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Ագրարային բնագավառի հետագա զարգացում

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Հա մաշ խար հա յին բան
կի եր ևան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Լո րա Բեյ լիին` հե տա գա հա մա տեղ ծրագ րե րը  քննար կե լու 
նպա տա կով:

 Կար ևո րե լով Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից Հա յաս տա նում կա տար վող ծրագ րե րը` նա խա
րա րը, մաս նա վո րա պես, բարձր է գնա հատ հել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
§ Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան§ ա ռա ջին և  
երկ րորդ ծրագ րե րի (CARMAC) արդ յու նա վե տութ յունն ու բա րե հա ջող ըն թաց քը: § Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ ծրա գի րը, մեր երկ րում 
ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի, և  այս հա ջո ղութ յուն ներն 
ամ րապն դե լու հա մար նաև հաշ վի առ նե լով հա մայնք նե րում ծրագ րի պա հան ջար կը` կար ծում եմ, 
հար կա վոր է ա պա հո վել դրա շա րու նա կա կա նութ յու նը¦,  ն շել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Անդ րա դառ նա լով մեր երկ րում գյու ղատն տե սութ յան ներ կա ի րա վի ճա կին և  ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րին` նա խա րա րը նշել է, որ ո լոր տի կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման հա մար այ սօր 
անհ րա ժեշտ է ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել հատ կա պես այն ֆեր մեր նե րին, ովքեր բիզ նեսմո տե
ցում կցու ցա բե րեն խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ, ին չը թույլ կտա հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց
նել կա ռա վա րութ յան կող մից մշակ վող ռազ մա վա րա կան ծրագ րերն ու ա պա հո վել աշ խա տան քի 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն:

Հա մաշ խար հա յին բան կի եր ևան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Լո րա Բեյ լին հա մա կար ծիք էր ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի հետ այն առումով, որ Հա յաս տա նում ագ րա րա յին բնա գա վա
ռի հե տա գա զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռանց քա յին 
ուղ ղութ յուն նե րը` ծրագ րե րում ա վե լի ակ տի վո րեն ներգ րա վե լով ձեռ նար կա տի րա կան մտա ծե լա
կեր պով ֆեր մեր նե րին:
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Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո
շում, ո րի արդ յուն քում կկար գա վոր վեր ՀՀ մար զե րին փաս
տա ցի հատ կաց ված սեր մա ցու նե րի քա նա կը` ել նե լով ՀՀ 
մարզ պե տա րան նե րի կող մից ներ կա յաց ված վերջ նա կան պա
հան ջար կից: Անդ րա դառ նա լով հար ցին՝ Կա րեն Կա րա պետ յա
նը նշել է, որ ընդ հան րա պես պետք է սկզբուն քո րեն վե րա նա յել 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում սուբ սի դա վոր ման գոր ծըն
թա ցը՝ սեր մի, վա ռե լի քի և  այլ նի մա սով: § Մենք պետք է ձեզ 
հետ վստահ լի նենք, որ ծախ սե րը կա տա րում ենք է ֆեկ տիվ՝ 
մեկ, գնում ենք է ֆեկ տիվ՝ եր կու, հաս ցեա տի րո ջը հասց նում 
ենք՝ ե րեք: Կար ծում եմ՝ մենք այս տեղ բա վա կան ա նե լիք ու
նենք, ո րի մի ջո ցով և է ֆեկ տը կլի նի, և նաև տնտե սում կու նե
նանք¦, նշել է վար չա պե տը:

*** 
Գոր ծա դի րի հա վա նութ յանն է ար ժա նա ցել § Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան և Ա սիա կան զար գաց ման բան կի միջև 
§Են թա կա ռուց վածք նե րի կա յու նութ յան ա ջակ ցութ յան ծրա
գիր. երկ րորդ փուլ¦ (ըն թա ցիկ գոր ծառ նութ յուն ներ) վար կա յին 
հա մա ձայ նագ րի նա խա գի ծը: Ծ րագ րով նա խա տես վում է` բա
րե լա վել հան րա պե տութ յու նում ճա նա պար հա յին, ջրա մա տա
կա րար ման և  է լեկտ րաէ ներ գե տի կա յի ո լորտ նե րի կա ռա վա
րու մը և կա յու նութ յու նը: 

*** 
Գոր ծա դի րը հա մա ձայ նութ յուն է տվել § Հա յաս տա նի Հան

րա պե տութ յան և Հնդ կաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յուն նե րի միջև ա ղետ նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում հա
մա գոր ծակ ցութ յան մա սին¦ փո խըմբռն ման հու շագ րի կնքման 
ա ռա ջար կութ յա նը: Եր կու պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն
նե րի մա կար դա կով ստո րագր վե լիք հու շա գի րը հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս կող մե րի լիա զոր մար մին նե րին մեկ տե ղել ա ղետ
նե րի կա ռա վար ման ո լոր տի ջան քե րը՝ ա վե լի նպա տա կա յին 
դարձ նե լով մարդ կա յին ու նյու թա տեխ նի կա կան նե րու ժի օգ
տա գոր ծու մը:

***
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում օ րերս տե

ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն, ո րը վա րում էր ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: Հան դիպ մա նը 
մաս նակ ցում  էին ՀՀ վար չա պե տի գլխա վոր խորհր դա կան 
Հայկ Դավթ յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե
ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ տնտե սա կան զար գաց ման 
և ներդ րում նե րի նա խա րա րի տե ղա կալ Տիգ րան Խա չատր
յա նը, այլ պե տա կան մար մին նե րի և մաս նա վոր կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Հան դիպ ման նպա տակն էր՝ 
քննար կել գյուղմ թերք նե րի ա վել ցու կի մթեր ման նպա տա կով 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման նոր սխե մա յի կի րառ ման հար
ցը, ո րը մշակ վել է նա խա րա րութ յան կող մից:

§ Պե տութ յան և մաս նա վոր հատ վա ծի միջև հար կա վոր է 
ստեղ ծել շղթա յա կան կապ, ո րով մենք կկա րո ղա նանք ա ռանց 
գյու ղա ցու հա մար ցա վա գին հետ ևանք նե րի կազ մա կեր պել 
գյուղմ թեր քի ա վել ցու կի մթեր ման գոր ծըն թա ցը և խ րա խու
սել ար տա հա նու մը: Այդ նոր սխե ման մշակ վել է, սա կայն կան 
ա ռան ձին հար ցեր, ո րոնք քննար կե լու նպա տա կով շա հագր
գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կերպ վել է այս հան դի
պու մը¦, ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ներ կա յումս գոր ծող §հումք 
հանձ նողվե րամ շա կող/ար տադ րող առևտ րա յին կետ/ ար տա
հա նող¦ շղթան բա վա րար չէ մթեր ման գոր ծըն թա ցը լիար ժեք 
կազ մա կեր պե լու հա մար, քա նի որ պա րու նա կում է պատ
րաս տի ար տադ րան քի ի րաց ման պա հան ջար կի ան կում կամ 
չվճար ման ռիս կեր: Ա ռա ջարկ վում  է ներդ նել գյուղմ թեր քի ֆի
նան սա վոր ման նոր սխե մա,  ո րով կկազ մա կերպ վի ար տադր
ված գյուղմ թեր քի ա վել ցու կի ի րա ցու մը:  Նա խա րա րը շեշ տել 
է, որ  ա վել ցու կի մթե րու մը կի րա կա նաց վի շու կա յա կան գնե
րով, որ պես զի ար տադ րո ղը` գյու ղա ցին, չտու ժի:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում ո րոշ վել է ստեղ ծել աշ խա
տան քա յին խումբ` շա հագր գիռ կող մե րի  ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի մաս նակ ցութ յամբ, ո րոնք կու սում նա սի րեն ներ կա յաց ված 
սխե մա յի ներդր ման նպա տա կա հար մա րութ յու նը և կ տան հա
մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն:

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ը նոր պետ ունի
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ

յան պե տա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տա կազ մին է ներ կա յաց րել նո րան շա նակ ղե կա վար Իշ խան 
Կա րա պետ յա նին:  Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նախ շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել Ար մեն Հայ րա պետ յա
նին ի րա կա նաց րած մե ծա ծա վալ աշ խա տան քի հա մար` տե ղե կաց նե լով, որ նա շա րու նա կե լու է իր 
գոր ծու նեութ յու նը պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում` ար դեն որ պես գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի խորհր դա կան:

Շ նոր հա վո րե լով Իշ խան Կա րա պետ յա նին ՍԱՊԾ պե տի պաշ տո նում նշա նակ վե լու առ թիվ` նա
խա րա րը նշել է, որ նա պատ րաստ ված և պ րո ֆե սիո նալ մաս նա գետ է, քա ջա տեղ յակ է ո լոր տին և 
մաղ թել  է նաև հա ջո ղութ յուն ներ ու արդ յու նա վետ աշ խա տանք:

§Այ սօր ու նենք խնդիր ներ ա նաս նա բու ժութ յան, բու սա սա նի տա րիա յի ո լոր տում, նաև պետք է 
ա պա հո վել ա ռա վե լա գույնս խիստ վե րահս կո ղութ յուն սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով
ման  հար ցում: Ձեր ա մե նօր յա աշ խա տան քը մշտա պես հան րութ յան ու շադ րութ յան և քն նա դա
տութ յան ա ռանց քում է, և  ես լիա հույս եմ, որ նոր ղե կա վա րի հետ հա մա տեղ, կշա րու նա կեք ստեղծ
ված հիմ քե րի վրա բա րե լա վել և զար գաց նել Ծա ռա յութ յան աշ խա տանք նե րի ո րա կը` հաս նե լով 
ա ռա վել տպա վո րիչ արդ յունք նե րի և նոր հա ջո ղութ յուն նե րի¦, նշել է նա խա րար Ա ռա քել յա նը: 

ՍԱՊԾ նո րան շա նակ ղե կա վար Իշ խան Կա րա պետ յա նը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել հան րա
պե տութ յան վար չա պե տին և նա խա րա րին վստա հութ յան հա մար` հա վաս տիաց նե լով, որ ողջ թի մը 
կներդ նի ա ռա վե լա գույն ջան քեր` առ կա խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ ման և հա մա կար գի հե տա
գա զար գաց ման ու կա տա րե լա գործ ման հա մար: 

Ար մեն Հայ րա պետ յանն իր հեր թին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել աշ խա տա կազ մին` եր կու տար
վա հա մա տեղ աշ խա տան քի հա մար և հա ջո ղութ յուն մաղ թել Ծա ռա յութ յան նո րան շա նակ պե տին:

Ä 2
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Ä 1

Արարատի մարզի մի շարք խաղողագործներ 
գյուղատնտեսության նախարարությունում

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

Համատեղ աշխատանք և նոր 
հնարավորությունների ընդլայնում

Ագրարային բնագավառի 
հետագա զարգացում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ա րա
րա տի մար զի Քաղց րա շեն և հա րա կից մի շարք այլ  հա մայնք նե րի խա ղո ղա գործ
նե րին: Հան դիպ մա նը ներ կա էին  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը, § Հա յաս տա նի խա ղո ղա գործ նե րի միութ յուն¦ ՀԿ նա խա
գահ Ար տակ Սարգս յա նը, § Վի նար¦ ՍՊԸ տնօ րեն Ա վե տիք Գալստ յա նը և §Ար մա 
Ալ կո¦ ՍՊԸի ներ կա յա ցու ցի չը:  Հան դիպ ման նպա տակն էր՝ շա հագր գիռ կող մե րի 
մաս նակ ցութ յամբ, քննար կել  2015 թվա կա նին մթեր ված խա ղո ղի դի մաց չվճար
ված ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման հար ցը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում խա ղո ղա գործ նե րին ներ կա յաց վել է ման րա մասն 
տե ղե կատ վութ յուն՝  § Վի նար¦ ՍՊԸի և §Ար մա Ալ կո¦ի միջև  կոն յա կի սպիր տի 
վա ճառ քի  ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ: Կող մե րը վստա հեց րել են, 
որ ա մե նաու շը մինչև տա րե վերջ կմար վեն բո լոր ֆի նան սա կան պար տա վո րութ
յուն նե րը:  

§Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, որ պես զի գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ու նե ցած պարտ քե րը մար վեն ա ռա վե լա գույնս սեղմ 
ժամ կե տում, և  նա խա րա րութ յու նը պատ րաստ է իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե
րում ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը, որ պես զի գոր ծըն թացն ա ռա վել 
ա րագ ըն թա նա¦, նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը: Նա նաև տե ղե
կաց րել է, որ  § Վե դի Ալ կո¦  ըն կե րութ յու նը սպիր տի վա ճառ քի դի մաց ստա ցել է 
գու մա րի մի մա սը՝ 54 մլն դ րա մը,   և սկ սել   խա ղո ղա գործ նե րի պարտ քե րի մար
ման գոր ծըն թա ցը:

 Նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նին հանձ նա րար վել է խիստ վե
րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել նշված գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ և  ըն թաց քի վե
րա բեր յալ պար բե րա բար տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել հա մայն քա պե տե րին` 
գյու ղա ցի նե րին ի րա զե կե լու նպա տա կով:

 Նա խա րա րը հոր դո րել է գյու ղա ցի նե րին` ցան կա ցած հար ցի և դժ գո հութ յան 
դեպ քում, դի մել նա խա րա րութ յուն` վստա հեց նե լով, որ պատ րաս տա կամ են ձեռ
նար կել բո լոր մի ջոց նե րը խնդիր նե րին լու ծում տա լու հա մար:

 Շեշ տե լով, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տը միշտ ե ղել է Հա մաշ խար հա յին 
բան կի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի շար քում` եր ևան յան գրա սեն յա կի ղե կա վա րը 
վե րա հաս տա տել է բան կի պատ րաս տա կա մութ յու նը շա րու նա կել փոխ գոր ծակ
ցութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ` ակն կա լե լով ա ջակ
ցութ յու նը մշտա դի տարկ ման և գ նա հատ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հար ցում:

 Հան դիպ մանն անդ րա դարձ է կա տար վել Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան 
քա ղա քա կա նութ յան մշտա դի տարկ ման և գ նա հատ ման, ինչ պես նաև կլի մա յի փո
փո խութ յան ազ դե ցութ յան նվա զեց ման վե րա բեր յալ դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յա նը:  

Զ րույ ցի ըն թաց քում քննարկ վել են ա նաս նա բու ծութ յա նը, ա նաս նա բու ժութ
յա նը, ա րոտ նե րի ջրար բիաց մա նը, նո րա գույն տե խո լո գիա նե րի ներ մուծ մանն ու 
ներդր մա նը և  գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող այլ հար ցեր ևս: 

 Վեր ջերս գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է 
ՀՀում Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ի գոր Նա
զա րու կին, Ի տա լիա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ջո վան նի Ռի չուլ լիին,  Լիտ
վա յի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո
րում էր նա խա րա րի տե ղա կալ Գին տաս Սաու լիուս Ցի րոն կան,  Հա յաս տա նում 
Լիտ վա յի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Է րի կաս Պետ րի կա
սը և Հա յաս տա նում Վ րաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Գիոր գի Սա գա նե
լի ձեին՝ երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը քննար կե լու նպա տա կով: 

Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պա նի հետ քննարկ
ման ըն թաց քում Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը` որ պես հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր 
ու ղի, ի րա տե սա կան է հա մա րել Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան մե խա նի զա
ցիա յի հա վա քա կա յա նի ստեղ ծու մը:  Բա ցի այդ,  նկա տի ու նե նա լով բե լա ռու սա
կան գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի նկատ մամբ պա հան ջար կի առ կա յութ յու նը` 
կող մե րը  նպա տա կա հար մար են հա մա րել շա րու նա կել Հա յաս տա նում տրակ տոր
նե րի հա վաք ման գոր ծա րա նի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ բա նակ ցութ յուն նե րը: Դես
պան Ի գոր Նա զա րու կը հա վե լել է, որ Բե լա ռու սում ար տադր վում են նաև կե րա հա
վաք և հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն ներ և  ա ռա ջար կել է ու սում նա սի րել դրանց 
ներկր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը ևս:

ՀՀում Ի տա լիա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ջո վան նի Ռի չուլ լիին կար
ևո րել է  Հա յաս տա նի և Ի տա լիա յի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի 
միջև 2014 թվա կա նին ստո րագր ված փո խըմբռն ման հու շագ րի շրջա նա կում նա
խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ա ռա վել ակ տիվ քայ լե րի 
ձեռ նար կու մը և հա վե լել, որ կներդ նի ա ռա վե լա գույն ջան քեր, որ պես զի Հա յաս
տա նը տե սա նե լի դառ նա ի տա լա կան ներդ րող նե րի հա մար: Իսկ Իգ նա տի Ա ռա
քել յանն ա ռա ջար կել է քննար կել Վա յոց ձո րի մար զում` փոքր գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ գի նե գոր ծա կան ար տադ րա մա սի հիմն ման 
հնա րա վո րութ յու նը` ընդգ ծե լով, որ նա խա րա րութ յու նը պատ րաս տա կամ է բո լոր 
քայ լե րը ձեռ նար կել նման ծրագ րե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով: Կող մե րը մտքեր են 
փո խա նա կել  նաև եր կու երկր նե րում կոո պե րա տիվ նե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ
վող հար ցե րի շուրջ:

Լիտ վա յի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կա լը ևս կար ևո րել է հայի
տա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցու մը: Լիտ վա կան կող մին ա ռա ջարկ վել 
է  երկ կողմ ծրագ րեր ի րա կա նաց նել մաս նա վո րա պես`  ձկնա բու ծութ յան, օր գա
նա կան գյու ղատն տե սութ յան, ինչ պես նաև ա նաս նա բու ծութ յան ո լորտ նե րում` 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի տոհ մա յին և մ թե րա տու ար ժե քի բա րե լավ ման 
նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րարն ա ռա ջար կել է 
ու սում նա սի րել հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման, ինչ պես նաև եր կու 
երկր նե րի միջև պա րե նա յին  ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ
յա նը Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յամբ: Լիտ վա կան պատ վի րա կութ յան կող մից 
ա ռա ջարկ է հնչել վե րա նա յել 2005 թվա կա նին եր կու երկր նե րի միջև ստո րագր
ված  § Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և 
Լիտ վա յի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան միջև գյու
ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին¦ հա մա ձայ նա գի
րը՝ հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր ու ղի ներ փնտրե լու հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նում Վ րաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես
պա նի հետ հան դիպ մա նը, ա պա  նա խա րա րը գո հու նա կութ յուն է հայտ նել հայ
վրա ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բարձր մա կար դա կից և հույս հայտ նել, որ այն 
կկրի շա րու նա կա կան բնույթ:  §§Հա յաս տանն ու Վ րաս տա նը` պատ մա կան և  աշ
խար հագ րա կան ա ռու մով, մշտա պես սեր տո րեն կապ ված են ե ղել, գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում ձևա վոր վել է ա մուր հա մա գոր ծակ ցութ յուն, կազ մա կերպ վել են 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար նե րի փո խայ ցեր: Սա կայն եր կու երկր նե րի միջև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա են լայն հնա րա վո րութ յուն ներ և դեռևս չօգ
տա գործ ված մեծ նե րուժ, և հար կա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել երկ կողմ  հա մա գոր
ծակ ցութ յունն ա վե լի ակ տի վաց նե լու ուղ ղութ յամբ¦, ն շել է նա խա րա րը:

Ընդգ ծե լով, որ վրա ցա կան շու կան միշտ բաց է հայ կա կան գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րան քի հա մար` դես պան Գիոր գի Սա գա նե լի ձեն վստա հեց րել է, որ իր 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում կա նի հնա րա վո րը`  այս ո լոր տում երկ կողմ հա րա
բե րութ յուն նե րը խո րաց նե լու, ինչ պես նաև հայվրա ցա կան գոր ծա րար կա պերն 
ընդ լայ նե լու ու ամ րապն դե լու հա մար:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում դես պա նը Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին հրա վի րել է այ ցե
լել Վ րաս տան` տե ղում հար ևան երկ րի գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի ներ կա 
վի ճա կին ծա նո թա նա լու նպա տա կով: Ի պա տաս խան`  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րը խնդրել է դես պա նին իր վրաց գոր ծըն կե րո ջը փո խան ցել Հա յաս տան 
այ ցե լե լու հրա վե րը:
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Նպաստել մասնագիտական 
որակի բարձրացմանը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը մաս նակ ցել է Հա
յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի նիս տին: 
Նիս տին մաս նակ ցում էին ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, դա սա խոս ներ և  ու սա նող ներ:

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝  նա խա րա րը  կար ևո րել է Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի կրթութ յան ո րա կի և  արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա
ցու մը, ինչ պես նաև գի տա կան մտքի օգ տա գոր ծու մը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծում:   « Մենք այ սօր այն վի ճա
կում ենք, որ ժա մա նակ չու նենք  հետ նա յե լու, պի տի ա ռաջ նա յենք, շատ կարճ 
ժա մա նա կում մշա կենք  կար ճա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր, և  օր առ օր 
արդ յունք ներ ու նե նանք:  Սա կայն ա ռանց մաս նա գի տա կան նե րու ժի չենք կա րող 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում լուրջ ա ռա ջըն թաց ակն կա լել: Ա մեն ինչ սկսվում է 
կրթութ յու նից, և մենք պետք է այն հասց նենք  ա ռա վել բարձր մա կար դա կիե, իր 
խոս քում նշել է նա խա րար Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև այս հար ցում մաս նա վոր հատ վա ծի ներգ
րավ մա նը՝ պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե լով օ ժան դա կել պե տութ յունկրթա
կան հաս տա տութ յունմաս նա վոր հատ ված ե ռանկ յու նու շրջա նա կում արդ յու
նա վետ գոր ծակ ցութ յան ծա վալ մա նը:  Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հա վե լել է, որ ին քը 
մշտա պես բաց է քննար կե լու ցան կա ցած ա ռա ջարկ, ինչ պես նաև ա ջակ ցել ու սա
նող նե րի ար տադ րա կան պրակ տի կան նե րի անց կաց մա նը:

 Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յանն իր ե լույ թում  նույն պես կար ևո րել 
է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար նա խա տես վող ծրագ րե րի ի րա կա
նաց ման գոր ծում հա մա պա տաս խան ո րա կա վոր ման կադ րե րի առ կա յութ յու նը՝ 
ընդգ ծե լով, որ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հա մալ սա րա նում բա րեն պաստ 
նա խադր յալ ներ են ստեղծ վել բարձր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով օժտ ված 
կադ րե րի պատ րաստ ման և մի ջազ գա յին կա պե րի բա րե լավ ման ու ընդ լայն ման 
հա մար:

Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րա րը պա տաս խա նել է խորհր դի ան դամ նե րի 
հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե րում էին մաս նա վո րա պես խորհր դատ վա կան հա մա
կար գե րի բա րե լավ մա նը, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի  կենտ րոն նե րի ստեղծ
մա նը, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սութ յան մա սին օ րեն քի մշակ մա նը: Նա խա րա րը 
կար ևո րել է բարձ րաց ված խնդիր նե րը և հա վաս տիաց րել, որ ՀԱԱՀ գիտ նա կան
նե րի օգ նութ յամբ դրանց հա մա պա տաս խան ըն թացք կտրվի:
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ՆՊԱՍՏԵԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում 

վեր ջերս տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րին կից հա սա րա կա կան խորհր դի հեր թա կան 
նիս տը, ո րը վա րում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րար, խորհր դի նա խա գահ Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Նիս տի օ րա կար գը ձևա վոր վել էր խորհր դի ան
դամ ե րի ներ կա յաց րած ա ռա ջար կութ յուն նե րի հի ման 
վրա, ո րում ընդգրկ ված էին նաև  ՀՀում կոո պե րա տիվ
նե րի  զար գաց ման ծրագ րի մշակ ման, օր գա նա կան 
գյուղատնտեսության շու կա յի խնդիր նե րին ու  հնա րա
վո րութ յուն նե րին վե րա բե րող հար ցեր:

 Նախ քան օ րա կար գա յին հար ցե րին անց նե լը 
խորհր դի նա խա գա հը հան դես է ե կել ող ջույ նի խոս քով. 
«Ինչ պես տեղ յակ եք, ար դեն հաս տատ վել է կա ռա վա
րութ յան նոր ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում պետք է 
քայ լեր ձեռ նար կենք, որ պես զի ա ռա ջի կա յում ար դեն 
իսկ արդ յունք ներ ու նե նանք: Մենք ար դեն սկսել ենք 
աշ խա տել եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի վրա, և մեզ հա
մար շատ օգ տա կար կլի նեն ձեր ա ռա ջար կութ յուն ներն 
ու գա ղա փար նե րը այդ ծրագ րե րի արդ յու նա վետ ի րա
կա նաց ման վե րա բեր յալ», –  ող ջու նե լով խորհր դի ան
դամ ե րին` նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Միա ժա մա նակ նա խա րարն ընդգ ծել է, որ գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում նոր  ծրագ րե րի մշակ ման և  
ի րա կա նաց ման գոր ծում հար կա վոր է ներգ րավ վել նաև 
մաս նա վոր հատ վա ծին, քա նի որ միայն պե տա կան 
ներդ րում ե րը բա վա րար չեն ո լոր տի բազ մա կող մա նի 
զար գաց ման հա մար:

Այ նու հետև ՀՀ  գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին 
կից հա սա րա կա կան խորհր դի ան դամ, ՀԱԱՀ «Ագ րո
բիզ նես և շու կա յա բա նութ յուն» ֆա կուլ տե տի դե կան 
Հ րա չիկ  Ջա վադ յանն իր զե կույ ցում ա ռա ջար կութ յուն
ներ է ներ կա յաց րել ՀՀում կոո պե րա տիվ ե րի  զար
գաց ման ծրագ րի մշակ ման վե րա բեր յալ:  Պա րոն Ջա
վադ յա նը մաս նա վո րա պես նշել է, որ կոո պե րա ցու մը 
շա րու նա կա կան և տն տե սա կան կար ևոր  գոր ծըն թաց 
է, ո րի կա յու նութ յան ա պա հով մանը ու  ա ջակ ցութ յանն է 
ներ կա յումս ուղղ ված է  պե տութ յան նպա տա կա յին   քա
ղա քա կա նութ յու նը, և վերջինիս արդ յու նա վե տութ յու նը  
պայ մա նա վոր ված կլի նի գյու ղատն տե սա կան կոո պե

րա տիվ ե րի զար գաց ման ծրագ րի հիմ ա վոր ված մշակ
մամբ ու հետ ևո ղա կան  ի րա կա նաց մամբ: Զե կու ցո ղը 
հան դես է ե կել ծրագ րի մշակ ման վե րա բեր յալ մի շարք 
ա ռա ջարկ նե րով, այդ թվում՝  բազ մա կող մա նի վեր լու
ծութ յուն ի րա կա նաց նել  արդեն կազ մավորված կոո
պե րա տիվ ե րի և նոր կոո պե րա տիվ ե րի ստեղծման  
նպա տա կա հար մա րութ յան վե րա բեր յալ, յու րա քանչ յուր 
մար զի մաս նա գի տաց մա նը հա մա պա տաս խան ընտ րել 
և պե տա կան  ա ջակ ցութ յամբ  ստեղ ծել 2 կոո պե րա տիվ
ներ՝ դրանք դարձ նե լով ցու ցադ րա կան  կենտ րոն ներ, 
դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի  կողմից  տրա մադր
վող մի ջոց ներն (դրա մաշ նորհ նե րը) ա ռաջ նա հերթ ուղղ
վել կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը,  
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ի րաց ման ներ քին 
շե մի քվո տա նե րի սահ ման ման, պե տա կան ե րաշ խա
վոր ված պատ վեր նե րի տրա մադր ման, պայ մա նագ րա
յին հա րա բե րութ յուն նե րում պար տա կա նութ յուն նե րի 
և պա տաս խա նատ վութ յան դրույթ նե րի հստա կեց ման 
մի ջո ցով նպաս տել վստա հութ յան ու ժե ղաց մա նը և գ յու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի շա հագրգռ վա ծութ
յան բարձ րաց մա նը և  այլն:

Ի հա վե լում վե րը նշվա ծի՝ նա խա րարն իր հեր թին 
Հա յաս տա նում կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման հար ցում 
կար ևո րել է խնդրի դի տար կու մը ար տադ րութ յու նից 
մինչև ի րա ցում ար ժեշղ թա յի մեջ` շեշ տե լով, որ միայն 
ամ բող ջա կան ար ժեշղ թա յի առ կա յութ յան դեպ քում կոո

պե րա ցիա յի ո լոր տում կա րե լի է հաս նել շո շա փե լի արդ
յունք նե րի:  

Լ սե լով և քն նար կե լով հնչեց ված հար ցե րը`  օ րա
կար գի ա ռա ջին հար ցի մա սով  է կա յաց վել ո րո շումը` 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն գրա վոր 
ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել «Գ յու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տիվ ե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո
խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին, ինչ պես նաև հա վա
նութ յուն տալ խորհր դի ան դամ Ար շա լույս Թար վերդ յա
նի ա ռա ջար կին` ՀՀում կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման 
խնդիր նե րի շուրջ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նում` խորհր դի շա հագր գիռ ան դամ ե րի և 
գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ  
լայ նա ծա վալ  քննար կում կազ մա կեր պե լու վե րա բեր յալ:   

Օ րա կար գում ընդգրկ ված հա ջորդ հար ցը վե րա
բե րում էր ՀՀում օր գա նա կան շու կա յի ներ կա ի րա վի
ճա կին, խնդիր նե րին ու հնա րա վո րութ յուն նե րին, ո րոնց 
շուրջ զե կույ ցով հան դես է ե կել «Է կո Գ լոբ» ՀԿ նա խա
գահ Նու նե Դար բին յա նը: Տի կին Դար բին յա նը մաս նա
վո րա պես նշել է, որ  Հա յաս տա նում ար տադր վող օր
գա նա կան գյուղմ թեր քը մրցակ ցա յին է ար տերկ րի շու
կա յում, ու նի ար տա հան ման լայն հնա րա վո րութ յուն ներ, 
սա կայն այ սօր ծա վալ նե րը շատ փոքր են, ա ռա ջար կը 
հետ է մում պա հան ջար կից, ո լոր տը զար գա նում է 
ինք նա բուխ կեր պով, որ տեղ հիմ ա կան շո գե քարշ նե
րը մաս նա վոր ըն կե րութ յուն ներն են` օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան ընդ լայն ման հար ցում կար ևո րե լով 
պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի  սերտ հա մա
գոր ծակ ցութ յան հար ցը: Զե կու ցո ղը  անդ րա դար ձել է 
նաև սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան խնդիր
նե րին, ինչ պես նաև հան դես է ե կել մի շարք ա ռա ջար
կութ յուն նե րով: Մաս նա վո րա պես ա ռա ջարկ վել է մշա
կել Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ազ գա յին պլան՝ 
ճյու ղի զար գաց ման քա ղա քա կա նութ յան հա մա կարգ
ված կի րար կում ա պա հո վե լու հա մար, անց կաց նել 
մար քե թին գա յին ու սում ա սի րութ յուն ները հայ կա կան 
օր գա նա կան ապ րանք նե րը ար տա հա նե լու ուղ ղութ
յամբ, վե րա նա յել ազ գա յին օր գա նա կան օ րենսդ րութ
յու նը և  այլն:  

 Վեր ջերս Շի րա կի, Լո ռու, Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա
րա տի և Կո տայ քի մարզ պե տա րան նե րում տե ղի է 
ու նե ցել հա մայնք նե րի զար գաց ման 5ամ յա ծրագ
րե րի կազմ ման մե թո դա բա նութ յան վե րա բեր յալ 
հա դի պումքննար կում: Շի րա կի մար զում մե թո
դա բա նութ յան վե րա բեր յալ հա մայն քա պե տե րին 
անհ րա ժեշտ պար զա բա նում եր ու տե ղե կատ
վութ յուն են տրա մադ րել ՀՀ տա րած քա յին կա
ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րի ա ռա ջին 
տե ղա կալ Վա չե Տեր տեր յա նը և տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման վար չութ յան պետ Ա շոտ Գի լո յա նը:

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման 
նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Վա չե Տեր տեր յա նը 
կար ևո րել է հա մայնք նե րի կող մից սե փա կան հնա րա
վո րութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը. « Յու րա քանչ յուր հա
մայնք ու նի ո րո շա կի ռե սուրս, դա պետք է ա ռա վե լա
գույնս օգ տա գործ վի հա մայն քի զար գաց ման հա մար, 
հատ կա պես` պետք է կար ևոր վեն տնտե սա կան ներդ
րու մա յին ծրագ րե րը»:

Տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա
խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կա լը վստա հութ յուն է հայտ
նել, որ Շի րա կի մարզ պե տա րա նի ու հա մայնք նե րի 
ղե կա վար նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կնպաս տի հա
մայնք նե րի զար գաց ման 5ամ յա ծրագ րե րի կազմ ման 
գոր ծըն թա ցին: «Ես վստահ եմ` պա րոն Սի մոն յանը ու 
մարզ պե տա րա նի պա տաս խա նա տու նե րը ա մեն կերպ 
Ձեզ կա ջակ ցեն, ա մե նա տար բեր մի ջոց նե րով կօգ նեն 
այս ծրագ րե րը կազ մե լու հար ցում, պետք են գործ նա
կան ծրագ րեր, ո րոնք թղթի վրա չեն մա լու, կյան քի 
են կոչ վե լու, նպաս տե լու են դրա կան տե ղա շար ժե րին, 
մարդ կանց բա րե կե ցութ յան բարձ րաց մա նը», նշել է 
Վա չե Տեր տեր յա նը: 

Ամ փո փե լով հան դի պու մը՝ Շի րա կի մարզ պետն 
ընդգ ծել է, որ իր կող մից ար դեն հա մա պա տաս խան 
կար գադ րութ յուն նե րը պա տաս խա նա տու նե րին տրված 
են, բո լոր ու ժե րը կկենտ րո նաց վեն զար գաց ման ծրագ
րե րի կազմ ման շուրջ, հաշ վի կառն վեն շա հագր գիռ 
կող մե րի կար ծիք նե րը, գնա հա տա կան ներն ու վեր լու
ծութ յուն նե րը: Ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում են հան դի
պում եր ու մաս նա գի տա կան քննար կումխորհր դակ
ցութ յուն ներ  մար զի զար գաց ման ա ռա վել կի րա ռա կան 
ծրա գիր կազ մե լու հա մար: 

Իսկ Լո ռու մարզ պե տա րա նում քննար կու մը վա րել 
է մարզ պե տի տե ղա կալ Ար սեն Դար բին յա նը: Մաս նակ
ցել են մարզ պե տա րա նի պա տաս խա նա տու պաշ տո
նա տար ան ձինք, մար զի զար գաց ման ռազ մա վա րութ
յան նա խագ ծի մշակ ման և կազմ ման նպա տա կով ձևա
վոր ված աշ խա տան քա յին խում բը, ինչ պես նաև մար զի 
քա ղա քա յին և խո շոր գյու ղա կան հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րը:

Քն նարկ ման շրջա նակ նե րում Վ. Տեր տեր յա նը 
մաս նա կից նե րին է ներ կա յաց րել տար վող աշ խա տանք
նե րի հա մա կող մա նի կազ մա կերպ ման կար ևո րութ յուն
նե րը: Նա հոր դո րել է ի րա տե սա կան և հա մայն քի հա
մար ի րա պես կար ևո րութ յուն ու նե ցող և զար գա ցում 
ա պա հո վող ծրագ րա յին փա թեթ ներ կազ մել, նաև նշել 
է, որ Տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա
խա րա րութ յու նը պատ րաս տա կամ է մե թո դա կան և 
խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել: 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում խորհր դակ ցութ յա
նը մաս նակ ցել են մարզ պետ Գաբ րիել Գ յո զալ յա նը, 
ՏԿԶ նա խա րա րի տե ղա կալ Ար թուր Խա չատր յա
նը, ՏԿԶ նա խա րա րութ յան պաշ տո նա տար ան ձինք, 
մար զի զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան նա խագծի 
մշակ ման նպա տա կով ձևա վոր ված աշ խա տան քա
յին խում բը, մար զի հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ:  
Այս տեղ ևս մաս նա կից նե րին ներ կա յաց վե ցին օ րա կար

գա յին հար ցե րի ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե
րի հա մա կող մա նի կազ մա կերպ ման կար ևո րութ յուն նե
րը: Մարզ պետ Գաբ րիել Գ յո զալ յանն անդ րա դար ձավ 
մար զի զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան մշակ ման կար
ևո րութ յա նը, նշեց հա մայնք նե րի զար գաց ման 5ամ
յա ծրագ րե րի կազմ ման աշ խա տանք նե րը պատ շաճ 
և ներ կա յաց ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Ա րա րա տի մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կից նե
րին և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րին ՀՀ տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ար թուր Խա չատր յա նը ծա նո թաց րեց տա րած քա յին 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան մե թո դա բա նութ յա նը։ 
Փոխ նա խա րարն ա ռա ջար կեց ճիշտ գնա հա տել հա
մայն քի ի րա վի ճա կը, գյու ղար տադ րան քը, տու րիզ մի, 
մշա կույ թի, սպոր տի զար գաց ման հե ռան կար նե րը, ինչ
պես նաև հաշ վի առ նել հան րա պե տա կան մա կար դա
կով ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, բա րե գործ նե րի ա ջակ
ցութ յու նը։ 

Մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը, շնոր հա կա
լութ յուն հայտ նե լով ու սու ցո ղա կան այս մի ջո ցառ ման 
հա մար, նշեց, որ մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կից ներն 
ա մեն ին չով կա ջակ ցեն հա մայնք նե րին վե րո հիշ յալ աշ
խա տանք նե րը ժա մա նա կին ի րա կա նաց նե լու հա մար և 
հույս հայտ նեց, որ նմա նա տիպ սե մի նար նե րի անց կա
ցու մը շա րու նա կա կան բնույթ կկրի։

Կո տայ քի մարզ պե տա րա նում ՀՀ տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րի ա ռա ջին տե
ղա կալ Վ. Տեր տեր յա նը մաս նա կից նե րին է ներ կա յաց
րել օ րա կար գա յին հար ցե րի ու ղութ յամբ տար վող աշ
խա տանք նե րի հա մա կող մա նի կազ մա կերպ ման կար
ևո րութ յուն ը: Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին ՀՀ տա
րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րի 
ա ռա ջին տե ղա կա լը պա տաս խա նել է մասնակիցմերի 
կո մից բար ձրաց ված մի շարք հար ցե րի: 
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«Գ յու ղի զար գաց ման ԱՐԴԻ նա խա ձեռ նութ յուն ծրագ րի» շրջա նակ նե րում 
ՀՀ Լո ռու մար զի Մեծ Պար նի հա մայն քում  տե ղի է ու նե ցել վեր լու ծութ յուն`  մրգի 
ար տադ րութ յան, գյու ղա կան տու րիզ մի  զար գաց ման և կա թի վե րամ շակ ման 
ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ: Վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րով ա ռաջ նա հեր թութ յու նը 
տրվել է կա թի հա վաք ման կե տի ստեղծ մա նը:

Հա մայն քա պե տա
րա նը կոո պե րա տի վին 
տրա մադ րել է տա րածք և 
1.5 մլն դ րամ, իսկ մա ցած 
աշ խա տանք նե րը կա
տար վել են  ԱՐԴԻ ծրագ
րի մի ջոց նե րով  (մոտ 
18.5 մլն դ րամ՝ այդ թվում` 
սար քա վո րում ե րը): Ձեռք 
է բեր վել նաև ՈՒԱԶ կաթ
հա վաք մե քե նա, ո րի  
արժեքի 20 %ը տրվել է 
կոո պե րա տի վի մի ջոց նե
րից, 30 %ը հատ կաց վել 
է Հեյ ֆեր Փ րո ջեկթ Ին
թեր նեյշնլ հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի կող մից, իսկ 
մա ցած 50 %ը` ՀԳՌԿՄ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

 Գ յու ղա պետ Գա գիկ 
Պալ յա նի տե ղե կաց մամբ, 
ըն թա ցիկ տա րում Մեծ 
Պար նի հա մայն քի բնա
կիչ նե րի կող մից մշա կութ
յան տակ է դրվել հա մայն
քի վա րե լա հո ղե րի ա վե լի 
քան 86 %ը, ո րը կազ մում 
է 1350 հա: Հիմ վել է նոր 
կոո պե րա տիվ և հա մայն
քում մշակ վում է 20 հա 
հնդկա ցո րեն, որը նոր 
թափ հա ղոր դե լով ո չա
վան դա կան մշա կա բույ սե
րի մշակ մա նն ու տա րած
մա նը: 

«2016 թ.ի գար նա նը 
« Դիա կոն յա» բա րե գոր
ծա կան հիմ ադ րա մի հետ 
հա մա տեղ, Մեծ Պար նի 
հա մայն քի սա րա փե շե
րում, որ տեղ շուրջ 15 տա
րի որ ևէ ցանք չի կա տար
վել և (այդ հո ղե րն ար դեն 
իսկ դեգ րա դա ցիա յի են են թարկ վում), մշա կութ յան տակ է դրվել 40 հա հո ղա տա
րածք, որ տեղ ցան վել են բազ մամ յա խո տա բույ սեր՝ ա վե լաց նե լով կե րա բա զա ն»,  
հա վե լում է գյու ղա պե տը:

 Դեռևս 4 տա րի ա ռաջ, ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ա բով յա նի թիվ 6 ա վագ դպրո
ցը հան դես ե կավ հե տաքր քիր նա խա ձեռ նութ յամբ: Դպ րո ցի բարձր դա սա րա
նի ա շա կերտ նե րին, որ պես ար հես տա գոր ծա կան մաս նա գի տութ յուն, 3 տա րի 
տևողությամբ, դա սա վանդ վում է մեղ վա բու ծութ յուն ա ռար կան:

Դպ րո ցի տնօ րեն Հով հան նես Վար դան յա նի տե ղե կաց մամբ, դա սա վան դում 
ի րա կա նաց նում են « Մուլ տի Ագ րո» ըն կե րութ յան փոր ձա ռու և  եր կա րամ յա մաս
նա գետ նե րը, ով քեր ի րենց տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած հմտութ յուն նե րը  
փո խան ցում են ա շա կերտ նե րին: Ի դեպ, ար տադ րա կան փորձաշրջանն ա շա կերտ
ներն ի րա կա նաց նում են գի տաար տադ րա կան կենտ րո նի Ա ռին ջում գտնվող մեղ
վա բու ծա կան տնտե սութ յու նում: Ուս ման ըն թաց քում ա շա կերտ ներն ա պա հով վում 
են մաս նա գի տա կան հա մա պա տաս խան գրա կա նութ յամբ: « Մեղ վա բու ծութ յան 
զար գա ցում այ սօր պետք է դնել գի տա կան հիմ քի վրա, հետևաբար այդ նպա

տա կով հար կա վոր է ու նե նալ բարձ րա գույն կրթութ յամբ մաս նա գետ ներ, ո րոնց 
ա պա հով ման հա մար կնքել ենք պայ մա նա գիր «ՀԱԱՀ» հիմ ադ րա մի հետ` որ պես
զի ա պա հով վի նաև մեր շրջա նա վարտ նե րի բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու 
հնա րա վո րութ յու նը: Բա ցի այդ, առ կա է մեղ վա բույծմաս նա գետ նե րի սերն դա
փո խութ յան խնդի րը», իր մտա հո գութ յունն է հայտ նում պրն Վար դան յա նը: Ն րա 
կար ծի քով, ճյու ղի զար գաց ման հա մար, Կո տայ քի մար զում առ կա են անհ րա ժեշտ 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը: Ուս տի այս տե սանկ յու նից կար ևոր վում է նաև մաս
նա գետ նե րի պատ րաս տու մը: 

   Ճ յու ղի զար գա ցու մը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի նաև գյու ղատն տե սութ յան, 
բժշկութ յան, դիմահարդարման և  այլ բնա գա վառ նե րի հա մար: Բա ցի այդ, կա րե լի 
է կա զմա կեր պել մեղ վի թույ նի, ծաղ կա փո շու, մեղ վա կա թի և  այլ մեղ վամ թերք նե րի 
ար տադ րութ յուն: « Մուլ տի Ագ րո» գի տաար տադ րա կան կենտ րո նի տնօ րեն Ռո զա 
Ծա ռուկ յա նը հա ճախ է այ ցե լում դպրոց, ծա նո թա նում մեղ վա բու ծութ յուն ա ռար կա յի 
դա սապ րո ցե սին, ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին և ծ րագ րե րին, լսում դրանք ա վե լի 
բա րե լավ վե լու ուղ ղութ յամբ ար վող ա ռա ջարկ նե րը, ինչ պես նաև ցու ցա բե րում անհ
րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն: « Մեղ վա բու ծութ յուն ա ռար կա յի դա սա վան դումը  իմ վա
ղե մի ե րա զանք նե րից մեկն էր, քա նի որ կար ևո րում եմ ճյու ղի զար գա ցու մը հան
րա պե տութ յու նում: Ի դեպ, մեղ վա բու ծութ յու նը, որ պես ա ռար կա, դա սա վանդ վում է 
նաև հան րա պե տութ յան 4 քո լեջ նե րում», ա սում է տի կին Ծա ռուկ յա նը: Ն րա կար
ծի քով, մեղ վա բու ծութ յու նը կա րե լի է, և պե՛տք է զար գաց նել հատ կա պես հան րա պե
տութ յան սահ մա նա մերձ գո տի նե րում, որ տեղ աշ խա տա տե ղե րի հույժ ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Բա ցի այդ, տի կին Ծա ռուկ յա նը կար ևո րում է նաև մեղ վա
բու ծութ յան սուբ սի դա վո րու մը պե տութ յան կող մից: 

ԿԱՐԵՎՈՐՎՈՒՄ Է ՄԵՂՎԱԲՈՒՅԾՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
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«ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ»
 2016 թ. հոկտեմբերին 
«Գյուղական կանանց խմբերի 
տնտեսական հզորացում 
կարողությունների զարգացման 
միջոցով» ծրագրում ընդգրկված 
15 գյուղական կանանց խմբերի 
համակարգողների համար անցկացվեց 
եռօրյա դասընթաց` «Ուսուցում 
ուսուցանողների համար» սկզբունքով  
«Կանաչ ուսուցման կենտրոնում»: 

 Դա սըն թա ցի նպա տակն էր` մաս նա
կից նե րին ներ կա յաց նե լու գեն դեր հաս կա
ցութ յու նը և կա նանց ա ռաջ նոր դութ յու նը: 
Քն նարկ վե ցին հետև յալ թե մա նե րը՝ կա նանց 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան գոր ծիք ներ, աշ խա տանք մի
ջազ գա յին կա ռույց նե րի հետ, գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յու նը (գեն դե րի ըմբռ նու մը, 
դե րե րը ըն տա նի քում, հա մայն քում, քա ղա
քա կան կյան քում), գեն դե րա յին ըն կա լում
ներն ու ակն կա լիք նե րը, գեն դեր և  ա ռաջ նոր դութ յուն, 

ինչ պես դառ նալ հա ջո ղակ, գեն դերն ու զար գա ցու մը: 
Մաս նա կից նե րին տրվե ցին նաև հա մա պա տաս խան 

մար զա յին կա ռույց նե րում կա նանց հար ցե
րով զբաղ վող պե տա կան պաշ տոն յա նե րի 
կոն տակ տա յին տվյալ ները: Մաս նա կից կա
նայք շատ խան դա վառ ված էին և  ար դեն իսկ 
ու նեին շատ գա ղա փար ներ` նոր նա խա ձեռ
նութ յամբ հան դես գա լու ի րենց հա մայնք նե
րում և կի սե լու ի րենց ստա ցած գի տե լիք նե րը 
բո լոր հե տաքրքր ված ան ձանց հետ: Բա ցի 
այդ, խմբի հա մա կար գող ներն անց կաց նե լու 
են սե մի նարդա սըն թաց ի րենց խմբե րի ան
դամ կա նանց հետ կի սե լու  համար ստա ցած 
հմտութ յուն ներն ու գի տե լիք նե րը:

«Գ յու ղա կան կա նանց խմ բե րի տնտե
սա կան հզո րա ցում կա րո ղութ յուն նե րի զար
գաց ման մի ջո ցով» ծրա գիրն  ի րա կա նաց վում 
է « Կա նաչ ա րա հետ» գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան ՀԿի կող մից ֆի նան սա վոր
վում է ՄԱԿի Կա նանց հար ցե րով զբաղ վող 
գրա սեն յա կի Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
հիմ ադ րա մի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ:

 « Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿ
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Մեր երկ րում  կար ևոր վում է 
գյու ղատն տե սա կան  ապ րանք ար
տադ րող նե րին և  ագ րոարդ յու նա բե
րութ յան հա մա լի րի սուբ յեկտ նե րին 
խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ վա
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը, 
ո րը նպաս տում է գի տե լիք նե րի  անհ
րա ժեշտ մա կար դա կի, գյու ղատն տե
սութ յան գոր ծու նեութ յան և  ե կամ տա
բե րութ յան բարձ րաց մա նը` նո րա րա
րութ յուն նե րի կի րառ ման ճա նա պար
հով:

 Գե ղամ Սա յադ յանն ար դեն մի քա
նի տա րի է, ինչ ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
Ձո րաղբ յուր հա մայն քում հիմ ել է այ գի 
և զ բաղ վում է պտղի ար տադ րութ յամբ: 
Մ շա կութ յան, բեր քա հա վա քի և  ար տադ
րան քի ի րաց ման աշ խա տանք նե րում 
ընդգրկ ված են ըն տա նի քի բո լոր ան
դամ ե րը, ով քեր սի րով են կա տա րում 
ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րը, քա նի 
որ տես նում են աշ խա տան քի շո շա փե լի 
արդ յուն քը: Իսկ դրան հա սել են` հետևե
լով մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին: 
Ի րենց տնտե սութ յա նը մաս նա գի տա
կան խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ
յուն են ցու ցա բե րում Կո տայ քի ԳԱՄԿի 
մաս նա գետ նե րը: «ԳԱՄԿի մաս նա գետ 
Վա նիկ Ս տե փան յա նը հա ճախ է այ ցե
լում մեր տնտե սութ յուն, ծա նո թա նում 
ծա գած խնդիր նե րին, ու սում ա սի րում 
դրանց պատ ճառ նե րը, ա պա խոր հուրդ
ներ տա լիս դրանց վե րաց ման կամ 
կար գա վոր ման ուղ ղութ յամբ: Ե թե մեզ 

չտրա մադր վեր խորհր դատ վա կան այդ 
ծա ռա յութ յու նը և մենք էլ չհետ ևեինք 
մաս նա գե տի խոր հուրդ նե րին, ան շուշտ, 
չէինք ու նե նա այն արդ յուն քը, որն այ սօր 
ու նենք: Մեր ար տադ րած խնձորն իր 
ապ րան քա յին տես քով շու կա յում տար
բեր վում է մյուս նե րից: Այն գրա վիչ է և  
աչ քի է ընկ նում հա մա յին հատ կա նիշ նե
րով, ին չի շնոր հիվ դյու րին է լի նում նաև 
ի րա ցու մը», պատ մում է Գե ղամ Սա
յադ յա նը: Ի  դեպ, այս տնտե սութ յու նում 
այն քան է կար ևոր վում խորհր դատ վութ
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը, որ ԳԱՄԿի 
կող մից ֆեր մեր նե րի հա մար այս տեղ 
են կազ մա կերպ վում մաս նա գի տա կան 
սե մի նար ներ, ո րը զու գորդ վում է նաև 
գործ նա կան աշ խա տանք նե րով:   

Գե ղամ Սա յադ յա նը մաս նա գի
տութ յամբ խո հա րար է, անց յա լում այ գե
գոր ծութ յամբ չի զբաղ վել, իսկ տնա մերձ 
այ գե տա րածք նե րում մշա կութ յան աշ
խա տանքն ներն ի րա կա նաց րել են ծնող
նե րը: Տա րի ներ անց այ գե տա րածք ներն 
ըն դար ձա կե լու, նոր այ գի ներ հիմ ե լու 
ահ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ: Ի դեպ, 
ԳԱՄԿի մաս նա գետ Վա նիկ Ս տե փան
յա նը նույն պես այ գի է հիմ ել Ձո րաղբ
յու րում, որն ար դեն իր գե ղեց կութ յամբ 
ցու ցադ րա կան է:Ն րա մաս նա գի տա կան 
խոր հուրդ նե րին հետ ևե լու շնոր հիվ, Ձո
րաղբ յու րի այ գե գործ նե րը կա րո ղա նում 
են հաղ թա հա րել մշա կութ յան գոր ծըն
թա ցում ծա գած դժվա րութ յուն նե րը: 
«Մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րով ենք 
ընտ րում բույ սե րի վա սա տու նե րի և 
հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի մի
ջոց նե րը, անհ րա ժեշտ ժամ կետ նե րում 
ի րա կա նաց նում է տի և խ նամ քի աշ
խա տանք նե րը», պատ մում  է Գե ղամ 
Սա յադ յա նը: Մաս նա գի տա կան խոր
հուրդ ներն օգ նում են ճիշտ կազ մա կեր
պել այ գե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը: 
 Հետևեք մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե
րին, արդ յունքն ան պայ ման տե սա նե լի 
կլի նի: 

 
Նել լի Սա հակ յան
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«ՄԵԼԻՆԵԻ ՊԱՐՏԵԶԻ» ՏԻՐՈՒՀԻՆ
« Փոքր հո ղա տա րածք նե րից ևս կա րե լի է ստա նալ բարձր արդ յունք` վա րե

լով արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սութ յուն, միա ժա մա նակ ճիշտ ընտ րե լով մշա կա
բույ սե րը», այս կար ծի քին է ե րի տա սարդ մաս նա գետ Թա լին Քե վոն յա նը, ով 
Հա յաս տան է ե կել ԱՄՆից` հայ րե նի քին օգ տա կար լի նե լու ա ռա քե լութ յամբ: 

Հիմ ե լով « Մե լի նեի պար տեզ» ըն կե րութ յու նը՝ ե րի տա սարդ գործարարն ան
մի ջա պես ձեռ նա մուխ է լի նում` սկզբում փոր ձարկ ման, այ նու հետև` ար տադ րութ
յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, Հա յաս տա նի տար բեր հո ղա տա րածք նե րում 
կազմակերպել էին սա գա խո տի ար տադ րութ յուն: « Սա գա խոտն ու նի հնա գույն ծա
գում: Ին կե րը և  աց տեկ ներն այն հա մա րում էին հա ցա հա տիկ նե րի մայ րը, քա նի որ 
եփ ված սա գա խո տի մեկ բա ժա կը կա րող է լրաց նել ա ռօր յա սննդի բա ժի նը: Այդ 
պատ ճա ռով ՄԱԿը 2013թ.ը հայ տա րա րեց սա գա խո տի տա րի: Սակայն, եր կար 
ժա մա նակ այն տա րա ծում չու ներ, այժմ այդ բու սա տե սակն ա ճեց վում է՝ Պե րու յում, 
Էկ վա դո րում, Տի բե թում և  այլ երկր նե րում:  Ոչ ա վան դա կան այս մշա կա բույսն ա ճեց
վում է  նաև Հա յաս տա նում», պատ մում է Թա լին Քե վոն յա նը:

Ցան քի և մ շա կութ յան ըն թաց քում նոր տեխ նո լո գիա ներ չեն կի րառ վում, աշ
խա տանք ներն ամ բող ջութ յամբ կա տար վում են ձեռքով: Ն պա տակն այն է, որ պես զի 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վեն մեծ թվով մար դիկ և  աշ խա տանք ու նե նան: Փորձ
նա կան և  ար տադ րա կան ցան քեր են կա տար վել Հայաստանի Հանրապետության՝ 
Տա վու շի, Լո ռու, Շի րա կի և Ս յու նի քի մար զե րում: Ընտր վել են հիմ ա կա նում այն 
մար զե րը, ո րոնց բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը նպաս տա վոր են այս մշա կա բույ սի 
ա ճեց ման հա մար: Բա ցի այդ, այն նաև սո ցիա լա կան ծրա գիր է հե տապն դում, քա նի 
որ նշված մար զե րի բնա կիչ նե րը սո ցիա լա կան ա պա հով ման խնդիր ու նեն: «Չ պետք 
է ա սել, թե Հա յաս տա նում աշ խա տա տե ղեր  չկան, կամ էլ` «Ես մաս նա գի տութ յուն 
չու նեմ»: Կա րե լի է ներգ րավ վել հենց սա գա խո տի մշա կութ յան աշ խա տան քե րում, 
միայն ցան կութ յուն է պետք: Աշ խա տանք ներն, ի հար կե, բարդ են ու դժվա րին, սա
կայն, ե թե մար դը պատ րաստ է աշ խա տե լու, կա րող է իր ձեռ քե րով բա րիք ստեղ
ծել», եզ րա հան գում է Թա լի նը, ա պա հա վե լում, որ սա իր բիզ նեսն է, և հակ ված է 
այն պես կազ մա կեր պել աշ խա տանք նե րը, որ պես զի ներդր ված գու մար ներն արդ
յուն քով վեր դառ նան: 

Սա գա խո տի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը պայ մա նա վոր ված է այս մշա
կա բույ սի մի շարք օգ տա կար հատ կա նիշ նե րով: «Այն իր մեջ պա րու նա կում է մեծ 
քա նա կութ յամբ ած խաջ րեր, B խմբի վի տա մին ներ, օր գա նիզ մի հա մար չա փա զանց 
կար ևոր բջջան յութ: Որ քան էլ զար մա նա լի է, այն իր մեջ պա րու նա կող ֆոս ֆո րի 
քա նա կով ան գամ գե րա զան ցում է շատ ձկնա տե սակ նե րի: Եր կա թի պա րու նա կութ
յամբ  գե րա զան ցում  է ցո րե նին, բա ղադ րութ յան մեջ կա նաև՝ մագ նե զիում, ցինկ 
և կա լիում: Սա գա խո տի մեջ սպի տա կու ցի պա րու նա կութ յու նը հաս նում է 16,2 %ի, 
գե րա զան ցում է բրնձին, ցո րե նին, ե գիպ տա ցո րե նին և  այլ հա տի կա վոր նե րին: Ի 
տար բե րութ յուն բրնձի և ցո րե նի՝ սա գա խո տի սպի տա կու ցի կա ռուց ված քը շատ մոտ 
է կա թի սպի տա կու ցի կա ռուց ված քին:  Ի դեպ, սա գա խո տը կա րող է օգ տա գործ
վել ե րե խա նե րի կե րակ րա ցան կում` սկսած 810 ամ սա կա նից, քա նի որ այն իր մեջ 
պա րու նա կում է ման կա կան օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ սպի տա կուց ներ և  ա մի նաթ

թու ներ», պատ մում է մաս նա գե տը: Հա վե լենք նաև, 
որ սա գա խոտն աչ քի է ընկ նում նաև ման րա թե լե րի 
բարձր տե սա կա րար կշռով, հա րուստ է օ մե գա 3ով: 
Ի դեպ, կար ևոր հան գա մանք է նաև այն, որ այս բույ
սը գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված սննդամ թերք չէ  և  
ու նի բարձր սննդա յին ար ժեք:

Մաս նա գետ նե րի վկա յութ յամբ, այն լա վաց նում է 
մար սո ղութ յու նը, նյու թա փո խա նա կութ յու նը, ար յան 
շրջա նա ռութ յու նը, պայ քա րում է ա վե լորդ քա շի և վա
ղա ժամ  ծե րաց ման դեմ: Բույ սը հա րուստ է՝ A, C, E, B2 
վի տա մին նե րով, սե լե նով, լե ցե տի նով և  այլն: Իսկ հա
կաօք սի դանտ նե րի բարձր քա նա կութ յան շնոր հիվ, այն 
նաև ու նի հա կա բոր բո քա յին, հա կասթ րե սա յին, հա կա
վի րու սա յին և հա կա քաղց կե ղա յին ազ դե ցութ յուն, չի 
պա րու նա
կում սոսն
ձան յութ: 

Սագա խոտն ու նի ցածր գլի ցե միկ 
ին դեքս, ո րը լավ է ար յան ճնշման կար
գա վոր ման հա մար: « Կա սև, սպի տակ և 
կար միր տե սա կի սա գա խոտեր, ո րոնց 
մեջ սննդա յին տար բե րութ յուն ներ չկան: 
Պատ րաստ վում է հեշտ և  ա րագ: Կա րե լի 
է օգ տա գոր ծել աղ ցան նե րի, ա պուր նե րի, 
ձվա ծե ղի, ինչ պես  նաև բո լոր ու տեստ նե
րի մեջ` փո խա րի նե լով բրնձին, բլղու րին և 
հնդ կա ձա վա րին», նշում է Թա լի նը: 

Շուրջ 20 տա րի է, ինչ Թա լին Քե վոն յա նը կապ ված է հայ րե նի քին, հա ճա խա
կի է այ ցե լում  Հա յաս տան: Նա ու զում է, որ հայ րե նի քը տնտե սա պես լի նի հզոր, 
գյուղմ թերք նե րի իր ար տադ րան քով ներ կա յա նա լի լի նի մի ջազ գա յին հան րութ յա նը, 
իսկ Հա յաս տա նում մար դիկ աշ խա տանք ու զբաղ վա ծութ յուն ու նե նան: Լինելով հայ
րե նա սեր` Թալինը հա ճախ է այ ցե լում  տար բեր երկր ներ, պատ մում Հա յաս տա նի 
մա սին, որ պես զի ար տեր կում նույն պես ի րա զեկ ված լի նեն ոչ միայն Հա յաս տա նի 
հա րուստ մշա կույ թի, այլև՝ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման բնա գա վա ռում ու նե
ցած ա ռա ջըն թա ցի և հա ջո ղութ յուն նե րի  մա սին: 

Ե րա զանք ներ ու ձգտում եր շատ ու նի ե րի տա սարդ գոր ծա րա րը, ո րոնց հաս
նե լու հա մար նա իր նյու թա կան ներդ րում երն է կա տա րում, այդ պի սով` փոքր ինչ 
նպաս տե լով իր երկ րի բարօ րութ յանն ու տնտե սա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը: 

 Նել լի Սա հակ յան

«ՄԵԾ ՓՈՒՌ- 2016» 
Ար դեն երկ րորդ տա րին է, ինչ « Վորլդ  Վիժն  Հա յաս տան» կազ մա կեր պութ

յան  Գա վա ռի տա րած քա յին զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն
յա կը  կազ մա կեր պում է «Հ յու րա սի րում են քյա վառ ցի նե րը» խո րա գի րը կրող 
« Մեծ փուռ» մի ջո ցա ռու մը:    Մի ջո ցա ռու մը, ո րին մաս նակ ցում էին պե տա կան 
կա ռա վար ման  և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ, մայ րա քա ղա քից ժա մա նած հյու րեր,  Գա վա ռի տա րած քի հա մայնք նե
րի բնա կիչ ներ, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ղե կա վար ներ, կա յա ցավ 
 Կար միրգ յուղ և  Սա րու խան հա մայնք նե րի միջև գտնվող  Ծաղ կա վան քի հա րա
կից տա րած քում:

« Կար տո ֆի լի մեծ փուռ» փա ռա տո նը հիմ ա կա նում հա մախմ բել էր  Սա րու
խան և  Գան ձակ հա մայնք նե րի կար տո ֆի լա գործ նե րին, ով քեր փա թե թա վոր
ված կար տո ֆիլ նե րը ներ կա յաց րել էին 16 տա ղա վար նե րում:  Բա ցի կար տո ֆի լից 
պատ րաստ ված մոտ 50 տե սա կի ու տես տե ղեն նե րից և  թո րած օ ղուց՝ սե ղան նե րին 
դրված էին նաև փախ լա վա, գա թա, հրու շա կե ղեն, քյուֆ թա, մեղր, ձկնե ղեն, չիչ
խա նի հյութ, պան րի տե սա կա նի և  տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ այլ կե րա կուր ներ: 
 Սա րու խա նի և  Գան ձա կի ֆեր մեր նե րի խմբե րից զատ, մի ջո ցառ մա նը ա ռան ձին 
տա ղա վար նե րում ի րենց ար տադ րած բերքն  էին ցու ցադ րում նաև  Վար դե նի սի և  
 Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

 « Գե ղար քու նի քի մար զի կար տո ֆիլն ար դեն դար ձել է հայտ նի բրենդ՝ իր հա
մա յին, ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի և  այն ա ճեց նող մարդ կանց հյու րա սի րութ
յան շնոր հիվ: Այս տեղ ա ճեց ված կար տո ֆի լը հնա րա վոր է պա հել մինչև գա րուն՝ 
վստահ լի նե լով, որ չի փչա նա: Իսկ մի ջո ցառ մա նը ներ կա յաց ված գեր խո շոր և 
 կեն դա նա կերպ կար տո ֆիլ նե րն ա ռա ջաց նում էին հյու րե րի հիաց մունքն ու զար
ման քը:  Կար ծում եմ, որ մեր կող մից կազ մա կերպ վող ա վան դա կան փա ռա տո
նը տա րեց տա րի մեծ հնչե ղութ յուն կու նե նա և կն պաս տի տա րա ծաշր ջա նի կար
տո ֆի լա գործ նե րի ե կա մուտ նե րի ա ճին», մի ջո ցա ռու մը ներ կա յաց րեց   « Վորլդ  
 Վիժն   Հա յաս տան»  կազ մա կեր պութ յան   Գա վա ռի տա րած քա յին զար գաց
ման ծրագ րե րի ղե կա վար  Վա րազ դատ  Սարգս յա նը:  Սահ ման ված էին մրցա նակ
ներ՝ « Կար տո ֆի լից պատ րաստ ված լա վա գույն ու տեստ», « Լա վա գույն փռնչի», 
« Լա վա գույն տա ղա վար», « Լա վա գույն խումբ», «Ա մե նա խո շոր կար տո ֆիլ» ան վա
նա կար գե րի հա մար: Ի դեպ, ա մե նա խո շոր կար տո ֆի լը կշռում էր 1 կգ 600 գրամ:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ կա նե րի բարձր տրա մադ րութ յունն ա պա հո
վե ցին գե ղար վես տա կան ինք նա գործ խմբերը: « Մեծ փուռ2016» փա ռա տոնն 
ա վարտ վեց խորհր դան շա կան շուրջ պա րով:

www.armenpress.am
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՎԱՅՈՑ 
ՁՈՐՈՒՄ ԲԱՑԵՑ ԻՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՏՆԿԱՐԱՆԸ

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ Ð²Ü¸ÆäàôØ

 «ԻՋԵՎԱՆԻ» ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՊԼԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Ìð²¶Æð

« Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը»ը  Վա յոց ձո րի  Չի վա հա մայն քի գլխա
վոր ճա նա պար հի հար ևա նութ յամբ հոկ տեմ բե րի 26ին բա ցեց իր չոր րորդ տնկա
րա նա յին տնտե սութ յու նը:  

Չի վա յում տնկա րա նի 
հիմ ադր ման նպա տակն 
է`  Հա յաս տա նի հա րա
վա յին շրջան նե րին և 
Ար ցա խի տե ղա մա սե րին 
մա տա կա րա րել տե ղա
կան ծա ռա տե սակ ներ: 
«Այս տե ղա մա սի ընտր
ման պատ ճառ նե րից 
մեկն էլ այն է, որ  Վա յոց 
ձո րը  Հա յաս տա նի գի նե
գոր ծութ յան հայ րե նիքն 
է:  Մենք ցան կա նում ենք, 
որ այս տնկա րա նը ևս 
 մեր  Կա րի նի տնկա րա
նի նման դառ նա զբո սաշր ջիկ նե րի կող մից ա մե նա սիր ված վայ րե րից մե կը», ա սել 
է « Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րագ րի» հա յաս տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն  Լու սի նե 
 Քա սարջ յա նը:

 Ծա ռե րից բա ցի « Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը» նպա տակ ու նի պահ պա նել 
և  ա ճեց նել հնա գույն ժա մա նակ ներց ի վեր  Հա յաս տա նում ա ճեց վող խա ղո ղի տե ղա
կան տե սակ ներ: Տն կա րա նի բաց ման ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան ղե կա վար նե րը 
տնկել են խորհր դան շա կան խա ղո ղի ո րոշ տե սակ ներ, այդ թվում՝ Ա րե նի,  Գե ղա նի, 
Մս խա լի և Ս պի տակ ա րաք սե նի սոր տե րը:

« Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը» տնկա րան ներ ու նի՝  Կա րին,  Խաչ փար և 
 Մար գա հո վիտ հա մայնք նե րում: Տն կա րան նե րում ա ճեց վող բույ սե րի և  ծա ռա տե սակ
նե րի շնոր հիվ՝ « Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը» աշ խա տա տե ղե րով և  հա զա րա
վոր տնկի նե րով է ա պա հո վում տե ղի և  հա րա կից բնա կա վայ րե րի բնակ չութ յա նը: 

Տն կա րան նե րը նաև ծա ռա յում են որ պես հե տա զո տա կան և  փոր ձա րա րա կան 
կենտ րոն ներ, որ տեղ անց կաց վում են ծա ռե րի բազ մաց ման, պատ վաստ ման և  ո ռոգ
ման տար բեր մե թոդ նե րի փոր ձար կում եր, բնա պահ պա նա կան կրթա կան դա սըն
թաց ներ բո լոր դպրո ցա հա սակ ե րե խա նե րի, մաս նա գետ նե րի և  տե ղա ցի գյու ղատն
տես նե րի հետ:  Հիմ ադ րու մից մինչ այժմ « Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը» տնկել 
է ա վե լի քան 5 մի լիոն ծառ:

Այս մա սին տե ղե կաց նում է « Հա յաս տան  Ծա ռա տունկ Ծ րա գի րը»:
www.ecolur.org

 Վեր ջերս  Զի կա տար ու սում ա կան 
կենտ րո նում կազ մա կերպ վել էր աշ
խա տան քա յին հան դի պում՝ «Իջ ևա նի» 
ար գե լա վայ րի կա ռա վար ման պլա նի 
նա խագ ծի քննարկ ման վե րա բեր յալ՝ 
Եվ րա միութ յան կող մից ֆի նան սա վոր
վող՝ «Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան և 
 գոր ծըն կե րութ յան գոր ծիք Ար ևել յան 
երկր նե րում ան տա ռա յին օ րենդ րութ
յան կի րառ ման և  կա ռա վար ման բա
րե լավ ման ծրա գիր 2 (ENPIFLEG II)», 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում։ Ավստ րիա
յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նը 
(ԱԶԳ) տրա մադ րում է լրա ցու ցիչ ֆի
նան սա վո րում՝  Հա յաս տա
նում ծրագ րի ո րոշ բա ղադ
րիչ նե րի ի րա կա նաց ման հա
մար։ Ար գե լա վայ րին առնչ
վող գոր ծո ղութ յուն ը ֆի նան
սա վո րվում է ԱԶԳի կող մից։

Աշ խա տան քա յին հան
դիպ ման նպա տակն էր՝ ներ
կա յաց նել ար գե լա վայ րի 
նախ նա կան կա ռա վար ման 
պլա նը և  բաց քննարկ ման մի
ջո ցով հան դիպ ման մաս նա
կից նե րից ստա նալ մեկ նա բա
նութ յուն ներ և  ա ռա ջար կութ
յուն ներ։ 

 Հան դիպ մա նը մաս նակ
ցե ցին ա վե լի քան 30 ներ կա
յա ցու ցիչ պե տա կան կա ռույց
նե րից՝ ՀՀ բնա պահ պա նութ
յան և գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յուն ներ,  Տա վու
շի մարզ պե տա րան և  ար գե
լա վայ րին կից հա մայնք ներ, 
« Հա յան տառ» ՊՈԱԿ, մի
ջազ գա յին և  հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից, 
ինչ պես նաև՝ ան հատ փոր ձա
գետ ներ։ «Ե րի տա սարդ ան
տա ռա բույծ նե րի միա վո րում» 
ՀԿի նա խա գահ  Անդ րա նիկ  Ղու լի ջան
յա նը ման րա մասն ներ կա յաց րեց կա ռա
վար ման պլա նի նա խա գի ծը, նե րառ յալ 
թե մա տիկ ծրագ րե րը, ին չին հետ ևեց 
ակ տիվ քննար կում՝ « Հա յան տառ»ի 
գլխա վոր ան տառ պետ պրն  Ռու բեն 
 Պետ րոս յա նի, «Իջ ևա նի» ան տառտն
տե սութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, կեն

սա բազ մա զա նութ յան փոր ձա գետ նե րի 
և  ո լոր տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ:

 Հան դիպ ման քննարկ ման հիմ ա
կան թե մա ներն էին՝ ար գե լա վայ րի հա
րա կից հա մայնք նե րի և  այլ հո ղօգ տա
գործ նե րի հետ ճշտված սահ ման ներն 
ու քար տե զագ րման նյու թե րը, ան տառ
նե րի և բ նա կան պա շար նե րի գույ քագր
ման արդ յունք նե րը, կեն սա բազ մա զա
նութ յան գույ քագր ման արդ յունք նե րը, 
ար գե լա վայ րի պահ պա նութ յան և  այլ 
ծրագ րե րը, ինչ պես նաև՝ կա ռա վար ման 
պլա նի թե մա տիկ քար տեզ նե րը:

 Հան դիպ ման արդ յուն քում ներ
կա յաց վե ցին մի շարք կա ռու ցո ղա կան 
ա ռա ջար կութ յուն ներ և  մեկ նա բա նութ
յուն ներ, ո րոնք նե րառ վե լու են կա ռա
վար ման պլա նի վերջ նա կան նա խագ
ծում: 

www.armenia.panda.org

ՁԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ

Èð²îìàôÂÚàôÜ

2016 թ.ի ըն թաց քում, «Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ
նա բու ծութ յան զար գաց ման» հիմ ադ րա մը Ս ևա նա լիճ է բաց թո ղել գե ղար քու
նիի և  ա մա ռա յին իշ խա նի 921 հա զար հատ ման րա ձուկ: 2017 թ.ին հիմ ադ
րա մը նա խա տե սում է մոտ 1 մի լիոն ման րաձ կան բաց թո ղում Ս ևա նա լիճ: Այս 
մա սին Է կո Լու րին տե ցե կաց րել է Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման 
և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման հիմ ադ րա մի տնօ րեն Ար շակ Ա ղա ջան յա նը:

 Հի շեց նենք, որ 2016 թ.ից սկսած՝ կա ռա վա րութ յունն այլևս գու մար ներ չի տրա
մադ րում Ս ևա նի ձկնա պա շար նե րի վե րա կանգն ման հա մար:  Մինչ այդ պետբ յու
ջեից տա րե կան 60 մի լիոն դրամ էր դուրս գրվում՝ Ս ևա նա լիճ մոտ 500 հա զար հատ 
ման րա ձուկ բաց թող նե լու հա մար: 2016 թ.ից սկսած՝ Ս ևա նում ձկան պա շար նե րի 
հա մալ րում ի րա կա նաց վում է «Ս ևա նա լճում իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման 
և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մա լիր ծրագ րի» շրջա նակ նե րում, որն ի րա կա
նաց նում է 2013 թ.ին կա ռա վա րութ յան կող մից ստեղծ ված «Ս ևա նի իշ խա նի պա
շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման» հիմ ադ րա մը:  

«Ս ևա նա լճում իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար
գաց ման հա մա լիր ծրա գով» նա խա տես վում է Ս ևա նա լճի 30 հա տա րած քում մինչև 
2024 թվա կա նը տե ղադ րել 50 ցան ցա վան դակ՝ յու րա քանչ յու րը 1000 տոն նա ա ր
տա դո ղա կա նութ յամբ, և  ա ճեց նել 50000 տոն նա գե ղար քու նի և  ա մա ռա յին իշ խան 
և,  յու րա քանչ յուր տա րի, իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգ նա ման նպա տակով  Սևա
նա լիճ բաց թող նել ցան ցա վան դա կա յին տնտե սութ յուն ներ լցվող ման րաձ կան քա
նա կի շուրջ 25%ը:

www.ecolur.org

CREA ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ 
Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ

 Վեր ջերս Ար գեն տի նա յի դես պա
նա տու նը կազ մա կերպել էր «CREA  
մե թո դո լո գիա կան փո խան ցում հա մա
գոր ծակ ցութ յան նա խագ ծի» քննար
կու մը, ո րին մաս նակ ցում էին ՀՀ  գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Ազ գա յին  ագ րա
րա յին հա մալ սա րա նի դա սա խոս ներ, 
Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
մար զա յին կենտ րոն նե րի տնօ րեն ներ և 
մաս նա գետ ներ: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում  ներ
կա նե րը ծա նո թա ցան, որ CREM–ը մի 
համակարգ է` բաղ կա ցած 1012 ֆեր
մե րից: Այս խումբը պատ րաստ է փոր
ձի փո խա նակ ման, ինչպես նաև միա
վորե լով ան հա տա կան հմտութ յուն նե րը՝ 
խնդիր նե րը լու ծե լու և միմ յանց օգ նե լու 
ի րենց տնտե սութ յուն նե րում ո րո շում
ներ ըն դու նե լու  հա մար: Յու րա քանչ յուր 
խումբ ու նի իր տեխ նի կա կան խորհր դա
տուն և նա խա գա հը: Նա խա գա հը, ով 
ունի խրա խու սե լու և ծ րագ րեր նա խագ
ծե լու ֆունկ ցիա, պետք է օգ նի իր խմբի 
ա ռաջ խա ղաց մա նը՝ հաղ թա հա րե լով իր 
ա ռաջ նորդ լի նե լու հան գա ման քը: Բա
ցի այդ, պետք է կազ մա կերպ վի խմբի 
ամ սա կան ժո ղով՝ ա վե լաց նե լով ար
տադ րող նե րի փոր ձե րի փո խա նա կում
նե րը՝ հան դի պու մից ի րա կան արդ յունք 
ստա նա լու հա մար:  Խորհրդատուի հիմ
նա կան դերը  փո խա նակ ման ըն թաց
քը մատչելի ու պարզ դարձնելն է, ո րը 
տրվում է CREAում,  շփման խնդիր նե րը 
խմբի  ներ սում և խմ բից դուրս: Նա խա
գա հի հետ միա սին, խորհրդատուն կազ
մա վո րում է կո լեկ տիվ` խմբի ճիշտ գոր
ծու նեութ յան հա մար: Նա նա խա պատ
րաս տում և մաս նակ ցում է  ժո ղով ե րին, 
կա պեր  հաս տա տում կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ, հա վա քում և  վեր լու ծում է 
խմբի կող մից տրված տե ղե կատ վութ յու

նը: Յու րա քանչ յուր  ա միս հան դի պում
ներ է ու նե նում շրջա նի CREA–ի մա ցած 
խորհր դա տու նե րի հետ: Այդ հան դի
պում ե րի փո խա նա կում ե րը ստեղ ծում 
են խմբի գոր ծու նեութ յան և սե փա կան 
ու սուց ման հնա րա վո րութ յուն: Կարելի է 
ասել, որ խորհր դա տուն օգ նում է  գոր
ծա րա րին հար մա րաց նել գոր ծող տեխ
նո լո գիա նե րը՝ ա ջակ ցե լով  լու ծել հիմ
նար կութ յան խնդիր նե րը, օգ նում է հա
վա քել տնտե սա կան և տեխ նի կա կան 
տե ղե կատ վութ յուն, միա ժա մա նակ ի րա
կա նաց նում նո րա մու ծութ յուն նե րի ու
սում ա սի րութ յուն նե րը, ո րոնք նաև ամ
բողջ խմբի հե տաքրք րութ յան ա ռար կա 
են: CREA–ի պա հան ջար կի ա ճից սկսած, 
խմբե րը գնա հա տում են կո լեկ տիվ ե րի 
ու սու ցու մը՝ հիմ արկ նե րի նոր պա հանջ
ներն բա վա րա րե լու հա մար:  Ար գեն տի
նա յում  այ սօր կա նման 225 խումբ, 18 
մար զե րը` 2032 ան դա մով և 300 մաս
նա գե տով: 

CREA ի ար ժեք ներն են՝ միաս նա
կա նութ յուն, հանձ նա ռութ յուն, հար գանք,  
համ տեղ աշ խա տանք,  հա մե րաշ խութ
յուն և մե ծա հո գութ յուն, գե րա զան ցութ
յան ձգտում: CREAն  որ պես գի տե լիք՝ 
ար ժեք ու նի. նրա մե թո դա բա նութ յու նը 
հա ջող քննութ յուն է բռնել Վ րաս տա նի  
պնդուկ ար տադ րող նե րի մոտ:   

Մի  շարք հար ցե րի պար զա բա նու
մից հե տո մաս նա կից նե րը նպա տա կա
հար մար գտան CREAի  հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը  գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի հետ:

                     
Ա րա Հա րութ յուն յան

Տա վու շի  ԳԱՄԿ
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Էսթ րո զը Հա յաս տա նում մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ա մե նա տա
րած ված ին վա զիոն հի վան դութ յունն է, ո րի հետ ևան քով կտրուկ նվա զում է 
կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը, դան դա ղում  մատ ղաշ նե րի աճն ու զար
գա ցու մը: 

ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են 
քթաըմ պա նա յին բո ռի թրթուր նե րը, 
ո րոնք տե ղա կայ վում են կեն դա նի նե րի 
քթի խո ռո չում, վերծ նո տա յին և ճա կա
տա յին ծո ցե րում: Այս բո ռե րը դեղ նա
դարչ նա գույն գու նա վո րում ու նե ցող, 

1012 մմ  եր կա րութ յամբ մի ջատ ներ են: 
Մար մինն ար տա քի նից պատ ված է  սա
կավ մազմ զուկ նե րով: Գ լու խը մեծ  է, 
կրծքից լայն, բե րա նը բա ցա կա յում է: 
Մեջ քի մի ջին հատ վա ծում առ կա են չորս 
մուգ շեր տեր: Կուրծ քը մուգ մոխ րա գույն 
է, թևե րը թա փան ցիկ են` պատ ված ե րեք 
մուգ պտե րով: Ոտ քե րը կարճ և դարչ նա
գույն են:

Սե ռա հա սուն բո ռը չի սնվում, կեն
սա գոր ծում է թրթու րա յին զար գաց ման 
շրջա նում կու տա կած սննդան յու թե րի 
հաշ վին: Այս բո ռի է գե րը կեն դա նա ծին 
են: Զու գա վո րու մից հե տո է գե րը չեն 
թռչում, այլ պատս պար վում են շի նութ
յուն նե րի պա տե րի ճեղ քե րում, այդ ըն
թաց քում դրանց ար գան դան ման ըն դու
նա րա նում ձևա վոր վում են թրթուր նե րը: 
Երբ է գե րի մոտ ա վարտ վում է թրթուր
նե րի հա սու նա ցու մը, դրանք կրկին աշ
խու ժա նում և  սկսում են թռչել, փնտրե
լով ի րենց զո հե րին: Դ րանց հար ձա
կում ե րից և  ար ձա կած ձայ նից ոչ խար
ներն  ան հանգս տա նում են, գլուխ նե րը 
կա խում, հա վաք վում  խմբե րով:  Մեկ 
էգն ար ձա կում է 840, իսկ ողջ կյան քի 
ըն թաց քում` մինչև 600 թրթուր: Է գե րի 
հար ձա կում ե րը տևում են 24 օր, ո րից 
հե տո դրանք ոչն չա նում են: Ա ռա ջին 
աս տի ճա նի թրթուր նե րը հիմ ա կա նում 
տե ղա կայ վում են քթի խո ռո չի ներ քին և  
ար տա քին պա տե րին կամ քթի միջ նա
պա տին, իսկ երկ րորդ և  եր րորդ աս տի
ճա նի թրթուր նե րը` վերծ նո տա յին և ճա
կա տա յին ծո ցե րում:

Հա յաս տա նում այս բո ռե րը տա լիս 
են եր կու սե րունդ: Աշ նա նա յին սերն դի 
թրթուր նե րը զար գա նում են 810 ամս վա 
ըն թաց քում, իսկ գար նա նա յին սերն դի
նը`  2030 օ րից մինչև 35 ամ սում: Եր
րորդ աս տի ճա նի (հա սուն) թրթուր ներն 
ի րենց տե ղա կայ ման վայ րե րից  գաղ
թում են դե պի քթի խո ռո չ և , ոչ խար
նե րի փռշտա լու կամ հա զի ժա մա նակ, 
ընկ նե լով գետ նին, խո րա նում են 15 սմ 
և հարսն յա կա վոր վում: Հարսն յա կա յին 
շրջա նի տևո ղութ յու նը 1446 օր է:

Էսթ րոզ հի վան դութ յու նը լայն տա
րա ծում ու նի Հա յաս տա նում և հար ևան 
երկր նե րում: Ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ
յու նը սո վո րա բար կազ մում է 70100%, 
իսկ մեկ ոչ խա րի մոտ հայտ նա բեր վում 
են մի քա նի տասն յակ թրթուր ներ: Ծեր 
և հ յուծ ված կեն դա նի ները էսթ րո զով 
ա ռա վել հա ճախ են հի վան դա նում, քան` 
ե րի տա սարդ և բտ ված կեն դա նի նե րը: 
Հի վան դութ յան զար գա ցու մը կախ ված 
է օր գա նիզմ ըն կած բո ռե րի թրթուր նե րի 

  1. թրթուրը, 2. հարսնյակը, 
   3. թևավոր բոռը

ÎðÂ²Î²Ü

2016 թ. սեպ տեմ բե րի 929ը Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տութ
յան Գ յու ղատնտե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից կազ մա կերպ վել էր « Ժա
մա նա կա կից գյու ղատնտե սութ յան կա ռա վա րու մը « Մե տաք սի Ճա նա պար հի» 
երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար» խո րագ րով սե մի նա րը, ո րին Հա յաս
տա նից մաս նակ ցում էին ՀԱԱՀ մա գիստ րա տու րա յի բաժ նի վա րիչ Գ. Գաս պար
յա նը և Ագ րո բիզ նե սի կա ռա վար ման ամ բիո նի դո ցենտ Ա. Հա րութ յուն յա նը:

Սե մի նա րի մաս նա կից 14 երկր նե րի թվում էին Բուլ ղա րիան, Աֆ ղանս տա նը, 
Պա կիս տա նը, Ի րա նը, Պա ղես տի նը, Կամ բո ջան, Շ րի Լան կան, Նե պա լը և  այլն:

 Սե մի նար նե րը բաղ կա ցած էին ե րեք խո շոր բա ժին նե րից, ո րոն ցից ա ռա ջի նի 
նպա տակն էր տե սա կա նո րեն ներ կա յաց նել Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա
պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յու նն ու դ րա զար գաց ման հիմ ա կան մի տում ե րը: 
Դա սա խո սութ յուն ներն անց կաց վե ցին սեպ տեմ բե րի 9ից 16ը՝ Չի նաս տա նի կա
ռա վա րութ յան, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան մի ջազ գա յին ին տեգր ման 
բաժ նի, գ յու ղատն տե սա կան հա մալ սա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Դա
սա խո սութ յուն նե րի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան հար ցեր ուղ ղե լու 
դա սա խոս նե րին և ս տա նա լու դրանց պա տաս խան նե րը: Սե մի նա րի այս հատ վա
ծը, որն անց կաց վեց Պե կի նում, հնա րա վո րութ յուն տվեց պատ կե րա ցում կազ մել 
Չի նաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան վե րա բեր յալ, հաս կա նալ դրա զար գաց ման մա
կար դա կը և  ո լոր տում առ կա հիմ ախն դիր նե րը: Դա սա խո սութ յուն նե րի մի ա ռան
ձին հատ ված նվիր ված էր չի նա կան մշա կույ թին և չի նա րե նին, մաս նա վո րա պես՝ 
խումբն այ ցե լեց « Չի նա կան մեծ պատ», « Թիա նըն» հրա պա րակ և Պե կի նի օ լիմ
պիա կան խա ղե րի հիմ ա կան խորհր դա նիշ` «Թռ չուն նե րի բույն»: Ծա նո թա ցել են 
նաև չի նա կան կրկե սին:

 Սե մի նար նե րի երկ րորդ հատ վա ծի հիմ ա կան նպա տակն էր՝ մաս նա կից նե րին 
ծա նո թաց նել Չի նաս տա նի գյու ղատն տե սա կան ուղղ վա ծութ յան գի տա հե տա զո
տա կան կա ռույց նե րի, կենտ րոն նե րի աշ խա տանք նե րին: Սե մի նա րի այս հատ վածն 
անց կաց վեց Հու նան նա հան գի Չանգ շա քա ղա քում, ո րը նաև ՉԺՀի հիմ ա դիր 
Մաո Ց զե դու նի ծննդա վայրն է: Մաս նա վո րա պես այ ցե լութ յուն ներ կազ մա կերպ վե
ցին « Հիբ րի դա յին բրնձի գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն», «Գ յու ղատն տե սա կան 
գի տութ յան ազ գա յին պարկ», « Գու ան մինգ» ցու ցադ րա կան գյուղ և  այլն: Պետք է 
շեշ տել, որ ա մե նուր զգաց վում էր գի տա կան հե տա զո տութ յան և դ րա պրակ տիկ 
կի րա ռութ յան կա պը: Սեպ տեմ բե րի 2324ը մաս նակ ցութ յուն են ու նե ցել նաև Չի
նաս տա նի Ջիանգ սու նա հան գի «Գ յու ղատն տե սա կան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան» 18րդ կոն ֆե րան սին և «Ագ րոԷքս պո2016» գյու ղատն տե սա կան ցու ցա
հան դե սի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը:

Կազ մա կերպ վե ցին նաև այ ցե լութ յուն ներ ֆեր մե րա յին տար բեր տնտե սութ
յուն ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վեց պատ կե րա ցում կազ մե լու 
Չի նաս տա նի գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան մա սին, ինչ պես նաև՝ ծա նո թա
նա լու ար տադ րութ յան մեջ ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րա ռութ յանն ու բա վա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով մա նը: 

Գան յու հա մայն քում տե ղի ու նե ցած հան դիպ ման ժա մա նակ ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան ար դի վի ճա կի, առ կա հիմ ախն դիր նե րի, ինչ պես նաև հայչի նա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին զե կու ցեց ՀԱԱՀ Մա գիստ րա
տու րա յի բաժ նի վա րիչ Գ. Գաս պար յա նը: Հան գա մա նա լից ե լույ թը շա հագրգ ռեց 
նաև չի նա կան կող մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնց հետ փո խա նակ վե ցին կոն տակ
տա յին տվյալ ներ և շո շափ վե ցին հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լորտ նե րը: 
Գ. Գաս պար յա նը նաև հար ցազ րույց ներ տվեց չի նա կան հե ռուս տաըն կե րութ յուն
նե րին, ո րոն ցում մեկ ան գամ ևս կար ևոր վե ցին հայչի նա կան գոր ծա րար կա պե
րը, հատ կա պես հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րութ յան ո լոր տում:  Չի նա կան կողմ ակն հայ տո րեն հե տաքրքր ված էր Հա
յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յամբ. սա պա տա հա կան չէ, քա նի որ Հա յաս տա նը իր 
աշ խար հագ րա կան դիր քի շնոր հիվ, ե ղել և շա րու նա կում է մալ որ պես հան գու ցա
յին օ ղակ « Մե տաք սի Ճա նա պար հին»։

 Չի նա կան կող մը հատ կա պես կար ևո րում էր մեր երկ րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի, վե րամ շակ ման և  նորարարական տեխ նո լո
գիա նե րի ներդր ման ուղ ղութ յուն նե րով:

Հա մա գոր ծակ ցե լու պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք բեր վե ցին նաև մաս նա
վոր զրույց նե րի ըն թաց քում: Մաս նա վո րա պես՝ ի րա նա կան կող մի հետ ձեռք բեր վե ցին 
նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ յան կազ
մա կերպ ման և դրանց ներ մուծ ման ուղ ղութ յամբ:

 Սե մի նար նե րի ամ փո փիչ հատ վա ծում Հա յաս տա նը ներ կա յաց րեց Ագ րո բիզ նե
սի կա ռա վար ման ամ բիո նի դո ցենտ Ա. Հա րութ յուն յա նը՝ շեշ տը դնե լով գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա և հատ կա պես ընդգ ծե լով խա ղո
ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Չի նաս տա նը մեզ ներ կա յա ցավ որ պես զար գա ցող եր կիր՝ մա քուր, կա նա չա
պատ ու ծաղ կա շատ քա ղաք նե րով, հա րուստ բազ մա դար յան մշա կույ թով, իսկ չի
նա ցի նե րը` որ պես հա մեստ, աշ խա տա սեր և հար գա լից մար դիկ:

 Գա յա նե Գաս պար յան, 
ՀԱԱՀ Մա գիստ րա տու րա յի բաժ նի վա րիչ 

Ար ման Հա րութ յուն յան 
Ագ րո բիզ նե սի կա ռա վար ման ամ բիո նի դո ցենտ

քա նա կից և  կեն դա նու բնա կան դի մադ
րո ղա կա նութ յան վի ճա կից: Հի վան դութ
յունն իր զար գաց ման ըն թաց քում անց
նում է ե րեք շրջան:

Վա րակ ման ա ռա ջին ժա մե րի ըն
թաց քում ոչ խար նե րը հա զում և փռշ
տում են, քթե րը քսում են մարմ ին կամ 
շրջա պա տի ա ռար կա նե րին: Հի վան
դութ յան երկ րորդ և  եր րորդ օ րե րի ըն
թաց քում քթից ար տա հո սում է շճա կա
տա ռա յին էք սու դա տը, շնչա ռութ յու նը 
դժվա րա նում  և դառ նում է մա կե րե սա
յին: Բո ռե րի թռիչ քի ա վար տին զու գըն
թաց՝ հի վան դութ յան նշան նե րը գնա լով 
մա րում են, ու սկսվում է գաղտ նի շրջա
նը: Եր րորդ շրջա նի նշան ներն ի հայտ 
են գա լիս գար նա նը: Այդ շրջա նին բնո
րոշ են քթից հո սող շճա յին կամ  շճա
թա րա խա յին ա ռատ ար տադ րութ յու նը, 
կեն դա նի նե րը փռշտում կամ հա զում 
են, շնչում  բաց բե րա նով: Եր բեմ, կեն
դա նի նե րի մոտ նկատ վում են շարժ ման 

կոոր դի նա ցիա յի խան գա րում եր, մա
նե ժա յին շար ժում եր և  այլն: Էսթ րո զով 
խիստ ծանր հի վան դա նում են նո րա ծին 
գառ նե րը: Կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, 
ան գամ կա րող են ու ժեղ ինք նա թու նա
վո րու մից սատ կել:

Աշ նա նը կա տա րում են վաղ քի
միո թե րա պիա, իսկ   գար նա նը հիմ ա
վո րա պես բու ժում են կլի նի կա պես հի
վանդ կեն դա նի նե րին: Հի վան դութ յու նը 
հիմ ա կա նում տա րա ծում են էսթ րո զով 
հի վանդ կեն դա նի նե րը, հետ ևա բար, 
խոր հուրդ չի տրվում  ա ռանց բուժ կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա
նաց ման, հի վանդ կեն դա նի ներ բե րել 
ա պա հով տնտե սութ յուն ներ: Ա ռանց 
էսթ րո զի նկատ մամբ մշակ ման, հի վանդ 
կեն դա նի նե րին ար գել վում է  ա րո տա
վայր տե ղա փո խել: Գար նա նը, եր րորդ 
աս տի ճա նի թրթուր նե րի ընկ նե լու ժա
մա նա կա հատ վա ծում, եր կու շա բա թը 
մեկ ան գամ, ա նաս նա շեն քե րը մաք րում 
են գո մաղ բից և  այն են թար կում կեն սա
ջեր մա յին մշակ ման:

Ամ ռան սկզբնե րին, բո ռե րի է գե րի 
թռիչ քից ա ռաջ, ա նաս նա շեն քե րի պա
տերն ար տա քի նից մշա կում են դի ֆո սի 
5 %, ցիոդ րի նի 0,5 %, պեր մետ րի նի կամ 
ստո մո զա նի 0,025 % լու ծույթ նե րով:

Ոչ խար նե րին, բո ռե րից պաշտ պա
նե լու  նպա տա կով,  մա յիսհու նիս ա միս
նե րին, եր կու շա բա թը մեկ ան գամ, քթի 
շրջա նի մաշ կը մշա կում են ստո մո զա նի 
0,2 % ջրա յին կա խու կով կամ ցի պեր
մետ րի նի 0,5 % լու ծույ թով: Աշ նա նը, բո
ռե րի թռիչ քի ա վար տին, ոչ խար նե րին 
մշա կում են նույն դե ղա մի ջոց նե րով:

Հով հան նես Նա ղաշ յան 
  ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան

 գի տութ յուն նե րի դոկ տոր
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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

ԴԱՌՆԱՓՈՒՇ
 Դառ նա փու շը` Xantium, պատ կա

նում է բար դա ծաղ կա վոր նե րի (աստ
ղա ծաղ կա վոր նե րի) ըն տա նի քին։ Ու նի 
լավ զար գա ցած ուղ ղա հա յաց դիր քով 
հո ղի խոր շեր տե րը գնա ցող ճյու ղա
վոր վող ար մատ, ա ղեղ նաձև, դե պի 
վեր ձգվող` 6080 սմ բարձ րութ յան 
հաս նող կլոր կամ բազ մա կողմ, լիա
մեջ ցո ղուն։ Ցո ղու նի յու րա քանչ յուր 
հան գույ ցից դուրս են գա լիս եր կար 
կո թուն ու նե ցող ե րե քից հինգ բլթա
կա նի (մար դու ձեռ քի ա փին նման վող) 
տերև նե րը։ Ողջ բույ սը խա վա պատ է, 
տեր ևի տա կի մա սը` ա վե լի խիտ։ Ծա
ղիկ նե րը դեղ նա կա նա չա վուն են: Ծաղ
կում է` հու լիսօ գոս տոս, պտղա բե րում` 
օ գոս տոսսեպ տեմ բեր ա միս նե րին։ 
Տա րած վում է կեն դա նի նե րի մի ջո ցով, 
փչաց նում է ոչ խար նե րի բուր դը և հան
դի սա նում դաշ տա յին գաղ ձի զար գաց
ման պատ ճառ, սա կայն ու նի բու ժիչ 
հատ կութ յուն ներ։

Տա րած ված է Ա րա րատ յան դաշ
տում, հյու սի սար ևել յան շրջան նե րում, 
հան դի պում է ՀՀ ողջ տա րած քում, բնա
կա վայ րե րի մո տա կայ քում, ա ռու նե րի և 
ճա նա պարհ նե րի եզ րին, անմ շակ հո ղե
րում, խո նավ աղ բոտ վայ րե րում։ Պա
րու նա կում է զգա լի քա նա կութ յամբ կա
րո տին և  աս կոր բի նաթ թու, ֆլա վոն ներ, 
ե թե րա յին յուղ, բույ սին բնո րոշ թու նա
վոր ալ կա լոիդ ներ, ճար պա յին թթու ներ։ 
Սա կայն հիմ ա կան ար ժե քա վոր տար րը 
յոդն է, ո րը պա րու նակ վում է բույ սի բո
լոր մա սե րում։

Հայտ նի են դառ նա փ շի մոտ 10 տե
սակ ներ։ Հա յե րե նում բույսն ու նի նաև 
դառ նուկ և դեղ նե նի ան վա նում ե րը։ 
Երկ րորդ ան վա նու մը միան շա նակ վկա
յում է, որ հայ մարդն ի մա ցել է բույ սի 
յու րա հա տուկ բու ժիչ հատ կութ յուն նե րի 
մա սին։ Ա ռող ջութ յուն պարգ ևող դե ղա
բույս, ա հա թե ինչ պես պետք է հաս
կա նալ այդ ան վա նու մը։ Իսկ շա տե րը 
ան վա նել են «ան պետք», ոչ պի տա նի 
մո լա խոտ։ Ի դեպ, բույ սի հայ րե նի քը 
Հ յու սի սա յին Ա մե րի կան է։ Կան մար դիկ, 
որ մշա կում են բույ սը հո ղա մա սում կամ 
նույ նիսկ տա նը:

 բա ցատ րութ յու նը, ո րը տվել է դեղ
նե նու բու ժիչ հատ կութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, բնա գետ, քի մի կոս և ֆի
զի կոս, բազ մա թիվ գրքե րի հե ղի նակ` 
Բո րիս Վա սիլ ևիչ Բո լո տո վը։ «Արդ յո՞ք 

ԳԻՆՈՒ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ

հնա րա վոր է բու ժել ընկ նա վո րութ յու նը» 
հար ցին նա պա տաս խա նել է. « Դեղ նե
նու խո տով հնա րա վոր է, ե թե ոչ լրիվ, 
ա պա գո նե մա սամբ թեթ ևաց նել ոչ 
միայն ընկ նա վո րութ յան ըն թաց քը, այլ 
նաև գե նե տիկ մտա վոր խան գա րում ե
րը։ Օ րի նակ, այն օգ նում է Դաու նի հի
վան դութ յան դեպ քում։ Բա նը դրա նում 
է, որ դեղ նե նին պա րու նա կում է մեծ 
քա նա կութ յամբ յոդ, ո րի նվա զութ յունն 
ա ռա ջաց նում է մտա վոր թեր զար գա ցում 
և ն յար դա յին խան գա րում եր։ Դեղ նե նի 
սո վո րա կա նը ժո ղո վուրդն ան վա նում է 
զոբ նիկ (խպի պի բա լա սան), քա նի որ 
այն ի զո րու է բու ժել խպի պը։

Ն րա բո լոր մա սե րը յոդ են պա րու
նա կում։ Խո տի ե փու կը կամ ո գե թուր մը, 
ինչ պես ողջ բույ սի ե փու կը խմում են վա
հա նա գեղ ձի փոք րաց ման հա մար` խպի
պի և քաղց կե ղի դեպ քում: Խո տի թուր մը 
և  ար մա տի ե փու կը օգ նում է` էն տե րո կո
լի տի, քրո նիկ լու ծի, դի զեն տե րիա յի, ջրի 
մեջ լուծ ված տեր ևի հյու թը` ասթ մա յի և 
կո կոր դում սպազմ ե րի դեպ քում։ Խո տի 
հյու թով կամ բույ սի ե փու կով բու ժում են 
ար տա քին մաշ կա յին, այդ թվում` նաև 
սնկա յին հի վան դութ յուն նե րը, լվա նում 
են դեմ քը մաշ կի բոր բոք ման դեպ քում։ 
Տ րո րած կա նաչ խյու սը (փշե րը հե ռաց
նել) քսում են էկ զե մա յի և  որ քի նի վրա։

Դեղ նե նու ներ քին օգ տա գոր ծու մը 
պա հան ջում է մեծ զգու շա վո րութ յուն, 
քա նի որ հյու թը և  ե փու կը ու նեն այ րող 
հատ կութ յուն։ Ար տա քին օգ տա գործ
ման դեպ քում նույն պես կա րող է նկատ
վել ան հա տա կան ա նըն կա լու նա կութ
յուն։ Խ պիպ, նեֆ րիտ, հանգս տաց նող 
մի ջոց ներ. անհ րա ժեշտ է 2 ճ/գ դեղ նե նու 
խո տին ա վե լաց նել 500 մլ  եռ ջուր, ե փել 
510 րո պե։ Թր մել 68 ժամ և խ մել օր վա 
ըն թաց քում ոչ մեծ չա փա բա ժին նե րով»։ 
Քա նի որ (թրմված) ե փուկն ու նի այ րող, 
դա ռը համ, ա պա չա փա բա ժի նը կա րող 
է փո փոխ վել։ Եվ ա մե նա կար ևո րը` ե փու
կը խոր հուրդ է տրվում աու տոի մու նա յին 
տի րեո դի տի բուժ ման ըն թաց քում՝ որ
պես վա հա նա գեղ ձի հոր մոն նե րի փո
խա նա կու մը կար գա վո րող մի ջոց։

Դեղ նե նիդառ նա նուշն ու նի հա
կա բոր բո քա յին, հա կա միկ րո բա յին, 
մի զա մուղ, ցա վազր կող, քրտնա մուղ, 
հա կասն կա յին հատ կութ յուն, թեթ ևաց
նում է վի ճա կը քո րի դեպ քում։ Չի նաս
տա նում բույսն ընդգրկ ված է պե տա կան 
դե ղա բա նա կան ձեռ նար կում։ Բույ սի 
վեր գետն յա մա սը կի րառ վում է որ պես 
քրտնա մուղ, հա կա կար կա մա յին մի ջոց, 
նաև՝ քաղց կե ղի և վա հա նա գեղ ձի ո րոշ 

հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
հա մար։ Հնդ կա կան բժշկութ
յունն օգ տա գոր ծում են բույ սի 
ար մատ նե րը։

Հայտ նի է, որ 1986 թ. 
Չեռ նո բի լի ա ղե տից հե տո ռա
դիո նուկ լիդ նե րով վա րակ ված 
սննդամ թեր քը և ջու րը ա ռա
ջաց նում էին վա հա նա գեղ
ձի ծանր հի վան դութ յուն ներ, 
և  օր գա նիզ մը կորց նե լով իր 
պաշտ պա նա կան «վա հա նը»` 
չէր կա րո ղա նում դի մագ րա վել 
քաղց կե ղի բջիջ նե րի ա ռա ջաց
մա նը։ Բժշ կա կան ծա ռա յութ
յու նը փոր ձում էր դի մագ րա վել կոր ծա
նիչ ռա դիոակ տիվ ճա ռա գայթ ման ազ
դե ցութ յու նը յո դի օգ նութ յամբ։ Սա կայն 
մա քուր յո դը գրե թե չի յու րաց վում և 
հա ճախ ա ռա ջաց նում է բա ցա սա կան 
անդ րա դարձ` ինք նազ գա ցո ղութ յան վա
տա ցում, սրտխառ նոց, գլխա ցավ և  այլն։ 
Հայտ նի բու սա բույժ Վ լա դի միր Կուպ չի
նը նշում է, որ բույ սե րի, ջրի և սնն դի մեջ 
պա րու նակ վող յոդն ան հա մե մատ ա վե լի 
լավ է յու րաց վում։ 

Դառ նա փ շի քի միա կան բա ղադ
րութ յու նը և դե ղա բա նա կան հատ կութ
յուն նե րը դեռևս ար ժա նի են ա վե լի խո
րը ու սու մա սի րութ յան։ Քիչ են անդ րա
դարձ նե րը մա մու լում, թեև բույ սը գնա
հատ վում է մի շարք մաս նա գետ նե րի 
կող մից։ Կա ևս մեկ հան գա մանք, ո րը 
կար ևո րում է բնա կան յո դի դե րը։ Օր վա 
24 ժամ վա ըն թաց քում մար դու օր գա

նիզ մում շրջա նառ վող ամ բողջ ար յու
նը մոտ 85 ան գամ ման րէա զերծ վում է 
վա հա նա գեղ ձի մեջ գտնվող յո դով։ Այս 
գեղ ձը ի րոք որ վա հան է ծե րութ յան դեմ, 
ե թե, ի հար կե, բա վա րար ված է անհ րա
ժեշտ քա նա կի յո դով։ Դեղ նե նին հա կա
ցուց ված է փոր կա պութ յան, ստա մոք սի 
և 12մատն յա ա ղիի խո ցա յին հի վան
դութ յան սրաց ման շրջա նում։ Բույ սի 
պատ րաս տուկ նե րը չի կա րե լի օգ տա
գոր ծել հի պեր տի րեո զի դեպ քում։

Ա հա այս պի սին է այս հրա շա լի «մո
լա խո տը», ո րը մեր ժո ղո վուր դը ճշտա
պես ան վա նել է` դեղ նե նի, ի րոք հա
մա պա տաս խա նում է բույ սի ի վե րուստ 
տրված ա ռա քե լութ յա նը։ Եվ հպար
տութ յամբ պետք է նշենք, որ դա խո սում 
է մեր ազ գի հնուց ե կող բնա գի տա կան 
փոր ձա ռութ յան մա սին։

Լի լիթ Գաս պար յան

Ի տա լա կան Օր տո նա քա ղա քում բաց վել է ցայ տաղբ յուր, ո րից հո սում է ոչ 
թե սո վո րա կան ջուր, այլ՝ կար միր գի նի, գրում 
է italiaru.com կայ քը՝ հա վե լե լով, որ ցայ տաղբ
յու րից կա րե լի է օգտ վել անվ ճար՝ օր վա ցան կա
ցած ժա մի: 

Նշ վում է, որ նման ցայ տաղբ յուր ստեղ ծե լու 
գա ղա փարն ա ռա ջա ցել է տե ղաբ նակ 2 գոր ծա
րա րի մոտ, ո րոնք ո գեշնչ վել են իս պա նա կան 
 Նա վա րա յում կա ռուց ված Bodegas Irache գի նու 
շատր վա նից:

Նշ վում է, որ Ի տա լիա յի՝ ա ռայժմ միակ գի
նու ցայ տաղբ յու րից ցան կա ցող նե րը կկա րո
ղա նան 12 բա ժակ խմիչք ըմ պել:  Հայտ նի է, որ 
ցայ տաղ բու րից գի նին հո սե լու է ոչ թե հա տուկ 
ա ռիթ նե րով միայն, այլ միշտ:


