ ե րի և լ յար դի հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման ըն թաց քում։ Հ յու թը կար գա վո
րում է նյու թա փո խա նա կութ յու նը, սպի
տա կու ցի յու րա ցու մը, ար յան բա ղադ
րութ յու նը։ Նա խա տես ված է ար տա քին 
և ներ քին օգ տա գործ ման հա մար։ Կ ռա
տու կի ար մատն ի ջեց նում է վա հա նաձև 
գեղ ձի ակ տի վութ յու նը և  այդ իսկ պատ
ճա ռով օգ տա կար է հի պեր տի րեո զի դեպ
քում։ Կ ռա տու կի բո լոր մա սերն օգ տա
կար են քաղց կե ղի բուժ ման ըն թաց քում, 
քա նի որ բարձ րաց նում է դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը։ Նաև ու ժեղ մի զա մուղ է։ Ար մա
տը մթե րե լիս չի կա րե լի լվա նալ։ Դ րանք 
կա խեք օ դա փոխ վող ծած կի տակ, հո ղը 
ա ռանձ նաց րեք այն պես, որ պես զի կեղ ևը 
չվա սվի, բա ժա նեք մա սե րի, չո րաց րեք 
400 C ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում։  

Ծաղ կում է հու նիսօ գոս տոս ա միս
նե րին, ծաղկ ման շրջա նը եր կար է` մինչև 
40 օր։ Լավ մեղ րա տու է, ծաղ կա փո շին` 
սպի տակ, մեղ րը` բաց դե ղին կամ կա նա
չա վուն ե րան գի։ Մեկ հեկ տար կռա տու
կով ծածկ ված դաշ տի մեղ րատ վութ յունն 
առն վազն 100 կգ  է, եր բեմ` մինչև 500։ 
Բազ մա նում է սեր մե րով, ո րոնք տա րած
վում են կեն դա նի նե րի մա զա ծած կույ թին, 
մար դու շո րին կպած փշոտ պտղա պատ
յա նի մի ջո ցով, նաև փո խադ րա մի ջոց
նե րով:  Մե խա նի կա կան հար ված նե րը 
նպաս տում են սեր մե րի դուրս թափ վե լուն 
և բույ սի բազ մաց մա նը։

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  §ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ¦ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ԱՃՈՒՐԴԻ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ  2016Թ. 

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28 ԻՆ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13ԻՆ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28ԻՆ, 2017Թ. ՀՈւՆՎԱՐԻ 17ԻՆ, ՓԵՏՐՎԱՐԻ 01ԻՆ, 
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17ԻՆ, ՄԱՐՏԻ 07ԻՆ, ՄԱՐՏԻ 23ԻՆ, ԱՊՐԻԼԻ 07ԻՆ ԺԱՄԸ՝ 12:00 ԻՆ, §ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ¦ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՀԱՍՑԵՆ` Ք. ԵՐԵՎԱՆ, Դ.ԱՆՀԱՂԹԻ 23:
ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է

 §Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն¦ ՊՈԱԿի 
սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա տրանսպորտային միջոցները

Հ/Հ Գույքի անվանումը
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1 Ա/մ. §Վազ 2121¦ (պ/հ.` 589 ՏԼ 67) 1988 67000 67000 3350

2 Ա/մ. §ԻԺ 2715011¦ (պ/հ.` 437 ՏՍ 67) 1990 72000 72000 3600

3 Ա/մ. §ԻԺ2715¦ (պ/հ.` 872 ՏՍ 67) 1985 53000 53000 2650

4 Ա/մ. §ԳԱԶ 2705222¦ (պ/հ.` 027 ԼՕ 61) 2006 656000 656000 32800

5 Ա/մ. §ԳԱԶ52 ԴՈւԿ1¦ (պ/հ.` 597 ՏԼ 67) 1989 409000 409000 20450

Ա ճուր դը կանց կաց վի դա սա կան (գնի ա վե լաց ման) ե ղա նա կով: 
Ա ճուր դին կա րող են մաս նակ ցել ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ինչ պես նաև հա մայնք

նե րը, ո րոնք յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա մար  մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող աշ խա տան քա յին 
օ րը, ժա մը` 17:00 ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վին են (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23) ներ կա յաց րել. 

 ա ճուր դի նա խավ ճա րի մուծ ման ան դոր րա գի րը, ո րի չափն է՝ յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա մար յու
րա քանչ յուր գույ քի մեկ նար կա յին գնի 5 տո կո սը, մուտ քագր ման հա շիվն է § Հա յէ կո նոմ բանկ¦ ԲԲԸի 
թիվ 163518001652 դրա մա յին հա շի վը:

 անձ նա գի րը, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձինք հիմ նա դիր փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը և լիա զո
րութ յուն նե րը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը:

Վե րը նշված փաս տաթղ թե րի առ կա յութ յան դեպ քում ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վը մաս նակ ցին 
տրա մադ րում է մաս նակ ցի վկա յա կան: Ա ճուր դին չեն կա րող մաս նակ ցել այն ան ձինք, ով քեր վա ճառ
վող լո տի նկատ մամբ չեն կա րող ու նե նալ սե փա կա նութ յան ի րա վունք: 

Ա ճուր դին կա րող են ներ կա գտնվել դի տորդ ներ` ա ճուր դի մաս նա կից չհա մար վող այն ան ձինք, 
ով քեր վճա րել են մուտ քի վճար` 3000 դրամ: Ա ճուր դի մաս նակ ցի վկա յա կան նե րը տրա մադր վում են 
§Ա ճուր դի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿում (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23) մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա
խոր դող աշ խա տան քա յին օ րը, ժա մը՝ 17:00, իսկ դի տոր դի տոմ սե րը վա ճառ վում են` ընդ հուպ մինչև 
ա ճուր դի սկսվե լը:

Ա ճուր դի մաս նա կից նե րի անձ նագ րի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է: 
Ա ճուր դի մաս նա կից նե րը վա ճառ վող լոտ(եր)ին կա րող են ծա նո թա նալ սույն ծա նուց ման հրա պա

րակ ման պա հից մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող օ րը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` յու րա
քանչ յուր եր կու շաբ թիից  ուր բաթ օ րե րին` ժա մը 09:0018:00 ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ք.Եր
ևան, Մա մի կոն յանց 39ա հաս ցեում, 010201732  հե ռա խո սա հա մա րով: 

Նախ քան ա ճուր դի սկսվե լը՝ ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վը գրան ցում է մաս նա կից նե րին և յու րա
քանչ յուր մաս նակ ցին տրա մադ րում է քարտ: 

Ա ճուր դը վա րում է ա ճուր դա վա րը: Ա ճուր դա վա րը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կում է մեկ նար կա յին 
գնով գնել լո տը: Յու րա քանչ յուր մաս նա կից ի րա վունք ու նի, նախ քան ա ճուր դա վա րի մուր ճի կի եր
րորդ հար վա ծը, ներ կա յաց նել նոր գնա յին հայտ, ո րը պետք է գե րա զան ցի մաս նա կից նե րի  կա տա
րած նա խորդ գնա յին հայ տը` նվա զա գույ նը հա վել ման (քայ լի) չա փով: Վեր ջին ա մե նա բարձր գնա յին 
հայտ ներ կա յաց րած մաս նա կի ցը, ա ճուր դա վա րի մուր ճի կի եր րորդ հար վա ծից հե տո, հա մար վում  է 
ա ճուր դի հաղ թած մաս նա կից: Ե թե մի քա նի մաս նա կից միա ժա մա նակ գնա յին հայտ են ներ կա յաց րել 
հա վա սար չա փով, ո րից հե տո ա վե լի բարձր գնա յին հայտ չի ներ կա յաց վել, ա պա ա ճուր դի հաղ թած 
մաս նա կից է հա մար վում վի ճա կա հա նութ յան արդ յունք նե րով ընտր ված մաս նա կի ցը: Ա ճուր դա վա րի 
կող մից ա ճուր դի հաղ թող հա մար ված մաս նա կի ցը պար տա վոր է` հանձ նա րա րա գիր ստա նա լուց ե րե
սուն րո պեի ըն թաց քում, վճա րել իր ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 տո կո սի չա փով գու մար, ո րը սահ
ման ված ժամ կե տում (10 օր վա ըն թաց քում) հե տա գա վճա րում նե րը կա տա րե լու դեպ քում, նա խավ
ճա րի հետ միա սին հաշ վարկ վում է վճար ման են թա կա գու մա րի մեջ (մե կից ա վե լի լոտ ձեռք բե րե լու 
դեպ քում նա խավ ճա րը հաշ վարկ վում է ա մե նա բարձր վա ճառ քի գին ու նե ցող լո տի վճար ման են թա
կա գու մա րի մեջ), իսկ վճա րում նե րից խու սա փե լու դեպ քում չի վե րա դարձ վում և տվ յալ մաս նա կի ցը 
զրկվում է ա ճուր դին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից, իսկ լո տի ա ճուր դը վերսկս վում է մեկ նար կա յին գնից: 
Ե թե ա ճուր դում հաղ թող հա մար ված մաս նա կի ցը սահ ման ված ժամ կե տում (հանձ նա րա րա գիր ստա
նա լուց 30 րո պեի ըն թաց քում) վճա րում է իր ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 տո կո սի չա փով գու մար, 
ա պա նա ճա նաչ վում է ա ճուր դի հաղ թող և ս տո րագ րում է ա ճուր դի արդ յունք նե րի մա սին ար ձա նագ
րութ յու նը: Ա ճուր դում վա ճառ ված լո տի գո յա ցած գի նը նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի 
չա փը չգե րա զան ցե լու դեպ քում հաղ թող մաս նա կի ցը ա ճուր դի արդ յունք նե րի մա սին ար ձա նագ րութ
յան ստո րագր ման օ րը վճա րում է լո տի ամ բողջ գու մա րը: 

Ա ճուր դում չհաղ թող մաս նակ ցին, մուծ ված նա խավ ճա րը վե րա դարձ վում է վեր ջի նիս` մեկ աշ խա
տան քա յին օր վա ըն թաց քում գրա վոր դի մե լուց հե տո: 

Ա ճուր դի կա նո նա կար գին ծա նո թա նա լու (ո րը տրա մադր վում է դի մու մի առ կա յութ յան դեպ քում, մեկ 
օր վա ըն թաց քում, պատ ճե նա հան ման ծախ սե րը վճա րե լու պայ մա նով) և լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ  
ստա նա լու հա մար կա րող եք դի մել ք. Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23 հաս ցեով կամ զան գա հա րել ա ճուր դա
յին հանձ նա ժո ղո վին` հեռ. 011237301, ին տեր նետ URL://www.spm.am: 

Հ նա րա վոր փո փո խութ յուն ներն  ու լրա ցում նե րը կհրա պա րակ վեն այն ձևով, ինչ պես կա տար վել է 
ա ճուր դի մա սին սույն հրա պա րա կա յին ծա նու ցու մը: 
 ՀՀ  կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման վար չութ յան §Ա ճուր դի 

կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ 


