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Քննարկվել են համագործակցության հեռանկարները

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Եվ րո պա կան հանձ նա
ժո ղո վի հար ևա նութ յան հար ցե րով գլխա վոր տնօ րի նութ յան Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի, Բե լա ռու
սի և Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան հար ցե րով բաժ նի ղե կա վար Վա սի լիս Մա րա գո սի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յա նը:  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 հե ռան կար նե րը: 

§Եվ րա միութ յու նը մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րում Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռի զար գաց մա նը, ին չը շատ բարձր է գնա հատ վում ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից: Այ
նուա մե նայ նիվ, ո լոր տում դեռ առ կա են շատ խնդիր ներ, ո րոնց լուծ ման հա մար մենք ակն կա լում 
ենք ձեր օ ժան դա կութ յու նը¦,  ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րա րը: 

 Պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Վա սի լիս Մա րա գոսն իր հեր թին տե ղե կաց րել է, որ Եվ րա միութ
յու նը նա խա տե սում է շա րու նա կել ա ջակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում` միա ժա
մա նակ հա վե լե լով, որ անհ րա ժեշտ է ճշգրտել այն ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոն ցում հայ կա կան կողմն 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար է գտնում փոխ գոր ծակ ցել` ել նե լով երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի ներ կա յիս ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից և գե րա կա խնդիր նե րից:

Ագ րա րա յին ո լոր տի ա ռաջ նա յին խնդիր նե րի թվում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, մաս նա
վո րա պես, ա ռանձ նաց րել է գյու ղատն տե սութ յան վե րա վար կա վոր ման, կոո պե րա ցիա յի զար գաց
ման, սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րի, իսկ վե րամ շա կող ճյու ղում` մթեր ման գոր ծըն թա ցի բա րե լավ
ման հար ցե րը: 

 Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գա ցու մը, ին չը կնպաս տի ար
տադ րան քի ծա վալ նե րի, ինչ պես նաև`  ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը:  Պատ վի րա կութ յան 
ան դամ նե րը վստա հեց րել են, որ ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը հան գա մա նո րեն կու սում նա սիր վեն 
և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում, կնե րառ վեն հե տա գա հա մա տեղ ծրագ րե րի մեջ: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում հայ կա կան կող մին կտրա մադր վի նաև խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն: Հան դիպ ման 
ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են երկուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր ևս:
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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի մոտ գյու ղատն
տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յամբ և վե րամ շակ մամբ 
զբաղ վող մի շարք ձեռ նար կութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ, քննարկ վել են գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր ներն ու զար գաց ման 
ու ղի նե րը: § Պե տութ յան, կա ռա վա րութ յան հիմ նա կան գոր
ծա ռույ թը ո լոր տի բիզ նես մեն նե րին օգ նա կան լի նելն է և 
չ խան գա րե լը: Քա ղա քա կա նութ յու նը, որ վա րում ենք գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում՝ ճի՞շտ է, թե՞ ոչ, սուբ սի դա վո
րու մը, որ ա նում ենք, որ բո լո րի կող քին կանգ նում ենք հա
մա տա րած: Պետք է կանգ նենք պո տեն ցիալ հա ջո ղա կի, բեռ 
վերց նո ղի կող քին, որ պես զի մենք ձեզ հետ հա մա տեղ ձևա
վո րենք մեր ստրա տե գիան այս ո լոր տում¦,   ա սել է կա ռա
վա րութ յան ղե կա վա րը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում բարձ րա ձայն վել են գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում ար տադ րող ձեռ նար կութ յուն նե րի, 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ վող 
խնդիր ները՝ մաս նա վո րա պես, գյուղմ թերք նե րի ար տա
հան մա նը, ներ մուծ մա նը և  ի րաց մա նը, տրանս պոր տա
յին փո խադ րում նե րին, է ներ գա կիր նե րի մատ չե լիութ յա նը, 
հար կա յին և մաք սա յին վար չա րա րութ յա նը, պե տութ յուն
մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան մե խա նիզմ նե
րին վե րա բե րող հար ցերը:

Լ սե լով ներ կա յաց ված խնդիր նե րը՝ Կա րեն Կա րա պետ
յա նը նշել է. § Գա զի գինն ար տոն յալ վի ճա կում լի նե լու է 
վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րի հա մար այն քան ժա մա
նակ, մինչև ի րենք ոտ քի կանգ նեն՝ ան կախ նրա նից, թե մենք 
ինչ կա րո ղութ յուն ներ կու նե նանք, ո րով հետև սրա նով նաև 
գա զի մա տա կա րա րին ենք դրել խնդիր նե րի մեջ:

Անդ րա դառ նա լով սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան և  
ո րա կի ա պա հով ման խնդրին՝ գոր ծա դի րի ղե կա վա րը նշել 
է, որ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա
յութ յան պե տի փո փո խութ յուն է ե ղել, ո րից պա հանջ վում է 
խիստ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել ո լոր տում:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ
րութ յուն է հրա վի րել նաև ֆեր մեր նե րի մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծութ յան խնդրին՝ անհ րա ժեշտ հա մա րե լով 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ու սում
նա կան ծրագ րե րի վե րա նա յու մը և ֆեր մե րա կան նոր մշա
կույ թի ձևա վո րու մը: Վար չա պե տը հե տաքրքր վել է՝ կա՞ 
արդ յոք վի ճա կագ րութ յուն, թե նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց
քում ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի արդ յուն քում քա նի ֆեր մեր 
է ու սու ցան վել և  ո րա կա պես գրա գետ բիզ նես վա րել. § Մենք 
մինչև ո րա կը չփո խենք, չգի տեմ՝ ուր ենք գնա լու: Ընդ հան
րա պես վաղ վա օ րը գրա գետ մար դու օր է: Ե թե դու ժա մա
նա կա կից չես, ե թե դու չգի տես՝ ինչ ես ա նում ու է ֆեկ տիվ 
չես, դու շանս չու նես դի մա նա լու մրցակ ցա յին դաշ տին: 
Ե կեք ա ռա ջարկ ներ կա յաց րեք՝ ոնց ենք մենք մեր գյու ղա
ցուն, մեր ֆեր մե րին կրթում ու ձևա կեր պեք իմ ֆունկ ցիան 
այդ գոր ծում¦: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ սուբ սի դիա
նե րը պետք է ուղղ վեն այն ծրագ րե րին, ո րոնք կնպաս տեն 
ո լոր տում ար տադ րո ղա կա նութ յան ա ճին:

Վար չա պե տը, ամ փո փե լով խորհր դակ ցութ յու նը, նշել է, 
որ խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րից ակն կա լում է ա ռա
ջար կութ յուն նե րի փա թեթ՝ հար կա յին և մաք սա յին վար չա
րա րութ յան պար զեց ման, տրանս պոր տա յին փո խադ րում
նե րի և հա ղոր դակ ցութ յան այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րի, 
մաս նա գի տա կան կրթա կան հա մա կար գի բա րե փոխ ման և 
սուբ սի դա վոր ման հաս ցեա կա նութ յան ճշգրտման վե րա բեր
յալ: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ անհ րա ժեշտ 
է ներ կա յաց նել կոնկ րետ բիզ նես ծրագ րեր՝ մուլ տիպ լի կա
տիվ է ֆեկ տի ա ռար կա յա կան հաշ վարկ նե րով և յու րա քանչ
յուր կող մի հստակ ա նե լիք նե րի ձևա կերպ մամբ:

Բարելավել ընտրված գյուղական տարածքների 
բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի (IFAD) պատ վի րա կութ յա նը, ո րը Հա յաս տան է ժա մա նել 
§Են թա կա ռուց վածք նե րի և գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման ա ջակ ցութ յան ծրագ րի¦ (ԵԳՖԱԾ) վե
րահս կո ղութ յան ա ռա քե լութ յամբ: Պատ վի րա կութ յու նը գլխա վո րում էր Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի և 
Եվ րո պա յի ստո րա բա ժան ման հա յաս տան յան ծրագ րի ղե կա վար Ռա մի Սալ մա նը:

 Հան դիպ ման սկզբում Ռա մի Սալ մա նը ներ կա յաց րել է ԵԳՖԱ ծրագ րի ըն թաց քը, ո րի նպա
տակն է` բա րե լա վել ընտր ված գյու ղա կան տա րածք նե րի բնակ չութ յան սո ցիալտնտե սա կան վի
ճա կը: Պատ վի րա կութ յան ղե կա վա րը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ չնա յած ծրագ րի մեկ նար կից 
դեռևս շատ քիչ ժա մա նակ է ան ցել, այն կա րե լի հա մա րել հա ջող ված:

Ընդգ ծե լով, որ հիմ նադ րա մը պատ րաստ է ընդ լայ նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ և մ շա կել ու Հա յաս տա նում ի րա կա նաց նել նոր ծրագ րեր` Ռա
մի Սալ մա նը միա ժա մա նակ նշել է, որ արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման հա մար դրանք պետք է 
հա մա հունչ լի նեն գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ներ կա յիս ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին և գե րա կա 
խնդիր նե րին:

Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը մաս նա վո րա պես կար ևո րել է ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմն ման, 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման, ա նաս նա բու ժա կան կենտ րոն նե րի վե րա զին ման և 
մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման խնդիր նե րը:
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Ä 1

Քննարկվել են ջերմոցային տնտեսությունների 
զարգացման խնդիրները

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

Քննարկվել է կառավարության ծրագրով 
իրականացվող միջոցառումների ընթացքը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հրա վի րել էր աշ
խա տան քա յին խորհր դակ ցութ յուն` կա ռա վա րութ յան ծրագ րով գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի զար գաց ման ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը քննար կե լու նպա տա կով: Խորհր դակ ցութ յա նը մաս
նակ ցում էին նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, նա խա րա րութ յան աշ
խա տա կազ մի ղե կա վար Ար տա շես Կի րա կոս յա նը, նա խա րա րութ յան կա ռուց ված
քա յին ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար ներ:

 Նա խա րարը նշել է, որ անհ րա ժեշտ է սահ մա նել  սեղմ ժամ կետ ներ` ա ռա
ջադր ված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման հա մար, որ պես զի շա բա թա կան 
կտրված քով նա խանշ ված մի ջո ցա ռում նե րի մա սով  ար ձա նագր վեն արդ յունք
ներ:  

 Պա տաս խա նա տու ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րը ման րա մասն  զե
կու ցել են կա տար ված աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը, բարձ րա ձայ նել խնդիր նե րը:

 Մաս նա վո րա պես նշվել է, որ մշակ ման փու լում են և նո յեմ բե րի վեր ջին 
պատ րաստ կլի նեն սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մա կար
գի և գոր ծի քա կազ մի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման, ան տա ռա յին ո լոր տի 
բա րե փո խում նե րի և բ նակ լի մա յա կան ա ղետ նե րից վնաս նե րի կան խար գել ման 
հա յե ցա կար գե րի նա խագ ծե րը: Ար դեն իսկ ներ կա յաց վել է չօգ տա գործ վող գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի շրջա նա ռութ յան մեջ ներգ րավ ման մե
խա նիզմ նե րի կի րառ ման ծրագ րի նա խա գի ծը:

2017 թվա կա նից սկսած սպան դա նո ցա յին մոր թի անց ման հետ կապ ված, նա
խա րա րը կար ևո րել է շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ քննար կում նե րի 
կազ մա կեր պու մը և  ի րա զեկ ման լայ նա ծա վալ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը:

Նա խա րա րին զե կուց վել է, որ  պատ րաստ է տնկան յու թի և խա ղո ղի պատ
վաստ ված տնկան յու թի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող գե նո ֆոն դի պահ պա նութ յան 
և  ին տեն սիվ այ գե գոր ծութ յան սե լեկ ցիա յի զար գաց ման գի տաար տադ րա կան 
կենտ րո նի ստեղծ ման ծրա գի րը, ո րը կներ կա յաց վի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ
յան կազ մա կեր պութ յան փոր ձա գետ նե րի հետ  քննար կում նե րից հե տո:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել է գյու ղատն տե սա կան տնտե սութ
յուն նե րի կոո պե րա ցիա յի խթան ման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հար ցը, և 
հանձ նա րար վել է այդ ուղ ղութ յամբ ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան ծրա գիր: 
Անդ րա դառ նա լով սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րին` նա խա րա րը հանձ նա րա րել է 
քննար կել և հս տակ դիր քո րո շում ներ կա յաց նել սուբ սի դա վոր ման մե խա նիզմ նե
րի կա տա րե լա գործ ման մա սով` գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման քա ղա քա կա
նութ յան հա մա տեքս տում կոնկ րե տաց նե լով սուբ սի դա վոր ման ուղ ղութ յուն նե րը և 
թի րա խա յին խմբե րը:

Ամ փո փե լով խորհր դակ ցութ յան արդ յունք նե րը` նա խա րա րը կար ևո րել է նաև 
հան րութ յան հետ հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը և բարձ րաց ված խնդիր նե րին 
օ պե րա տիվ ար ձա գան քու մը: 

Բարելավել ընտրված գյուղական տարածքների 
բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Ընդգ ծե լով երկ րում ջրա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և  արդ յու նա վետ օգ
տա գործ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը` Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ար դիա կան է հա մա րել 
ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում ջրի խնա յո ղա տար ռե ժի մով նո րա գույն տեխ նո լո գիա
նե րի, իսկ  ո ռոգ ման բնա գա վա ռում` կա թի լա յին հա մա կար գե րի ներդ րու մը:

Զ րույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ա ռա ջի կա ծրագ րե րում 
գյու ղա ցի նե րին մատ չե լի տո կո սադ րույ քով վար կե րի տրա մադր ման և դ րա մաշ
նորհ նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յան հար ցին:

 Հան դիպ ման ա վար տին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել ա ռա ջի կա յում 
կազ մել և հիմ նադ րա մին ներ կա յաց նել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռաջ նա
յին ուղ ղութ յուն նե րի ցան կը, ո րը որ պես բա ղադ րիչ` կընդգրկ վի նոր ծրագ րում:   
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Ä 1
* * *

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն ար տա հան ման խթան ման վե րա բեր
յալ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ
յուն հայ կա կան ար տադ րան քի, մաս նա վո րա պես, սննդամ թեր քի և գ յուղմ թեր քի 
ար տա հան ման խթան ման նպա տա կով հանձ նա րա րա կան է տվել Տն տե սա կան 
զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րին՝ Ար տա քին գոր ծե րի, Ա ռող ջա պա
հութ յան և Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ քննար
կել և սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ ման նա խա գիծ 
այս նպա տա կով աշ խա տան քա յին խումբ ստեղ ծե լու մա սին: § Հանձ նա րա րում 
եմ աշ խա տան քա յին խմբին աշ խա տել ի րա նա կան կող մի հետ՝ Ի րա նի շու կա ՀՀ 
ար տադ րան քի ար տա հան ման հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ թույլտ վութ յուն նե րի 
ա պա հով ման նպա տա կով, Հա յաս տա նում հա մա պա տաս խան ինս տի տու ցիո
նալ կա ռույց նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ, որ պես զի ՀՀ ար տադ րան քը հա մա
պա տաս խա նի Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նում պա հանջ վող չա փո
րո շիչ նե րին և Ի րա նի շու կա մուտք գոր ծի դյու րաց ված կար գով: Աշ խա տան քա յին 
խմբի ղե կա վա րին`  մինչև դեկ տեմ բե րի 25ը, ներ կա յաց նել կա տար ված աշ խա
տանք նե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն:  Կար ծում եմ, որ հանձ նա րա րա կա նը պարզ 
է. ու նենք հար ևան մեծ շու կա՝ մեծ պա հան ջար կով: Այդ պա հան ջար կի մեջ մենք 
զբա ղեց նում ենք չնչին տո կոս: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ե թե մենք այս տեղ է ֆեկ տիվ 
աշ խա տենք, կա րող ենք այդ շու կա յում մեծ մաս նա բա ժին զբա ղեց նել՝ մեր մասշ
տաբ նե րով¦, նշել է գոր ծա դի րի ղե կա վա րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է խո շոր 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` ո լոր տին առնչ վող առ կա 
խնդիր նե րը քննար կե լու նպա տա կով: 

§Ինչ պես տեղ յակ եք, ՀՀ վար չա պե տի հանձ նա րա րութ յամբ, կազ մա կեր պում 
ենք հան դի պում ներ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ` հա մա տեղ քննար կե լու և  գույ քագ րե լու բո լոր առ կախ ված խնդիր
նե րը, լսե լու ձեր կար ծիքն ու ա ռա ջարկ ներն ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան 
վե րա բեր յալ, ո րոնք հիմք կդառ նան ո լոր տի ռազ մա վա րա կան զար գաց ման ուղ
ղութ յուն նե րը մշա կե լիս: Կար ևոր է, որ պես զի այս հան դի պում նե րի ըն թաց քում 
մենք կա րո ղա նանք գտնել պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված փոխ գոր ծակ ցութ յան 
արդ յու նա վետ ձևա չա փը և նա խան շենք եր կուս տեք ի րա կա նաց վե լիք  քայ լե րը, 
ո րոնք կնպաս տեն ո լոր տի շա հու թա բե րութ յան ա վե լաց մանն ու զար գաց մա նը¦,  
նշել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գա ցու մը մեր 
երկ րի գյու ղատն տե սութ յան հա մար հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն նե րից է, և ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը`  ո լոր տը խթա նե լու նպա տա կով,  վեր ջերս ըն դու նեց գա զի 
սա կագ նի նվա զեցման ո րո շում, ո րը կնպաս տի, որ պես զի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յուն ծա վալ վի, և  ար տադ րան քի գնե րը դառ նան ա ռա վել մրցակ ցա
յին:

Նա խա րա րի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում, ջեր մո ցա տե րե րը  ներ կա յաց րել 
են   պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վե լիք այն քայ լե րը, ո րոնք   կնպաս տեն  ջեր
մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը: Մաս նա վո րա պես բարձ րաց վել  են 
ձմե ռա յին սե զո նին գա զի վար ձավ ճար նե րի հե տաձգ մա նը,  է ժան ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի ներգ րավ մա նը, աշ խա տու ժի բա ցա կա յութ յա նը, մաս նա գի տա կան վե
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը, տե ղա կան ար տադ րող նե
րի շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը, պտուղբան ջա րե ղե նի մաք սա զերծ մա նը, մկնան
ման կրծող նե րի դեմ լայ նա ծա վալ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լուն  
առնչ վող  և  այլ հար ցեր:

 Մաս նա կից նե րի խոս քով` ձմռան ա միս նե րին գա զի վար ձավ ճար նե րի հե տաձ
գու մը հնա րա վո րութ յուն կտա շուրջ 1015 տո կո սով ա վե լաց նել բեր քատ վութ յու
նը, ընդ լայ նել բիզ նե սը:

Նա խա րա րը նշել է, որ բարձ րաց ված բո լոր խնդիր նե րը լրա ցու ցիչ կքննարկ
վեն պա տաս խա նա տու նե րի հետ, ման րակր կիտ ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա 
կդառ նան` գտնե լու առ կա խնդիր նե րի ա ռա վել ի րա տե սա կան և  արդ յու նա վետ 
լուծ ման տար բե րակ նե րը:

Համագործակցության հետագա քայլեր
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն  ըն դու նել է Գ յու

ղատն տե սա կան դա շին քի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` 
ո լոր տում առ կա մար տահ րա վեր նե րը և հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա քայ լե րը 
քննար կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև նա խա րա րի տե ղա կալ
ներ Ռո բերտ Մա կար յա նը և Ար մեն Հա րութ յուն յա նը: 

§Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում այ սօր կան բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնց 
լուծ ման հա մար սեղմ ժամ կե տում հար կա վոր է ձեռ նար կել կոնկ րետ քայ լեր, ի րա
կա նաց նել այն պի սի ծրագ րեր, ո րոնք կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կտան շո շա
փե լի արդ յունք ներ: Ո լոր տի հիմ նա հար ցե րը միաս նա կան մո տե ցում և լու ծում ներ 
են պա հան ջում, և ձեր փոր ձը կա րող է օգ տա կար լի նել ծրագ րե րի մշակ ման և  
ի րա կա նաց ման գոր ծում¦,  նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 

Այ նու հետև Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը` դրան ցում մատ նան շե լով շու տա փույթ 
լուծ ման կա րիք ու նե ցող խնդիր նե րը: Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը ա ռա վե լա
պես կար ևո րել է երկ րում գյու ղատն տեա կան կոո պե րա ցիա յի զար գա ցու մը` ընդգ
ծե լով գյու ղա ցի նե րի շրջա նում կոո պե րա ցիա յի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յան մա
կար դա կի բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Նա խա րա րը նաև տե ղե կաց րել է, որ Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան քա
ղա քա կա նութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, նա խա
տես վում է կազ մել մար զե րի զար գաց ման ծրագ րեր, ո րոնք մշակ վե լու են` ել նե լով 
յու րա քանչ յուր մար զի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:

§ Մենք այ սօր պետք է աշ խա տենք ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով` ա պա
հո վել պա րե նա յին ինք նա բա վութ յուն և  անվ տան գութ յուն, ներ մու ծու մը փո խա րի
նել տե ղա կան ար տադ րութ յամբ և  ա վե լաց նել ար տա հան ման ծա վալ նե րը¦,  հա
վե լել է նա խա րա րը:

Քն նարկ վել են նաև ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմն մա նը, սերմ նա բու ծութ յա նը, 
տոհ մա յին ա նաս նա պա հութ յան զար գաց մա նը, գյու ղատն տե սա կան ա պա հո
վագ րութ յա նը, պա րե նա յին ինք նա բա վութ յան ու պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
ա պա հով մա նը, պա րար տան յու թե րի բաշխ մա նը և  այլ խնդիր նե րին վե րա բե րող 
հար ցեր: Հան դիպ ման ըն թաց քում դա շին քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց րել են 
ի րենց կար ծիք ներն ու ա ռա ջարկ նե րը բարձ րաց ված խնդիր նե րի շուրջ, նա խա րա
րը խոս տա ցել է ու սում նա սի րել դրանք և հաշ վի առ նել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րը կազ մե լու ըն թաց քում:
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ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ ԵՆ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը վեր ջերս 

աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել Ա րա գա ծոտ
նի մարզ: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ ե ղել է 
Աշ տա րա կում, որ տեղ նրան է ներ կա յաց վել քա ղա
քի զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման նա խա գի ծը, ո րի 
նպա տակն է` Աշ տա րա կը դարձ նել զբո սաշր ջա յին 
հե տաքր քիր ուղ ղութ յուն նե րից մե կը: Նա խա տես
վում է ա ռա ջի կա յում մշա կել քա ղա քի զբո սաշր ջութ
յան զար գաց ման ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում կյան քի 
կկոչ վեն նաև են թա կա ռուց ված քա յին նա խագ ծեր: 

Այ նու հետև Կա րեն Կա րա պետ յա նը հան դի պել է 
Ա րա գա ծոտն հա մայն քի կարկ տա հա րութ յու նից տու
ժած բնա կիչ նե րին, լսել նրանց խնդիր նե րը, ո րոնք 
վե րա բե րել են վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա
տար մա նը, ջրի վար ձի և հո ղի հար կի վճա րում ե րին: 
Կա րեն Կա րա պետ յանն Ա րա գա ծոտ նի գյու ղա պետ 
Մել սիկ Ղա զար յա նին ա ռա ջար կել է գյու ղա ցի նե րի 
պար տա վո րութ յուն նե րի ծա վալ նե րը ներ կա յաց նել կա
ռա վա րութ յուն:

Վար չա պետն այ ցե լել է Ա րա գա ծոտ նի մար զում 
գոր ծող « Գոլդն Գ րեյպ Ար մաս» գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն: 2007 թ.ից 
մինչ օրս ա վե լի քան 180 հա տա րա ծութ յան վրա հիմ
վել են խա ղո ղի այ գի ներ, մշակ վում են կոն յա կի և գի
նու, ինչ պես նաև սե ղա նի խա ղո ղի սոր տեր, իսկ 40 հա 
հո ղա տա րած քը զբա ղեց նում են պտղա տու այ գի ներ 
(դեղ ձի, սա լո րի, խնձո րի, ծի րա նի, բա լի և  այլն): Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը շրջել է այ գի նե րով, ծա նո թա ցել գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րին և  
ըն կե րութ յան ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: Ընդ հա նուր ներդ
րում ե րի ծա վա լը կազ մել է մոտ 20 մլն  եվ րո, ո րից` 7 
մլն  եվ րոն ուղղ վել է գի նու և կոն յա կի նոր գոր ծա րա
նի կա ռուց մա նը: Գոր ծա րա նի մթեր ման հզո րութ յու
նը կազ մում է տա րե կան մինչև 1000 տոն նա խա ղող: 
« Գոլդն Գ րեյպ Ար մաս»ն  ի րա կա նաց նում է նաև ագ
րոզ բո սաշր ջութ յան զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր: 
Տե ղե կաց վել է, որ ըն կե րութ յան ար տադ րան քը վա
ճառ վում է ոչ միայն ներ քին շու կա յում, այլև ԱՄՆում, 
Եվ րո պա յում, ՌԴում, Չի նաս տա նում: Աշ խա տանք ներ 

են տար վում այլ շու կա ներ մուտք 
գոր ծե լու ուղ ղութ յամբ: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա
վա րը ե ղել է նաև Վար դե նուտ 
հա մայն քի «Ա գաթ 777» ՍՊԸի 
սպան դա նո ցում, ո րը գոր ծում է 
2015 թ.ից: Նշ վել է, որ սպան
դա նո ցի կա ռուց ման նպա տա
կով Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ
յունը ըն կե րութ յա նը հատ կաց րել 
է ա վե լի քան 211 հա զար դո լար, 
իսկ ըն կե րութ յան կող մից կա
տար ված ներդ րու մը կազ մում է 
մոտ 450 հա զար դո լար: Ս պան
դա նոցն ու նի ե րեք հոս քա գիծ 
և մեկ հե թա փո խում կա րող է 
ի րա կա նաց նել 40 գլուխ խո շոր, 
100 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րի և 100 գլուխ խո զե րի 
մորթ: Կա րեն Կա րա պետ յա նը 
կար ևո րել է Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից սպան
դա նոց նե րի առ կա յութ յու նը՝ սննդի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման և  ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
խթան ման ա ռու մով: 

Այ ցի ա վար տին վար չա պետն Ա րա գած հա մայն
քում հան դի պել է Ա րա գա ծոտ նի մար զի հա մայնք նե րի 
ղե կա վար նե րի հետ՝ քննար կել մար զում առ կա խնդիր
ներն ու զար գաց ման հե ռան կար նե րը:  Վար չա պե տի 
խոս քով՝ գոր ծա դիրն ար ձա գան քե լու է այն ծրագ րե
րին, ո րոնք ա ռա վել է ֆեկ տիվ են, որ տեղ հա մայն քը, 
մարզ պե տա րա նը, հա մայն քի բնա կիչ նե րը, հա մայն քի 
բիզ նեսն ի րենց վրա բեռ են վերց նե լու: Կա ռա վա րութ
յան ղե կա վարն ա վե լաց րել է, որ խոս քը գնում է այն 
ծրագ րե րի մա սին, ո րոնք ուղղ ված են լի նե լու աշ խա
տա տե ղե րի ստեղծ մա նը և  այլ կար ևո րա գույն խնդիր
նե րի լուծ մա նը:  Այ նու հետև Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ 
Գաբ րիել Գ յու զալ յա նը ներ կա յաց րել է մար զի սո ցիալ
տնտե սա կան ի րա վի ճա կը, զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե
րը և նա խա տես վող ծրագ րե րը: Զե կուց վել է, որ մարզն 

ա վե լի շատ գյու ղատն տե սա կան է և ՀՆԱի 60 տո կո սը 
զբա ղեց նում է այս ո լոր տը: Մար զում ըն թա ցիկ տա րում 
մշակ վել է 218 հա զար հա հո ղա տա րածք, ին չը 2015ի 
հա մե մատ, ա վե լի է 600 հաով: Մարզ պե տի խոս քով՝ 
ա ռաջ նա յին խնդիր է ար տադ րան քի ի րա ցու մը, ո ռո գե
լի տա րածք նե րի ա վե լա ցու մը: Վեր ջի նիս հետ կապ ված` 
քննար կում եր են տար վում Ջ րա յին տնտե սութ յան պե
տա կան կո մի տեի հետ՝ ջրի բաշխ ման գոր ծըն թացն 
ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար: Ըստ Գաբ րիել 
Գ յո զալ յա նի, մար զում ըն թա ցիկ տա րում ներդ րում եր 
են կա տար վել հիմ ա կա նում գի նու, կոն յա կի ար տադ
րութ յան ուղ ղութ յամբ, ո լոր տում գոր ծող ձեռ նար կութ
յուն նե րի թի վը հա սել է 13ի: Ներդ րու մա յին ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, քայ լեր են ի րա կա նաց
վում նաև հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում: Գաբ
րիել Գ յո զալ յա նը նշել է, որ այժմ աշ խա տանք ներ են 
տար վում մար զի զար գաց ման ծրագ րի մշակ ման ուղ
ղութ յամբ, ո րը կա ռա վա րութ յա նը կներ կա յաց վի մինչ 
դեկ տեմ բե րի 25ը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն, ո րին մաս
նակ ցում էին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա ջող ված 
բիզ նես ծրագ րեր ի րա կա նաց րած գոր ծա րար ներ, լո գիս
տի կա յի, մար քե թին գի, ար տա հան ման ո լոր տի ներ կա յա
ցու ցիչ ներ: 

«Այ սօր մենք մշա կում ենք  ո լոր տի զար գաց ման եր
կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան ծրա գիր և կա րիք ու նենք 
հան դի պե լու բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ` լսե լու  ա ռա
ջարկ ներ` ո լոր տի արդ յու նա վետ զար գաց ման և  այս հար
ցում պե տութ յան դե րա կա տա րութ յան  ակն կա լիք նե րի վե
րա բեր յալ»,   նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը մատ նան շել են այն 
խնդիր նե րը, ո րոնք այ սօր խո չըն դո տում են ո լոր տում արդ
յու նա վետ գոր ծու նեութ յան ծա վալ մա նը, ինչ պես նաև ա ռա
ջարկ ներ ներ կա յաց րել ո լոր տի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև գյու ղատն տե սա կան, 
այդ թվում` ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի (ար տի ճու կի, 
ոս պի, ո լո ռի, հնդկա ցո րե նի, սա գա խո տի և  այլն) ար տադ
րութ յան, տե ղա կան թարմ պտուղբան ջա րե ղե նի և չ րե րի 
ար տա հան ման, տե ղա կան գյուղմ թեր քի ի րաց ման հա մար 
նոր շու կա նե րի բա ցա հայտ ման ու ար տա սահ ման յան շու
կա յում հայ կա կան ար տադ րան քի մրցու նա կութ յան բարձ
րաց ման հար ցե րին:

 Հան դիպ ման մաս նա կից ներն ընդգ ծել են նաև օր գա
նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման և  որ պես կար ևոր 
բա ղադ րիչ` օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ
յան կար ևո րութ յու նը, որն ու նի ար տա հան ման մեծ նե րուժ: 
Քն նարկ վել են նաև լո գիս տի կա յի ու մար քե թին գի ի րա կա
նաց մա նը, ինչ պես նաև հայ կա կան ար տադ րան քի բրեն դա
վոր մա նը վե րա բե րող հար ցեր:  

Նա խա րա րը ա ռա ջար կել է մաս նա կից նե րին կազ մել 
հա մա պա տաս խան ծրագ րեր` նե րա ռե լով բո լոր բարձ րաց
ված ա ռա ջարկ նե րը և ներ կա յաց նել ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յուն` մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րի մի ջո ցով ներդ րում եր ներգ րա վե լու նպա տա կով:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը շեշ տել է, որ միշտ բաց է և 
պատ րաս տա կամ  է քննար կել բո լոր խնդիր ներն ու ա ռա
ջարկ նե րը:

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ

ՈԼՈՐՏԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յանն ըն դու նել է կաթ նամ թերք ար
տադ րող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` «Աշ
տա րակ կաթ» ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան դա դա
րեց ման պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը քննար
կե լու նպա տա կով:

 «Ինչ պես տեղ յակ եք, «Աշ տա րակ կաթ» ըն կե րութ
յու նը, ո րը կաթ նամ թեր քի շու կա յում ու նի մեծ մաս նա բա
ժին, այ սօր հայտն վել է ծանր ֆի նան սա կան վի ճա կում, 
ու նի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին կու տա կած 
պարտ քեր: Այ սօր հար կա վոր է քայ լեր ձեռ նար կել, որ
պես զի մթե րում ե րի գոր ծըն թա ցը չընդ հատ վի, և ս տեղծ
ված ի րա վի ճա կի արդ յուն քում գյու ղա ցի նե րը չտու ժեն», 
–  նշել է փոխ նա խա րա րը:

 Ռո բերտ Մա կար յա նը հա վե լել է, որ այս խնդիրն ու
նի շու տա փույթ լուծ ման կա րիք, քա նի որ այն ժա մա նա
կին չկար գա վո րե լու դեպ քում, հա ջորդ տար վա գար նան 
և  ամ ռան ա միս նե րին` կա թի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի 
ա վե լաց մա նը զու գա հեռ, կա րող են ա ռա ջա նալ մթեր ման 
հետ կապ ված լուրջ խնդիր ներ: Միա ժա մա նակ փոխ
նա խա րա րը հոր դո րել է լրա ցու ցիչ քա նա կի մթե րում եր 
ի րա կա նաց նե լիս թույլ չտալ գնի նվա զե ցում: Հան դիպ
ման մաս նա կից նե րը տե ղե կաց րել են, որ ի րենց ըն կե
րութ յուն նե րը պատ րաստ են ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ 
մթե րում եր` կա թի ա վել ցու կից, հարկ ե ղած դեպ քում, 
չոր կա թի կամ պան րի ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով:

Անդ րա դառ նա լով ո լոր տում առ կա այլ խնդիր նե
րին` ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կար ևո րել են 
կաթ նամ թեր քի ներկ րում ե րի նկատ մամբ պե տա կան վե
րահս կո ղութ յան խստա ցու մը, ա ջակ ցութ յու նը տե ղա կան 
ար տադ րո ղին, ինչ պես նաև` տե ղա կան ար տադ րան քի 
մրցու նա կութ յան բարձ րա ցու մը:

Ի պա տաս խան բարձ րաց ված խնդիր նե րի` փոխ նա
խա րա րը վստա հեց րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը քայ
լեր է ձեռ նար կում ոչ միայն կաթ նամ թեր քի, այլև այլ գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րան քի մա սով ներկ րում ե րը 
տե ղա կան ար տադ րան քով փո խա րի նե լու ուղ ղութ յամբ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է նաև տե
ղա կան թռչնա բու ծա կան մի շարք ըն կե րութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Հան դիպ մա
նը ներ կա էին նաև նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան 
պետ Իշ խան Կա րա պետ յա նը, նա խա րա
րի խորհր դա կան Ար մեն Հայ րա պետ յա նը և 
« Հա յաս տա նի թռչնա բույծ նե րի միութ յուն» 
ՀԿի  նա խա գահ Սեր գեյ Ս տե փան յա նը:

 «ՀՀ վար չա պե տի մոտ վեր ջերս կա յա ցած 
խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում, ո րին մաս
նակ ցում էին նաև թռչնա բու ծա կան ըն կե րութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հանձ նա րար վել 
է կազ մա կեր պել ո լոր տա յին քննար կում եր և 
տալ պար զա բա նում եր` բարձ րաց ված հար
ցե րի վերաբերյալ:  Քն նար կե լու ենք թռչնա
բու ծութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը, և 
վեր լու ծե լու, թե ինչ մի ջոց ներ կա րե լի է ձեռ
նար կել դրանց լուծ ման և  ո լոր տը բա րե լա վե լու 
հա մար»,– ն շել է նա խա րա րը:

Այ նու հետև թռչնա բույծ նե րը ներ կա յաց րել 
են ի րենց հիմ ախն դիր նե րը՝ մաս նա վո րա
պես ա ռանձ նաց նե լով թռչնի կե րի ինք նար
ժե քի նվա զեց ման, ներ մուծ ման  ժա մա նակ 
ԱԱՀի հե տաձգ ման, պե տա կան սուբ սի դա
վոր ման   հար ցե րը:

Քն նարկ վել են ո լոր տին առնչ վող այլ 
խնդիր ներ ևս, այդ թվում` տե ղա կան թռչնա
բու ծա կան ար տադ րան քի մրցու նա կութ յան 
բարձ րաց ման հար ցը: 

Ամ փո փե լով քննարկ ման արդ յունք նե րը՝ 
նա խա րա րը ընդգ ծել է, որ բարձ րաց ված բո լոր 
խնդիր նե րը հան գա մա նո րեն կու սում ա սիր
վեն և դ րանց լուծ ման հա մար կձեռ նարկ վեն 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ:
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ՆՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ` ՓՈՔՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ 

Նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

 Սի սիա նի Ա շո տա վան հա մայն քի կա նանց խումբն ար դեն երկ րորդ տա րին 
է զբաղ վում է ազն վա մո րու ար տադ րութ յամբ:  Ս տաց վում է ան նա խա դեպ արդ
յունք, ին չը ոգ ևո րում է գոր ծա րար կա նանց` ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը և նոր 
շու կա ներ ո րո նել: 

Հինգ ան դամ ե րից բաղ կա ցած կա նանց խմբի ղե կա վար Արև հատ Օ հան յա նը 
մաս նա գի տութ յամբ գյու ղատն տես է և տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած հմտութ
յունն ու փոր ձը սի րով ներդ նում է ար տադ րութ յան մեջ: Ն րա տե ղե կաց մամբ, ար
տադր ված բարձ րո րակ ազն վա մո րին ի րաց ման խնդիր չու նի, քա նի որ բա վա կա նին 
մեծ է վեր ջի նիս պա հան ջար կը շու կա յում: Միակ խնդիրն այն է, որ ցան քա տա րածք
նե րում պետք է ներդր վի կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կարգ, ինչն ա վե լի կհեշ տաց նի 
և  արդ յու նա վետ կդարձ նի մշա կութ յան աշ խա տանք նե րը: Սա կայն փոք րիկ խմբի 
մի ջոց նե րով հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել այն: Բա ցի այդ, առ կա է նաև հե նաս յու նե
րի և տն կի նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Կա նանց խում բը հա մա գոր ծակ ցում է Վորլդ Վիժն Հա յաս տան մի ջազ գա յին և 
« Կա նաչ ա րա հետ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Ու շագ րավն այն 
է, որ կա նանց խում բը զբաղ վում է նաև հա տի կաըն դե ղեն և  այլ մշա կա բույ սե րի օր
գա նիկ ար տադ րութ յամբ: « Մեր ա ռանց քա յին խնդի րը օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ
յան զար գա ցում է, բնա պահ պա նո րեն մա քուր սննդամ թեր քի ար տադ րութ յու նը, 
ո րի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում, խորհր դատ վութ յան ա ռու մով, մեզ ա ջակ ցում 
է « Կա նաչ ա րա հետ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը»,  նշում է Արև հատ 
Օ հան յա նը: 

Կա նանց խում բը շատ մտահ ղա ցում եր և ծ րագ րեր ու նի, ո րոնք պատ րաստ 
է կյան քի կո չել գյու ղատն տե սութ յանն ա ջակ ցող տե ղա կան, մի ջազ գա յին և դո նոր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Ար ևիկ Օ հան յա նը նաև նշեց, որ նոր ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման դեպ քում կա վե լա նա խմբի ան դամ ե րի թվա քա նա կը:

ՆՊԱՏԱԿԸ` ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ Է 
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«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ՍՊԸն շուրջ 21 տա րի է, ՀՀ Ար մա վի րի մար զում, 
զբաղ վում է սի բիր յան թա ռա փի աճեցմամբ, իսկ 2 տա րի ա ռաջ կազ մա կեր պե
ցին նաև խա վիա րի ար տադ րութ յուն: Ար տադ րան քը սպառ վում է թե՛ ներ քին, և 
թե՛ ԱՄՆի և ՌԴի շու կա նե րում:  

Լ ճա կա յին տնտե սութ յան ջրա յին մա կե
րե սը 5500 մ2 է: Բու ծում են նաև մայ րա կան 
կազմ` խա վիա րի ար տադ րութ յան նպա տա
կով: Տ նօ րեն Ար թուր Հա կոբ յա նի տե ղե կաց
մամբ, նախ կի նում զբաղ վել են նաև ման րաձ
կան ար տադ րութ յամբ, սա կայն ջրի սա կա
վութ յան պատ ճա ռով, ար դեն 4րդ տա րի է` 
այն դա դա րեց վել է: Ըն կե րութ յունն ու նի նաև 
հո սան քի մա տա կա րար ման այ լընտ րան քա յին 
աղբ յուր նե րի (ար ևա յին մարտ կոց ներ) անհ
րա ժեշ տութ յուն, սա կայն բարձր գնե րի պատ
ճա ռով ա ռայժմ հնա րա վոր չէ դրանց ձեռք բե
րու մը: Բա ցի այդ, առ կա է նաև վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մա սի անհ րա ժեշ տութ յուն, որ տեղ 
հնա րա վոր կլի նի պա հա ծո յաց նել կամ ապխ
տել խա վիա րի ստա ցու մից հե տո սպան դի 
են թարկ ված ձկնե րը: Ներ կա յումս դրանք 20 
C˚ջեր մաս տի ճա նում սա ռեց վում են, այ նու
հետև  տե ղա փոխ վում վա ճառ քի, սա կայն Ար թուր Հա կոբ յա նի կար ծի քով, Հա յաս
տա նում սա ռեց ված թա ռափն այն քան էլ մեծ պա հան ջարկ չու նի: «Նշ ված ծրագ րե րը 
հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել ա ռանց ներդ րող նե րի ա ջակ ցութ յան», եզ րա հան գում 
է տնտե սութ յան ղե կա վա րը: 

Ինչ վե րա բե րում է ջրի սա կա վութ յանն, ա պա այս հիմ ախն դի րը պայ մա նա
վոր ված է Ար փա գե տի շրջա կայ քում չա փից շատ հո րա տանց քե րի առ կա յութ յամբ, 
ին չի հետ ևան քով, վեր ջին 56 տա րում մար զում մեծ թվով ձկնա բու ծա կան տնտե

սութ յուն ներ դա դա րեց րին գոր ծու նեութ յու նը` 
ի րենց տե ղը զի ջե լով մի քա նի խո շոր տնտե սութ
յուն նե րի: « Մինչ դեռ նպաս տա վոր պայ ման ներ 
պետք է ստեղծ վեն նաև փոքր տնտե սութ յուն նե րի 
ոչ միայն գո յատև ման, այլև զար գաց ման հա մար, 
ո րոնք նույն պես ար տադ րում են ո րակ յալ ձուկ 
և  աշ խա տա տե ղեր են ստեղ ծում»,   հա վե լում է 
տնօ րե նը: 

Ըն կե րութ յունն ար դեն 5րդ տա րին է` հա մա
գոր ծակ ցում է ֆրան սիա կան ըն կե րութ յուն նե րից 
մե կի հետ (ապ րան քա նի շը` « Խա վիար` Պետ րոս

յան», տնօ րեն` Ար մեն Պետ րոս յան), որն ա ջակ ցում է հայ կա կան ար տադ րան քի 
ի րաց մա նը  ար տա սահ մա նում: Ն շենք նաև, որ Հա յաս տա նում ար տադր ված ձուկն 
աչ քի է ընկ նում հա մա յին հատ կութ յուն նե րով, յու րա հա տուկ հա մով ա ռանձ նա նում 
է նաև խա վիա րը, ին չը պայ մա նա վոր ված է ջրի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով: Ձկ
նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր են նաև բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րը: 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՉԻՐԸ ՄԵԾ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՈՒՆԻ ՌԴՈՒՄ
 Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին չրա գոր ծութ յու նը լայն թափ ստա ցավ: Դա 

պայ մա նա վոր ված է պատ րաս տի ար տադ րան քի ար տա հան ման խնդրի կար գա
վոր մամբ: Չրերի ար տադ րութ յու նում մաս նա գի տաց ված « Սու րենԱ նի»  ՍՊԸի 
տնօ րեն Վ լա դի միր Գալստ յա նի կար ծի քով, հայ կա կան բարձ րո րակ չրերի պա հան
ջարկն ա ռա վել մեծ է ռու սա կան շու կա յում: 

Չ րա գոր ծութ յան զար գաց մա նը զու
գըն թաց, մեր երկ րում աս տի ճա նա բար 
բա րե լավ վում են նաև ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման պայ ման նե րը, ներդր վում 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ, ին չի արդ
յուն քում հայ կա կան չի րը նույն պես դառ
նում է մրցու նակ մի ջազ գա յին շու կա յում: 
Վեր ջերս գոր ծարկ ված նո րա գույն սար
քա վո րում ե րով հա գե ցած « Սու րենԱ նի» 
ՍՊԸի ար տադ րա մա սը հնա րա վո րութ յուն 
կտա էլ ա վե լի բա րե լավ վել ոչ միայն ար
տադ րան քի ո րա կը, այլև`  ապ րան քա յին 
տեսքն ու փա թե թա վո րու մը: «Արդ յուն քում 
հայ կա կան բարձ րո րակ չի րը հնա րա վոր կլի նի ար տա հա նել մաս նա վո րա պես ռու սա
կան շու կա, քա նի որ ներ քին շու կան ար դեն հա գե ցած է չրա տե սակ նե րով: 

Ար տադ րութ յու նում, որ պես հումք, օգ տա գոր ծում ենք միայն հայ կա կան մրգա տե
սակ նե րը, ո րոնք ար դեն ճա նա չում և պա հան ջարկ ու նեն ՌԴում»,  ա սում է Վ լա դի միր 
Գալստ յա նը: Վե րամ շա կում են կե ռաս, ծի րան, տանձ, խնձոր և  այլ մրգա տե սակ ներ: 
Չ րի պատ րաս տու մը կազ մա կերպ վում է փակ չո րա նոց նե րում, այ նու հետև` փա թե թա
վո րու մից հե տո, պա հես տա վոր վում է սառ նա րան նե րում, ա պա` տե ղա փոխ վում  վա
ճառ քի: «Ո րա կի պա հանջ վող սեր տի ֆի կատ նե րի ձեռք բե րու մից հե տո, նա խա տե սել 
ենք մեր ար տադ րանքն ար տա հա նել նաև եվ րո պա կան երկր ներ, որ տեղ նույն պես մեծ 
է հայ կա կան չրա տե սակ նե րի պա հան ջար կը: Ի դեպ, ար տադ րա մա սը նույն պես կա
ռու ցել ենք եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան, որ պես զի ար տա հան
ման հետ կապ ված խնդիր ներ չու նե նանք»,  հա վե լում է տնօ րե նը: 

Ինչ վե րա բե րում է ՌԴ չրի ար տա հան մա նը, ա պա այդ նպա տա կով նա խա պես 
կնքված պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն, դեղ ձի և խն ձո րի չրերն ար դեն ա ռաք վել են 
Մոսկ վա, Կա լինինգ րադ, Նիժ նի Նով գո րոդ և  այ լուր: Նո րաս տեղծ ար տադ րա մա սը 
հնա րա վո րութ յուն կտա տա րե կան չո րաց նել 30 տոն նա չիր, իսկ պա հան ջար կի դեպ
քում կա րող են ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը: Միր գը մթե րում են ՀՀ Ար մա վի րի, Ա րա
րա տի, Տա վու շի և Վա յոց ձո րի մար զե րից` ֆեր մեր նե րին վճա րելով կան խիկ: Սառ
նա րա նա յին պայ ման ներ են ստեղծ վել նաև թարմ մրգի պա հես տա վոր ման հա մար, 
որ պես զի ար տադ րա մասն աշ խա տի նաև աշ նան և ձմ ռան ա միս նե րին: 

ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ԼԱՅՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐ ՈՒՆԻ

 Ծո վագ յու ղի «Հնդ կա ցո րեն» կոո պե րա տիվն ըն թա ցիկ տա րում ցա նել է 100 
հա հնդկա ցո րեն, ո րը բա վա կա նին բարձր արդ յունք է ա պա հո վել: Աշ խա տանք
նե րի գե րակշ ռող մասն ի րա կա նաց րել են կոո պե րա տի վում ընդգրկ ված կա նայք` 
EMPARD ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ: 

«Հնդ կա ցո րեն» կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Սու սան նա 
Թով մաս յա նի տե ղե կաց մամբ, 
շու տով կգոր ծարկ վի նաև փոքր 
ար տադ րա մա սը` ստաց ված 
հում քի վե րամ շակ ման և  ապ
րան քա յին տես քի վե րած ման 
նպա տա կով: Այ սինքն` հնդկա
ցո րե նը կվե րած վի հնդկա ձա
վա րի, կկա տար վեն նաև ար
տադ րան քի փա թե թա վոր ման 
և ձ ևա վոր ման աշ խա տանք նե
րը:  

Կոո պե րա տի վում ընդգրկ ված 105 ան դամ ե րից 41ը կա նայք են: Ի դեպ, մշա
կութ յան աշ խա տանք նե րին մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել « Ծո վագ յու ղի ա րո տօգ
տա գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը` տրա մադ րե լով  գյու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա` վա րող տրակ տոր ներ, շար քա ցան, կոմ բա յին և  այլն: 
Իսկ պա րար տան յու թե րը, ինչ պես նաև ռու սա կան ար տադ րութ յան սեր մա ցուն,  
հատ կաց րել է EMPARD ծրա գի րը: «Ե թե կար կու տը չվնա սեր ցան քա տա րածք նե
րը, ա պա բեր քատ վութ յու նն բարձր կլի ներ: Այ նու ա մե նայ նիվ, փորձ նա կան ծրագ
րի արդ յուն քում, պարզ դար ձավ, որ Հա յաս տա նում, մաս նա վո րա պես` Ծո վագ յու ղի 
տա րած քում, արդ յու նա վետ է հնդկա ցո րե նի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը»,  
եզ րա հան գում է տի կին Թով մաս յա նը: 

Ի դեպ, ծրագ րի ի րա կա նաց ման շնոր հիվ, Ծո վագ յու ղում ար տադր վել է նաև 
մեծ քա նա կութ յամբ հնդկա ցո րե նի մեղր, ո րը հա մա յին և  ո րա կա կան հատ կա նիշ նե
րով չի զի ջում ծաղ կա յին այլ մեղ րա տե սակ նե րին: Միակ տար բե րութ յունն այն է, որ 
վեր ջինս ու նի մուգ գու նա վո րում: 
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ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Ա րա րատ յան դաշ տի ձկնա բու ծա րան ներն օգ տա գոր ծում են ստո րերկր յա 
ջրե րի ընդ հա նուր օգ տա գործ ված ծա վա լի 50 %ը՝ 809.0 մի լիոն մ3/տ: Մ նա ցած 
ջրօգ տա գոր ծու մը բաշխ վում է հետև յալ կեր պ. 36%ը՝ 581.0 մի լիոն մ3/տ, բա ժին 
է ընկ նում ո ռոգ մա նը, 12 %ը՝ 193.0 մի լիոն մ3/տ  օգ տա գործ վում է խմե լու, կեն
ցա ղա յին նպա տա կով, նե րառ յալ` նաև Հայ կա կան ա տո մա յին է լեկտ րա կա յա նը, 
ըն դա մե նը 2 %ը՝ 25.0 մի լիոն մ3/տ, օգ տա գործ վում է արդ յու նա բե րութ յան նպա
տա կով: Այս տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են « Գի տա կան ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո
գիա նե րի օգ տա գոր ծում և հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա նուն ռե սուրս նե րի հա մա լիր 
պահ պա նութ յան» (ԳԱՏՕ) ծրագ րում, որն ի րա կա նաց վել է USAIDի ա ջակ ցութ
յամբ 2016 թվա կա նին:
Ս տո րերկր յա ջրե րի փաս տա ցի օգ տա գոր ծու մը 2016 թ.՝ ըստ ո լորտ նե րի

 Տա րե կան 35 մի լիոն մ3 ջրի կո րուստ՝ չշա հա գործ վող հո րա տանց քե րից:  Ս տո
րերկր յա ջրե րը հիմ ա կա նում օգ տա գործ վում են հո րա տանց քե րի մի ջո ցով: 2016 
թվա կա նի դրութ յամբ, գո յութ յուն ու նե ցող հո րա տանց քե րի 63 տո կո սը շա հա գործ
ման կար գա վի ճա կի է ե ղել, իսկ 37 տո կո սը չի շա հա գործ վել: Չ շա հա գործ վող 128 
հո րա տանց քե րից ե ղել է ար տա հոսք, ո րը գու մա րա յին գնա հատ վել է 35 մի լիոն խմ/ 
տա րե կան ծա վա լով: Ծ րագ րի մաս նա գետ Լի լիթ Հա րութ յուն յա նը նշել է, որ այդ հո
րա տանց քե րից 96ը գտնվում են չշա հա գործ վող ձկնա բու ծա րան նե րում: Ըստ նրա` 
ե թե այս ջրա ծա վա լը խնայ վի կամ պա հուս տա վոր վի, հնա րա վոր կլի նի Ա րա րատ
յան դաշ տում կամ այլ վայ րե րում լրա ցու ցիչ ո ռո գել 25004000 հեկ տար հող:

 Ռե սուր սի գե րօգ տա գործ ման հետ ևանք նե րը: Ա րա րատ յան դաշ տի ստո րերկր
յա ջրե րի գե րօգ տա գործ ման արդ յուն քում ա վե լի քան 300 ինք նա շատր վա նող հո
րա տանց քե րի ել քե րը նվա զել են մոտ 10 ան գամ. 1990 թվա կա նի ել քե րը կազ մել են 
6118.6 լ/վրկ, իսկ 2012 թվա կա նի՝ 606.4 լ/վրկ: Մոտ 205 հո րա տանց քեր դա դա րել են 
շատր վա նել:

«2016 թվա կա նի դաշ տա յին չա փում ե րի և հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում 
մենք ար ձա նագ րել ենք տխուր փաստ.  Սև ջուր գե տի ա կունք նե րի բնա կան աղբ յուր

նե րի ո րոշ խմբեր ան հե
տա ցել են (օ րի նակ՝ Կու լու
բեկ լու ի, Տա րո նի կի), ին չը 
չա փա զանց կրճա տում 
է Սև ջուր գե տի սնու մը 
ա կուն քում, իսկ Սև ջուրն 
ա վան դա կա նո րեն ե ղել 
է Հա յաս տա նի ջրա ռատ 
գե տե րից մե կը: Ինչ վե
րա բե րում է Ակ նալ ճին, 
ա պա մինչև 2000 թվա
կա նը լճի մա կե րե սը ե ղել 
է 10 հեկ տար, բնա կան 
ել քը լճից կազ մել է մինչև 

3000 լ/վրկ: 2016 թվա կա նի սեպ տեմ բերհոկ տեմ բե րի դրութ յամբ՝ Ակ նալ ճի մա կե րե
սը կազ մել է մինչև 1.5 հեկ տար, այ սինքն, 10 գոր ծակ ցով նվա զել է: Ջ րի ծա վալ նե րի 
կրճատ ման պատ ճա ռով, Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի ջրա պա հան ջը բա վա րա րե լու 
նպա տա կով, 2013 թվա կա նին հո րատ վել է 3 հո րա տանցք: Եվս 10 նոր հո րա տանցք 
նա խա տես վում է հո րա տել 2017 թվա կա նին: Ե թե նման ծա վալ նե րով ստո րերկր յա 
ջրօգ տա գոր ծու մը շա րու նակ վի, ա պա կա րող է այս դեպ քում էլ շա րու նակ վեն վտանգ
վել ստո րերկր յա հո րա տանց քե րը կամ բնաղբ յուր նե րը»,  նշել է ծրագ րի մաս նա գետ 
Լի լիթ Հա րութ յուն յա նը:

Սև ջուրԱկ նա լիճ բնա կան աղբ յուր նե րի ել քե րի նվազ ման հետ ևան քով, դեռ 
20132014 թվա կա նից վտանգ վել են այդ աղբ յուր նե րից ջրառ կա տա րող ո ռո գե լի 
հո ղա տա րածք նե րը: Այդ պա հան ջար կը լրաց նե լու նպա տա կով, 2014 թվա կա նին 
Ս ևա նա լճից լրա ցու ցիչ բաց թողն վեց 100 մի լիոն մ3 ջուր:

Ա րա րատ յան դաշ տը հա մար վում է ՀՀ ա մե նա խո ցե լի տա րածք նե րից` կլի մա յի 
փո փո խութ յան նկատ մամբ: Ըստ կան խա տե սում ե րի՝ մինչև 2030 թվա կա նը մոտ 
11 %ով կնվա զեն տե ղում ե րը, ին չի արդ յուն քում` էա կա նո րեն  կփոխ վի գե տա յին 
մա կեր ևու թա յին հոս քը`  մինչև 25 %:  Հետևաբար կան խա տես վում է նաև գյու ղատն
տե սա կան հո ղե րի բեր քատ վութ յան նվա զում 1534 %ով: Իսկ մինչև 2100 թվա կա նը 
Ա րա րատ յան դաշ տում կան խա տես վում է ո ռոգ ման ջրա պա հան ջի ա վե լա ցում 38
42 %ով: Ա ռանց հար մար վո ղա կա նութ յան  մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման, Հա
յաս տա նում մինչև 2030 թվա կա նը կան խա տես վում է հիմ ա կան մշա կա բույ սե րի 
բեր քատ վութ յան կրճա տում 814 %ով: Այս դեպ քում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
հասց վող վնա սը գնա հատ վում է 75170 մի լիարդ ՀՀ դրամ: Մար տահ րա վեր նե րի 
թվում է նաև Ա րաքս գե տի վե րին հո սանք նե րում ջրամ բար նե րի կա ռու ցու մը, ո րոնց 
նա խագ ծա յին ծա վա լը կազ մում է  մոտ 1.5 մի լիարդ մ3/տ:

«2013 թվա կա նից ի վեր ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ի րա կա նաց րել է Ա րա րատ յան 
դաշ տի ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ պան մա նը և կա ռա վար մա նը ուղղ ված լայ նա ծա
վալ աշ խա տանք ներ: Մեր դի տար կում ե րը ար ձա նագ րել են ջրա ծա վալ նե րի աճ 
դի տա հո րե րում, և, կար ծում եմ, սա նույն պես պետք է եր ևա և հիմք ծա ռա յի, որ հե
տա գա յում նույն պես այդ աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը ա պա հո վենք», 
նշել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան փոխ նա խա րար Խա չիկ Հա կոբ յա նը:

 www.ecolur.org
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ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ  ԴԵՄ  
ՊԱՅՔԱՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Վեր ջին ա միս նե րին Ար մա վի րի մար զում բա վա կա նին ակ տի վա ցել են 
մկնան ման կրծող նե րը, ո րոնք մեծ վնաս ներ են հասց նում մար զի գյու ղատն տե
սութ յա նը: Ու սում ա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ մար զի Էջ
միած նի և Ար մա վի րի տա րա ծաշր ջան նե րում վա րակ վա ծութ յու նը թույլ և մի ջին 
է, Ար մա վի րի տա րած քի ա ռան ձին հա մայնք նե րում` ու ժեղ:  Բաղ րամ յա նի տա
րած քի 14 հա մայն քում ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ  տար բեր դաշ
տա մա սե րում վա րակ վա ծութ յունն  ար տա հայտ վել է մի ջին և  ու ժեղ աս տի ճա նով: 

ԳԱՄԿի մաս նա գետ ներն ու խորհր դա տու նե րը, «Սնն դի անվ տան գութ յան  պե
տա կան ծա ռա յութ յան» Բաղ րամ յա նի տա րած քի մաս նա գետ նե րի հետ միա սին, Շե
նիկ գյու ղում խնձո րի այ գու 6 հա տա րած քում կազ մա կեր պել էին ու սու ցո ղա կան 
դա սըն թաց ներ` «Մկ նան ման կրծող նե րի դեմ պայ քա րի մե ջո ցա ռում եր» թե մա յով: 

Շե նիկ հա մայնքն ու նի 1100 հա գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան տա րածք, 
ո րից 400 հան պտ ղա տու այ գի ներ են: Հա մայն քի ղե կա վար Կոր յուն Մի նաս յա
նի կար ծի քով, մկնան ման կրծող նե րի վա րակ վա ծութ յու նը կրում է մաս սա յա կան 
բնույթ, բայց ա վե լի շատ վնաս վել են խնձո րի, սա լո րի, դեղ ձի այ գի նե րը: Նա նշեց, 
որ ԳԱՄԿի մաս նա գետ ներն ու խորհր դա տու նե րը, « Բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա
սա նի տա րիա յի կենտ րոն» ՊՈԱԿի Բաղ րամ յա նի տա րած քի մաս նա գետ նե րի հետ 
միա սին,  այ ցե լել են հա մայն քի տար բեր  մշա կա բույ սե րի դաշ տա մա սեր, կա տա րել 
ու սում ա սի րութ յուն ներ, ըստ ո րի` վա րակ վա ծութ յու նը ընդգր կել է հա մայն քի ողջ 
տա րած քը և տար բեր դաշ տա մա սե րում ար տա հայտ վում են` մի ջին և  ու ժեղ աս տի
ճան ով: Տ րա մադր ված թու նան յու թի ողջ քա նա կութ յու նը բաշխ վել է հա մայն քի բնա
կիչ նե րին` ըստ մո նի տո րին գի արդ յունք նե րի:

Շե նիկ հա մայն քի բնա կիչ Ա րա մա յի ս Խա չատր յանը 5 հա ծի րա նի, խնձո րի, 
դեղ ձի, սա լո րի այ գի ու նի: Հար ցիս, թե հնա րա վոր չի արդ յոք ինչ որ բան ձեռ նար
կել, պա տաս խա նը բա ցա սա կան էր` ծա ռե րի կեղև նե րը ամ բող ջո վին վնաս ված են, 
գար նա նը դրանք կչո րա նան: Ըստ Ա. Խա չատր յա նի, կրծող նե րն ակ տի վա ցել են 
դեռևս գար նա նից: Հոկ տեմ բե րին ե րեք ան գամ կազ մա կերպ ված պայ քա րի մի ջո ցա
ռում ե րը օ գուտ չեն տվել: Ըստ նրա` հա մագ յու ղա ցի նե րի կող մից պայ քա րը մաս սա
յա կան չի, դրա հա մար էլ արդ յուն քը դրա կան չի լի նում: Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի 
կա զմա կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա նաև բազ մամ յա մշա կա բույ սե րի և հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րում: 

Այ ցե լութ յան ըն թաց քում պարզ վեց, որ հա մայն քի ո րոշ հո ղա տա րածք նե րի 
բա զա մամ յա տնկարքկնե րի և  առ վույ տի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րում  ևս վա րակ
վա ծութ յունն ու ժեղ է: Հա մայն քի բնա կիչ նե րի պնդմամբ,  կրծող նե րի նմա նա տիպ 
ակ տի վա ցում ե ղել է դեռևս 2012 թվա կա նին: Կր ծող նե րի հասց րած վնաս նե րը գյու
ղա ցի նե րի պնդմամբ մեծ է:  

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

ԳՆԱՀԱՏՎՈՒՄ Է ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի Խաշ թա ռակ հա մայն քը, որն ու նի 1973 բնա կիչ, 

ար դեն մեկ տա րի է, ինչ ղե կա վա րում է Անդ րա նիկ Վի րաբ յա նը: 
Ե րի տա սարդ հա մայն քա պետն այդ կարճ ժա մա նա կաըն թաց քում հասց րել է 

ձեռք բե րել լուրջ հե ղի նա կութ յուն: Անդ րա նի կը, կար ևո րե լով հա մայն քի բնակ չութ
յան խոս քի և գոր ծի միաս նութ յու նը, բո լոր հար ցե րին ըն թացք է տա լիս մի միայն 
նրանց լսե լուց հե տո և  եր բեք դժգո հութ յուն չի ա ռա ջա նում: Արդ յուն քում` չգոր ծող 
ման կա պա տե զի տա նի քը հիմ ա նո րոգ վեց, հա գեց վեց ժա մա նա կա կից գույ քով, 
ստեղծ վեց 14 աշ խա տա տեղ: Հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը, որը սկզբում 35 էր, նա
խա տես վում է հասց նել շուրջ 80ի: Տա վու շի մարզ պետ Հո վիկ Ա բով յանն իր կող մից 
ման կա պար տե զին է նվի րա բե րել հա մա կար գիչ:

 Հա մայն քի ղե կա վա րը « Կամր ջակ» բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան հետ 
համատեղ ի րա կա նաց րել է կար տո ֆի լի բարձ րո րակ սոր տի մշա կութ յան ծրա գիր, 
ին չի շնոր հիվ տա րած քում կզար գա նա կար տո ֆի լա բու ծութ յու նը: Վե րա նո րոգ վել է 
խմե լու ջրա գի ծը, բա րե կարգ վել են միջ հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րը: Շա բա թը 2 
ան գամ հա մայն քում ի րա կա նաց վում են սա նի տա րա կան մաքր ման աշ խա տանք
ներ:

Գ յուղն իր մաք րութ յամբ աչք է շո յում, մար դիկ գո հու նա կութ յամբ են ար տա
հայտ վում ե րի տա սարդ հա մայն քա պե տի մա սին, այդ թվում, մշա կույ թի ո լոր տի 
ճա նաչ ված գի տակ Ա նիկ Կ լեկչ յա նը, ով հո գու ողջ խո րութ յամբ է ար տա հայտ վում 
Անդ րա նիկ Վի րաբ յա նի մա սին: Անդ րա նիկ Վի րաբ յա նը հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յան հա մար, 2015 թ.ին ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ Սարգս
յա նի կող մից ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ րի: Խաշ թա ռա կում բո լորն են գնա հա
տում և սի րում ի րենց ճա կա տագ րով մտա հոգ հա մայն քի ղե կա վա րին:

Տ. Նա զին յան
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ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և գոր ծըն կեր կազ
մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու
ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) ծրա գի րը շա րու նա կում է 
Հա յաս տա նի մար զե րի տար բեր հա մայնք նե րում բնա կիչ նե րի և ղե կա վա րութ յան 
հետ քննար կել զար գաց ման հե ռան կար նե րը: 

Տե ղա կան տնտե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի շրջա նա կում, Շի րա կի մար զի` 
Փա նիկ, Գե տափ, Ա նու շա վան և Մեղ րա շեն հա մայնք նե րում,  հե տա գա աշ խա տանք
նե րի և  են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ րե րի ընտ րութ յան նպա տա կով անց կաց վեց 
փոքր աշ խա տան քա յին հան դի պում: Հան դիպ մա նը ներ կա էին ՓՄՁ ԶԱԿի Շի րա
կի մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ար տակ Զա քար յա նը, ՓՄՁ ԶԱԿի տե ղա կան տնտե սա կան 
զար գաց ման ծրագ րե րի բաժ նի ղե կա վար Ար տակ  Դա դո յա նը և USAID/PRP ծրագ
րի են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ րե րի հա մա կար գող Վ լա դի միր Ե սա յա նը, Մեղ րա շեն 
հա մայն քի ղե կա վար Հու նան Պետ րոս յա նը, ե րեք հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի տե
ղա կալ նե րը, ա վա գա նու ան դամ եր և ֆեր մեր ներ:  

Քն նար կում ե րի արդ յուն քում, ել նե լով հիմ ախն դիր նե րի ա ռաջ նայ նութ յու նից, 
ո րոշ վեց  Փա նի կում հիմ
նել  հա մայն քա յին նշա նա
կութ յան սառ նա րա նա յին 
տնտե սութ յուն, Մեղ րա շե
նում՝ ի րա կա նաց նել ա րո
տա վայ րի ջրար բիաց ման 
ծրա գիր, իսկ Ա նու շա վան  և 
Գե տափ հա մայնք նե րում՝ 
ո ռոգ ման ջրագ ծե րի վե րա
կա ռու ցում:

 Տա վու շի մար զի Վե րին 
Կար միր Աղբ յուր հա մայն
քում նույն պես « Գոր ծըն կե
րութ յուն` հա նուն գյու ղա
կան հա մայնք նե րի բար

գա վաճ ման» ծրագ րի փոր ձա գետ ներն անց կաց րե ցին աշ խա տան քա յին հան դի պում: 
Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե լ էին հա մայն քի ղե կա վար Կա մո Չո բան յա նը, ա վա գա նու 
ան դամ ե րը, ֆեր մեր նե րը 
և գ յուղ տեխ նի կա շա հա
գոր ծող նե րը: Հան դիպ մա
նը ներ կա էին ներ կա յա ցու
ցիչ ներ նաև Արծ վա բերդ, 
Նո րա շեն և Չո րա թան հա
մայնք նե րից:  Հան դիպ ման 
ըն թաց քում մաս նա գետ նե
րը ներ կա յաց րե ցին մինչև 
այժմ Տա վու շի մար զում 
USAID/PRP ծրագ րի ի րա
կա նաց րած նա խագ ծե րն ու  
ձեռք բե րում ե րը: 

2013 թ. սեպ տեմ բե րից 
Հա յաս տա նում մեկ նար կել 
է ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան « Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
բար գա վաճ ման» (USAID PRP) հնգամ յա ծրա գի րը: Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման 
ազ գա յին կենտ րո նի գլխա վո րութ յամբ, ծրա գիրն ի րա կանաց նում են «Ագ րո բիզ նե սի 
և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նը» (CARD), Գե ղար քու նի քի առևտ րաարդ յու նա բե րա
կան պա լա տը և «Ի Վի Քոն սալ թինգ» կազ մա կեր պութ յու նը:  

www.smednc.am

ՓՈՔՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ՝
ՆՈՐ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՔ

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

ՀՀ վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար
ման նպա տա կով, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում այ սօր 
կա յա ցավ հան դի պումքննար կում, ո րին մաս նակ ցե ցին ռեկ տոր Ա. Թար վերդ
յա նը, պրո ռեկ տոր նե րը, ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  ագ րա րա յին ո լոր տի գոր ծա տու կազ մա կեր
պութ յուն նե րի բազ մա թիվ մաս նա գետ ներ:

 Հան դիպ ման հիմ ա կան նպա տակը` աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խան, մրցու նակ և 
բարձ րա կարգ մաս նա գետ
նե րի պատ րաստ ման հետ 
կապ ված խնդիր ներն են, 
ո րոնց ա ռա վել օ պե րա տիվ 
և  արդ յու նա վետ լուծ մա նը 
կա րող են նպաս տել գոր
ծա տու նե րի հետ հա մա
գոր ծակ ցա յին ա մե նօր յա 
աշ խա տանք նե րը: Այս հան
դի պու մը մի նոր հնա րա վո
րութ յուն է հան րա պե տութ
յան ագ րոո լոր տի գոր ծա
տու նե րի հետ քննար կե լու 
ո րակ յալ կադ րեր ու նե նա լու 
ճա նա պարհ նե րը՝ լսե լով ու 
հաշ վի առ նե լով նրանց դի տո ղութ յու ննե րը, կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը: 

 Հան դի պումքննարկ ման ըն թաց քում բարձ րաց ված հիմ ա կան հար ցերն էին` 
հա մալ սա րա նի մաս նա գի տութ յուն նե րի և  ըստ ու սում ա կան պլան նե րի, ա ռար կա
յա կան ծրագ րե րի վե րա նա յու մը, ա պա գա մաս նա գետ նե րի գործ նա կան հմտութ յուն
նե րի ձևա վոր ման հա մա կար գի գնա հա տու մը և դ րա կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված 
ա ռա ջար կութ յուն նե րի ներ կա յա ցու մը, մաս նա գետ նե րի նպա տա կա յին պատ րաս
տու մը և  այլն: Հ յու րե րը, նա խա պես ծա նո թա նա լով հա մալ սա րա նի ու սում ա կան 
ծրագ րե րին, հնա րա վո րութ յուն ստա ցան քննարկ ման ըն թաց քում ա նել ա ռա ջար
կութ յուն ներ: Օ րի նակ` « Հա յան տառ» ըն կե րութ յան տնօ րե նի տե ղա կալ Սամ վել 
Սա հակ յա նը, խո սե լով ան տա ռա յին ո լոր տում ան տա ռա յին ֆոն դի կա ռա վար ման 
մաս նա գետ նե րի լուրջ դե ֆի ցի տի մա սին, նշեց. «Ան տառտն տե սութ յան զար գաց
ման հա մար ո լոր տին անհ րա ժեշտ են ա ռա վել նեղ մաս նա գետ ներ, ո րոնց կա րող է 
պատ րաս տել միայն հան րա պե տութ յան միակ ագ րա րա յին բու հը՝ Ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նը: Այն կա րե լի է ի րա կա նաց նել նաև նպա տա կա յին ըն դու նե լութ յան մի ջո
ցով»: Այլ ա ռա ջար կութ յան հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն կա րող է պար տա վոր վել վճա րել 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րող ու սա նո ղի ուս ման վար ձը՝ որ պես իր կազ
մա կեր պութ յան ա պա գա մաս նա գե տի: Ա ռա վել ման րա մասն ու սում ա սի րութ յուն
նե րից հե տո շատ ա ռա ջարկ ներ կներ կա յաց վեն գրա վոր տար բե րա կով:

Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ար տադ րա կան 
պրակ տի կա յին, քան զի այ սօր վա ու սա նող նե րը վաղն ան մի ջա կան առն չութ յուն են 
ու նե նա լու բույ սի, հո ղի ու կեն դա նու հետ: Վեր ջին նե րի պրակ տի կան կազ մա կերպ
վում է ինչ պես բու հի փոր ձա գի տա կան նշա նա կութ յան տա րածք նե րում՝ Բա լա հո վի
տում և Ոս կե հա տում, այն պես էլ` 90 գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րում: Ռեկ տոր 
Ա. Թա վերդ յա նը հյու րե րին ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի՝ ու սա նող նե րի պրակ տիկ 
հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված մի տում ե րը, լա բո րա տոր պա րապ
մունք նե րի և դա սերի անց կաց ումը գի տա տեխ նի կա կան կենտ րոն նե րում: 

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, փո խա դարձ հա մա ձայ նեց ված աշ խա տան քը կա րող 
են մե ծա պես նպաս տել թե՛ ու սա նող նե րի՝ որ պես վաղ վա մաս նա գետ նե րի կա յաց
մա նը, թե՛ տնտե սութ յուն նե րի զար գաց մա նը:

Է լի զա Հով հան նիս յան
ՏՏ և ԻԾ կենտ րոն

 Գե ղար քու նի քի մար զի Մեծ Մաս րիկ հա մայն քում 
հիմ ա կա նում զբաղ վում են ա նաս նա պա հութ յամբ և 
հո ղա գոր ծութ յամբ: Գյուղում 2,5 հա զար հեկ տար վա
րե լա հո ղից միայն 500 հեկ տա րը կար տո ֆիլ է, մա
ցա ծը` գա րի ու ցո րեն: Մեծ Մասրիկում խնդիրներ 
շատ կան, ին չից ել նե լով էլ, սո ցիա լա կան զա նա զան 
քայ լեր են ձեռ նար կում և  ծրագ րեր կյան քի կո չում:

 Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան մթեր քի վե
րամ շա կու մը, թերևս, ա վե լի զար գա ցած է, քան դրա 
ար տադ րութ յու նը: Հա մայն քում գյուղմ թեր քի վե րամ
շակ ման շատ հե տաքր քիր ու «հա մով» ճյու ղե րից մե կի՝ 
չրի ար տադ րութ յան մա սին է պատ մում ե րի տա սարդ ու 
գոր ծուն յա Ան նա Սա ղա թել յա նը:

« Մաս նա գի տութ յամբ ի րա վա բան եմ, բնակ վում 
եմ Մեծ Մաս րի կում. շուրջ 5 տա րի է, ինչ զբաղ վում եմ 

ֆեր մե րա յին գոր ծու նեութ յամբ:   Փոր ձում եմ ժա մա
նակ հատ կաց նել այ գե գոր ծութ յա նը, մաս նա վո րա պես, 
տան ձե նի նե րի մշակ մա նը, սառ նա րա նում տան ձե րի 
պահ պան մա նը,  չրե րի պատ րաստ մանն  ու  վա ճառ քին: 
Ն շեմ, որ բա ցի ին ձա նից, այդ գոր ծում ներգ րավ ված են 
իմ հա մագ յու ղա ցի ևս 3 կա նայք: Ար տադ րանքն ի րաց
վում է Վար դե նիս  քա ղա քի խա նութ նե րում, ինչ պես նաև 
Եր ևան քա ղա քի երկու սու պեր մար կետ նե րում: Մենք 
2014 թ.ից հա մա գոր ծակ ցում ենք « Շեն»  բա րե գոր ծա
կան կազ մա կեր պութ յան հետ` ստեղ ծել ենք  « Մաս րիկ»  
կա նանց   ֆեր մե րա յին  խում բը: Ես նաև  ՀԵԿԱի ան դամ 
եմ», պատ մում է Ան նան:  Բա ցի այ գե գոր ծա կան աշ խա
տանք նե րից, Ան նան տի րա պե տում է նաև դի զայ նե րա
կան և ձ ևա վոր ման աշ խա տանք նե րի, ինչն էլ  կի րա ռում 
է ի րենց ար տա դած չրե րի ձևա վոր ման ժա մա նակ: 

« Շեն»  բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յունն Ան
նա յին և մի շարք հա մագ յու ղա ցի նե րի ա ջակ ցել է տան
ձենու այ գի նե րի վե րա կանգն ման և մ շա կե լու, ճիշտ բու
ժում եր ի րա կա նաց նե լու հար ցում` տրա մադ րե լով հա
մա պա տաս խան խորհր դատ վութ յուն և բու ժան յու թեր: 
« Շե նի» ա ջակ ցութ յամբ կա նանց խում բը հիմ ել է սառ
նա րա նա յին տնտե սութ յուն և  ար ևա յին չո րա նոց, ո րի 
հա մար հա մա տեղ ներդ րում է կա տա րել նաև  կա նանց 
խում բը: Իսկ մար քե թին գի մաս նա գետ նե րի օգ նութ
յամբ կազմ վել է պի տա կը և փա թե թա վոր ման տա րան:

Ե րի տա սարդ գոր ծա րա րը հա մոզ ված է, որ    բիզ նե
սի կա յաց ման և  ընդ լայն ման կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից  
են շու կա յի պա հանջ նե րի ու սում ա սի րութ յու նը, ֆի նան
սա կան և  աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րի ռա ցիո նալ օգ
տա գոր ծու մը, աշ խա տա սի րութ յունն ու  նպա տա կասլա
ցութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է նպա տակ նե րին, ա պա 
Ան նան մտա դիր է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում եր 
ձեռք բե րել`  նոր այ գի ներ հիմ ե լու հե ռան կարն ի րա
գոր ծե լու հա մար, որ պես զի միա ժա մա նակ կա րո ղա նա 
լու ծել նաև  հա մայն քի կա նանց զբաղ վա ծութ յան հար
ցը: Արդ յուն քում` կկա րո ղա նա շու կա դուրս գալ օր գա
նա կան մրգե րով և  օր գա նա կան չրե րով, քա նի որ շու
կա յի ժա մա նա կա կից պա հան ջը հենց  դա է:

Ան նա Սա ղա թել յանն ա պա գա յի ծրագ րե րի մա սին 
չի սի րում խո սել: Նա կար ծում է, որ ծրագ րեր միշտ էլ 
կան, ո րոնք թվար կե լու և նե րա յաց նե լու դեպ քում կա
րող են  և  ա նի րա կան թվալ.  դրա հա մար նա խընտ րում 
է  այդ մա սին խո սել միայն գործն ա վար տե լուց հե տո:

Լիա նա  Շահ նա զար յան



ÜáÛ»Ùµ»ñ 15 - 25, 2016 Ã. 
ÃÇí 30 (2118)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ÎàìºðÆ Ð²æàÔ ÒØºèàôØÀ` Î²ÂÜ²îìàôÂÚ²Ü  ´²ðÒð²òØ²Ü ºð²ÞÊÆø

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

 Կեն դա նի նե րի ձմե ռա յին (մսու րա յին) շրջա նը 
խիստ պա տաս խա նա տու գոր ծըն թաց է, հետևա
պես,  դրան պետք է պատ րաստ վել նա խա պես:  
Մինչև տա վա րի մսու րա յին պահ ված քին անց նե լը, 
անհ րա ժեշտ են մի շարք նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք ներ: Նախ` հարկ է նո րո գել ա նաս նա գո
մե րը, կար գի բե րել տա նի քը, ա նա սուն նե րի կանգ
նե լա տե ղե րը, պա տու հան նե րը,  դռնե րը, մսուր նե րը, 
կա պե րը, ինչ պես նաև` ջուր խմե լու, կթե լու, գո մաղ բի 
հե ռաց ման մե քե նա սար քա վո րում ե րը, ախ տա հա
նել և մաք րել գո մե րը: Ախ տա հա նում ե րը տար վում 
են կրեո լի նի` 3, քլո րաջ րի` 2 կամ կծու նատ րիու մի 3 
%ա նոց  լու ծույթ նե րով, մեկ քա ռա կու սի մետ րին` 0.5 
լիտ րի հաշ վով: Հան գած կրի 15  20 %ա նոց ջրա յին 
լու ծույ թով սպի տա կեց վում են նաև գո մե րի պա տե
րը, ա ռաս տա ղը, պա տու հան նե րը, սյու նե րը, մատ
ղա շի վան դակ նե րը:

Հա ջող ձմե ռու մը պայ մա նա վոր վում է անհ րա ժեշտ 
քա նա կի և  ո րակ յալ կե րե րի առ կա յութ յամբ: Հա յաս
տա նի տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման ըն թաց քի 
վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ կեն դա նի նե րի ցածր 
մթե րատ վութ յու նը պայ մա նա վոր ված է,  ա ռա ջին հեր
թին, դրանց ան բա վա րար կե րակր մամբ, հատ կա պես 
ձմե ռա յինմսու րա յին շրջա նում: 

Դեռևս իր ժա մա նա կին ա կա դե մի կոս Ա լեք սանդր 
Թա մամշ ևը գրել է, որ կե րի պա կա սը հան դի սա նում է 
Հա յաս տա նի տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման գլխա
վոր չա րի քը: Ներ կա յումս էլ շատ տնտե սութ յուն նե րում 
տա վա րը կե րե րով ա պա հով ված է պա հան ջի շուրջ 50 
 60 տո կո սի չա փով: Մինչ դեռ բնա կա նոն կե րակր ման 
և  այ սօր վա ցե ղա յին կազ մի առ կա յութ յան պայ ման նե
րում, կո վե րի կաթ նատ վութ յու նը կա րող է լի նել 2500  
3500 կգ և ա վե լի: Հետ ևա պես` ձմեռ մա նը նա խա պատ
րաստ վե լու կար ևոր հար ցե րից մե կը` կե րե րի անհ րա
ժեշտ պա շա րի ստեղ ծում է: Ս տորև ներ կա յաց վում է 
տար բեր մթե րատ վութ յուն ու նե ցող կո վե րի պա հան ջը` 
կե րի միա վո րի և մար սե լի պրո տեի նի նկատ մամբ` ամ
բողջ տար վա, այդ թվում մսու րա յին շրջա նի հա մար` 
մեկ կո վի հաշ վով: Տվ յալ նե րը հա վաս տում են` որ քան 
բարձր է կո վե րի կաթ նատ վութ յու նը,  այն քան շատ կեր 
է պա հանջ վում մեկ կո վի հաշ վով, սա կայն նվա զում է 
յու րա քանչ յուր մեկ կգ կա թի ար տադ րութ յան վրա կե րի 
ծախ սը: Ե թե 2000 կգ կաթ նատ վութ յուն ու նե ցող կո
վի յու րա քանչ յուր մեկ կգ կա թի ար տադ րութ յան հա
մար պա հանջ վում է 1.4 կե րի միա վոր, ա պա 5000 կգ 
կաթ նատ վութ յամբ կո վի դեպ քում` 1.02 կե րի միա վոր: 
Այս տե ղից էլ ակն հայտ է բարձր մթե րա տու կո վեր ու նե
նա լու տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յու նը:

Մ սու րա յին  շրջա նում ա ռանձ նա կի հոգ է տար վում 
հղի ցա մաք կո վե րի նկատ մամբ: Ծնե լուց ա ռաջ դրանց 
ցա մա քեց նում են 5060 օր  ա պա հո վե լով անհ րա ժեշտ 
քա նա կի և  ո րա կի կե րե րով, ին չը հար կա վոր է հղիութ
յան շրջա նի վեր ջին ա միս նե րին` կեն դա նու սնվա ծութ
յու նը բարձ րաց նե լու, պտղի նոր մալ ա ճի և ծ նե լուց  հե
տո շատ կաթ ստա նա լու հա մար:

Հ ղի ցա մաք կո վե րի օ րա կան կե րա բա ժի նը, 
սպաս վող կաթ նատ վութ յան մա կար դա կից ել նե լով, 
պետք է պա րու նա կի 7.5  8.5 կե րի միա վո րին հա մար
ժեք կե րեր:

 Հարկ է, որ կթու կո վե րն ա պա հով ված լի նեն բազ
մա զան և  անհ րա ժեշտ քա նա կի կե րե րով: Կե րակր ման 
նոր մա նե րի հա մա ձայն, 400500 կգ կեն դա նի զանգ
ված ու նե ցող, օ րա կան 8 կգ կաթ տվող կո վին պետք 
է տալ 88.6 կե րի միա վո րին  հա մար ժեք կե րեր, 10 կգ  
կաթ տվո ղին` 99.6 կմ, 12 կգ կաթ տվո ղին` 1010.6 
կմ, 14 կգ կաթ տվո ղին` 1111.6 կմ, 16 կգ կաթ տվո ղին` 
1212.6 կմ, 1820 կգ կաթ տվող կո վե րի կե րա բա ժի
նը պետք է կազմ ված լի նի 14.2  14.6 կե րի միա վո րին 
հա մար ժեք կե րե րից: Ել նե լով ա ռա ջարկ ված կե րի նոր
մա նե րից` տնտե սութ յուն նե րում ա նաս նա տե րե րը կազ
մում են կե րա բա ժին ներ և  ա պա հո վում կեն դա նի նե րի 
նոր մալ կե րակ րու մը:

Կթ վող կո վե րը ծնե լուց հե տո, 34 ա միս նե րի ըն
թաց քում, ֆի զիո լո գիա պես ըն դու նակ են  լիակթ վե
լու, այ սինքն` ա պա հո վե լու բարձր կաթ նատ վութ յուն: 
Ուս տի, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում,  սահ ման ված 
նոր մա յից բա ցի, լրա ցու ցիչ տրվում են 2  3 կե րի միա
վո րին հա մար ժեք կե րեր`  հետ ևելով լիակթ ման ըն
թաց քին: Ե թե լրա ցու ցիչ տրվող կե րը չի նպաս տում 
կաթ նատ վութ յան բարձ րաց մա նը, ա պա կե րակ րում 
են նոր մա յով սահ ման ված չա փով: Կ թու կո վե րի կե րա
բա ժի նը պետք է բաղ կա ցած լի նի հիմ ա կա նում ծա
վա լա յին կե րե րից: Լավ ո րա կի խո տը հան դի սա նում 
է պրո տեի նի, վի տա մին նե րի և հան քա յին նյու թե րի 
հիմ ա կան աղբ յուր: Կե րա բաժ նում ո րո շա կի տեղ են 
զբա ղեց նում սի լո սը և  ար մա տա պա լա րապ տուղ նե
րը (ճակն դեղ, գոն գեղ, գա զար, կար տո ֆիլ): Դ րանք 

կաթ նա ռատ կե րեր են, պա րու նա կում են մեծ քա նա
կութ յամբ դյու րա մարս ած խաջ րատ ներ, հատ կա պես` 
շա քար նե րի և  օս լա յի ձևով, հա րուստ են նաև կա րո
տի նով: Խ տաց րած կե րե րը (ե գիպ տա ցո րե նի, գա րու, 
վար սա կի, ցո րե նի, վի կի, ոս պի, ո լոռսի սե ռի, ինչ պես 
նաև` ար ևա ծաղ կի,  բամ բա կե նու, կտա վա տի քուս պը 
և շ ռո տը) մեծ չա փով է ներ գա կիր կե րեր են, դրանց մեծ 
մա սը հա րուստ է նաև պրո տեի նով: Խ տաց րած կե րերն 
ա ռա վել կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն կո վե րի լիակթ
ման ժա մա նակ, լակ տա ցիա յի ա ռա ջին ա միս նե րին: 
Որ քան բարձր է կո վե րի կաթ նատ վութ յու նը, այն քան 
մեծ է խտաց րած կե րե րի պա հան ջը, սա կայն դրանց 
օգ տա գոր ծու մը պետք է լի նի տնտե սա պես շա հա վետ: 
Խ տաց րած կե րե րը կո վե րի կե րա բաժ նում կա րող են 
լի նել հետև յալ չա փե րով` տա րե կան 2000 կգ կաթ նատ
վութ յան դեպ քում, յու րա քանչ յուր մեկ կգ կա թի դի մաց` 
100150 գրամ, կաթ նատ վութ յան` 2000  3000 կգ 
դեպ քում` 150200 գ, 3000ից բարձր կաթ նատ վութ
յան դեպ քում` 200 գրա մից մինչև 350  գրամ` մեկ կգ 
կա թի դի մաց:

Նախ րի նո րոգ ման էգ մատ ղա շի կե րակ րում 
անհ րա ժեշտ է կազ մա կեր պել այն պես, որ պես զի 
ա պա հով վեն ցե ղի (կով կաս յան գորշ) չա փա նի շով 
նա խա տես ված կեն դա նի զանգ վա ծի ցու ցա նիշ նե րը, 
դրանք են` 6 ամ սա կա նում` 140 կգ, 12ում` 230 կգ, 18
ում` 320 կգ, իսկ զու գա վոր ման ժա մա նակ (1820 ամ
սա կա նում), առն վազն, 350 կգ: Նո րոգ ման մատ ղա շի 
օ րա կան մի ջին  քա շա ճե րը, դրանց ա ճեց ման տար
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում, կազ մում են ոչ պա կաս 
600 գրամ:  Այդ ցու ցա նիշ ներն ա պա հո վե լու հա մար 
նախ րի նո րոգ ման էգ մատ ղա շին օ րա կան պետք է կե
րակ րել. մինչև 6 ամ սա կա նը` 3.0  3.5 կե րի միա վո րին 
հա մար ժեք կե րե րով, 7  9 ամ սա կան նե րին` 3.5  4.0, 
10 12 ամ սա կան նե րին` 4.04.5, 1315 ամ սա կան նե րին` 
4.54.7 և 1618 ամ սա կան նե րին` 4.85.0 կե րի միա վո
րին հա մար ժեք կե րե րով: Մեկ կե րի միա վո րի հաշ վով` 
պա հանջ վում է 95 110 գ մար սե լի պրո տեին: Կաթ նա
յին  շրջա նում (մինչև 6 ամ սա կա նը) գո յութ յուն ու նեն 

հոր թե րի կե րակր ման տար բեր սխե մա ներ: Այդ սխե
մա նե րով` մեկ հոր թի կե րակր ման հա մար նա խա տես
վում է տար բեր քա նա կի ա նա րատ (180; 200; 275; 350 
կգ) և սեր զա տած (200; 400 կգ) կաթ: Ֆեր մեր ներն 
ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րից և մատ ղա շի ա ճեց ման 
նպա տա կից ել նե լով, կա րող են օգտ վել այս կամ այն 
սխե մա յից և հոր թե րին տալ հա մա պա տաս խան քա
նա կութ յամբ կաթ: Մատ ղա շի ա ճեց ման հետ կաթ նա
յին շրջա նում նույն պես մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում 
դրանց կե րակր մա նը: Հաս տատ ված է, որ սե ռա կան 
հա սու նութ յան շրջա նում  (8 ամ սա կա նից)  էգ մատ
ղա շի և  ե րինջ նե րի  բարձր մա կար դա կով կե րակ րու
մը նպաս տում է կաթ նա գեղ ձի լավ զար գաց մա նը և 
բարձր կաթ նատ վութ յան դրսևոր մա նը:

Դ րա հետ մեկ տեղ, ե րինջ նե րի (զու գա վոր ված էգ 
մատ ղաշ) լավ կե րակ րու մը շատ կար ևոր է, քա նի որ 
սկսում է ին տեն սիվ ա ճել և պ տուղն ար գան դում մե
ծա նում է: Ե րինջ նե րին օ րա կան տրվում են 56 կե րի 
միա վո րին հա մար ժեք, իսկ հղիութ յան 5  6րդ  ամ սից 
սկսած` 6.5  7.5 կե րի միա վո րին հա մար ժեք կե րեր:

Ե րինջ նե րի և  ա պա ա ռա ջին լակ տա ցիա յի կո
վե րի լիար ժեք կե րակ րու մը նպաս տում է նաև դրանց 
կեն դա նի զանգ վա ծի ա վե լաց մա նը, քա նի որ դրանք 
դեռևս  ե րի տա սարդ են և կա րող են մեծ չա փով ա վե
լաց նել կեն դա նի զանգ վա ծը, օ րի նակ` զանգ վա ծի 10 
կգ ով ա վե լա նա լու դեպ քում, կաթ նատ վութ յունն ա վե
լա նում է 80100 կգ ով:

 Հետ կաթ նա յին շրջա նում մատ ղա շին և  ե րինջ նե
րին տրվող հիմ ա կան կե րե րը տնտե սութ յու նում ար
տադր վող կո պիտ և հ յու թա լի կե րերն են` խո տը, ծղո
տը, սի լո սը և  այլն, ո րոնք պետք է կազ մեն կե րա բաժ նի 
75  80 տո կո սը, իսկ շուրջ 20  25 տո կո սի  չա փով 
կա րե լի է տալ խտաց րած կե րեր: Մ սու րա յին շրջա նում 
մատ ղա շին կե րակ րում են օր վա մեջ եր կու ան գամ` 
ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան, տա լիս են կո պիտ և հ յու թա
լի կե րեր, իսկ խտաց րած կե րե րը` ա ռա վոտ յան:

 Կեն դա նի նե րի մսու րա յին պահ ված քի տեխ նո
լո գիա յի անհ րա ժեշտ տար րե րից է դրանց ա մե նօր յա 
զբո սան քի կազ մա կեր պու մը` 2 կամ 3 ժամ տևո ղութ
յամբ: Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պահ պա նել կեն
դա նի նե րի ա ռող ջութ յու նը, ա պա հո վել դրանց բարձր 
վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիան, բարձր մթե րատ
վութ յու նը, նաև ա վե լաց նում տնտե սա կան օգ տա գործ
ման տևո ղութ յու նը: Մ սու րա յին շրջա նում կեն դա նի
նե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն նաև խմե լու ջրով, 
ո րի պա հան ջը, մեկ կո վի հաշ վով,  կազ մում է 65 լիտր, 
ե րինջ նե րի նը` 40, մատ ղա շի նը` 25, իսկ հոր թե րի հա
մար  պա հանջ վում է օ րա կան 10 լիտր խմե լու ջուր: Ջու
րը պետք է հա մա պա տաս խա նի «Խ մե լու ջուր» ստան
դար տի պա հանջ նե րին: Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
նաև կեն դա նի նե րին կե րակ րի ա ղով  ա պա հո վու մը: 
Կեն դա նին պետք է այն ստա նա ա մեն օր: Մեկ կո վի 
հա մար ամ սա կան պա հանջ վում է 2.5  3.0, իսկ մեկ 
մատ ղա շի հա մար` 1.5  2 կգ  աղ:

Խա չա տուր Սի մոն յան 
        գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

ԵԼԱԿ ԵՎ ՀԱՊԱԼԱՍ` ԿԼՈՐ ՏԱՐԻՆ
§Բերք¦ ՍՊԸն Տա վու շի մար զում մշա

կում է  Եվ րո պա յից ներ մուծ ված, բարձր 
բեր քատ վութ յամբ ե լա կի բազ մա բերք 
սոր տեր: Ընկերության բեր քը մշակ վում 
է թա ղան թա պատ ջեր մատ նե րում և բաց 
գրուն տում` հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով: Ըն
կե րութ յունն ար տադ րում և տե ղա կան 
շու կա յում  ի րաց նում է հա մեղ ե լակ ներ, 
բարձրո րա կ ե լա կի սա ծիլ ներ և  ա ռա ջի նը 
Հա յաս տա նում` կա պույտ հա պա լաս:  Հա
յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի հետ գոր ծակ ցութ յան 
մա սին, ըն կե րութ յան տնօ րեն Ա րուս յակ 
Օ թար յա նը նշում է. §Շ նոր հիվ ցածր  տո
կո սադ րույ քով ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի` 
հիմն վեց մեր ըն կե րութ յու նը¦: 

Ն րա խոս քով` նոր տեխ նո լո գիա նե րով 
ջեր մա տուն հիմ նե լու գա ղա փարն ա ռա ջա
ցել է, երբ Եվ րո պա այ ցե լե լուց հե տո տե սել է 
այն տե ղի հա ջո ղութ յունն այդ ո լոր տում: Հենց 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռումն էլ Օ թար յա նը հա մա րում է ի րենց ըն կե րութ յան հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը: 
§ Նաև ո րա կի  կա ռա վար ման ու  վե րահս կո ղութ յան շնոր հիվ  է  ա պա հով վում ըն կե րութ յան  հա ջո ղութ յու նը¦, 
ա վե լաց նում է նա: Ե րի տա սարդ կին ձեռ նե րե ցը հա մոզ ված է`  հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
քրտնա ջան աշ խա տել  և  չհու սա հատ վել: 

Ա րուս յա կը լա վա տե սո րեն է տրա մադր ված գոր ծի և  երկ րի ա պա գա յի հան դեպ: Որ պես ա մե նա լուրջ խո չըն
դոտ և դժ վա րութ յուն` նշում է է ներ գա կիր նե րի գնի բարձր լի նե լը և մատ չե լի ֆի նան սա կան  մի ջոց նե րի  բա ցա
կա յութ յու նը: Այ դո ւա մե նայ նիվ, Ա րուս յակ Օ թար յա նը սկսնակ նե րին հոր դո րում է չհու սա հատ վել և հա վա տալ 
ի րենց ու ժե րին,  չվա խե նալ դժվա րութ յուն նե րից և նո րա մու ծութ յուն ներ կի րա ռել ար տադ րութ յան մեջ: 

www.smednc.am 
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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

ՁՄԵՌՎԱ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԵՐ ԿԱՐԵՎՈՐ ՊԱՇԱՐԸ
 Մեր պա պե րը պա հա ծո նե րին 

գրե թե ու շադ րութ յուն չէին դարձ
նում, քա նի որ թարմ, բնա կան 
սննդամթերք նե րով ա պա հով ված էին։ 
Կ յան քը փոխ վել է, և շա տե րը ձմռան 
ա միս ներն ա ռանց պա հա ծո նե րի չեն 
պատ կե րաց նում։ Ա ռանձ նա պես խոր
հուրդ է տրվում պատ րաս տել պտուղ
նե րի, հա տապ տուղ նե րի, բան ջա րե ղե
նի, կա նա չե ղե նի պա հա ծո ներ, ո րոնց 
մեջ գտնվող վի տա մին նե րի, հան քա
յին նյու թե րի կա րի քը զգում ենք հատ
կա պես ձմեռ վա ա միս նե րին։ 

 Նախ ևա ռաջ պետք է ի մա նալ, 
որ բո լոր պտուղ նե րից չէ, որ կա րե լի է 
պա հա ծո ներ պատ րաս տել։ Այս պես, 
խնձո րից վերց նում են ուշ հա սու նա ցող 
սոր տե րի պտուղ նե րը, ո րոնք թթու համ 
են ու նե նում։ Եր կար վա րունգ նե րը պի
տա նի չեն պա հա ծո յաց նե լու հա մար. 
նրանք ման րէա զեր ծե լուց հե տո փափ
կում են։ Լոլիկի պա հա ծո ներ պատ րաս
տե լիս ա վե լի լավ է վերց նել փոքր ձվաձև 
պտուղ նե րը։ Իսկ բա լի, սա լո րի կոմ պոտ 
պատ րաս տե լիս, ընդ հա կա ռա կը, օգ
տա գոր ծեք մեծ պտուղ նե րը, որ պես զի 
կո րիզ նե րը փոքր ծա վալ զբա ղեց նեն։

Պ տուղ նե րը պա հա ծո յաց նե լիս 
պետք է հաշ վի առ նել ա մե նագլ խա վո
րը. դրանք պետք է լի նեն հա սու նա ցած 
և բա վա կա նա չափ պինդ։ Պ տուղ նե րը 
մթե րում են միայն ա պա կե տարա նե
րում՝ եր կա թե, ալ յու մի նե և  ա պա կե կա
փա րիչ նե րով։ Եր կա թե կա փա րիչ նե րը 
պետք է լա քա պատ կամ էլ ա նա գա պատ 
լի նեն։ Կա փա րիչ նե րը ե ռա ցող ջրում 
ման րէա զեր ծում են 23 րո պեից ոչ ա վել։ 
Ա վե լի շատ ե ռաց նե լիս ա նա գի վրա կա
րող են ա ռա ջա նալ ճա քեր, ո րոնք ո րա
կազր կում են մթե րած կոմ պո տի, հյու թի, 
մու րա բա յի, թթու դրած բան ջա րե ղե նի 
հա մը և գույ նը։ Պ տու տա կա վոր կա փա
րիչ նե րը պետք է օգ տա գոր ծել միայն 
այն բան կա նե րի վրա, ո րոնց մեջ լի նում 
են մու րա բա, ջեմ, պո վիդ լո։ Այդ կա փա
րիչ նե րով փակված պա հա ծո նե րի մեծ 
մա սը փչա նում է։ 

Տ նա յին տնտե սու հի նե րը պետք է 
հի շեն, որ հա վա քված պտուղ նե րից և 
բան ջա րե ղե նից ա մեն ևին էլ ոչ բո լո րը 
կա րե լի է ման րէա զեր ծել։ Սո վո րա բար 
ման րէա զեր ծում են այն պտուղ նե րը, 
ո րոնք քիչ թթվայ նութ յուն ու նեն` տան
ձը, քաղցր խնձոր նե րը, կե ռա սը, դեղ ձը, 
ծի րա նը, սերկ ևի լը և բո լոր բան ջա րե
ղեն նե րը։ Կար ևոր է նշել բան ջա րե ղե նի 

մի քա նի տե սակ նե րի՝ միա սին ման րէա
զեր ծե լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
մա սին։ Բո լո րին հայտ նի է, որ տարանե
րում ստե րի լի զաց րած դդմի կը, քաղցր 
բի բարն ու բա դիր ջա նը ա վե լի շուտ են 
փչա նում, քան մյուս բան ջա րե ղեն նե րը։ 
Ի րոք այդ պես է։ Պարզ վում է, որ դրանց 
մեջ բո լոր միկրոբ նե րը 1000 աս տի ճա
նում չեն ոչն չա նում։ Դ րա հա մար բան
ջա րե ղե նի մի քա նի տե սակ ներ պա րու
նա կող տարանե րը պետք է տե ղադ րել 
ոչ թե ջուր պա րու նա կող կաթ սա նե րի 
մեջ և ման րէա զեր ծել, այլ այն պի սի կաթ
սա նե րի մեջ, ո րոնք ջրի փո խա րեն պա
րու նա կում են կե րակ րի ա ղի հա գե ցած 
լու ծույթ։ Այդ լու ծույ թը պատ րաս տում 
ենք՝ յու րա քանչ յուր 1 լիտր ջրին  խառ
նե լով 400 գ կե րակ րի աղ։ Հա գե ցած 
լու ծույ թը ե ռում է  ոչ թե 100, այլ՝ 1080
ում։  Այդ ձևով վար վե լիս կեն դա նի բակ
տե րիա ներ չեն մում, ման րէա զեր ծում 
էլ ա վե լի շուտ է կա տար վում։ Ար ցա խում 
այս ե րեք բան ջա րե ղե նից պատ րաս
տած պա հա ծոն օգ տա գոր ծում ենք որ
պես նա խու տեստ։ Շա տե րը պա հա ծո
յաց նում են սմբուկն ու լո լի կը միա սին: 
Ճիշտ է, դա հա մեղ ու տե լիք է, բայց որ 
այդ պա հա ծո նե րի մեծ մա սը փչա նում ու 
չի պահ պան վում, անժխ տե լի է։  

 Բա վա կա նա չափ բարձր քա
նա կութ յամբ թթու ներ պա րու նա կող 
պտուղ նե րը՝ բա լը, մո րին, սա լո րը, հա
ղար ջը, հո նը, թթու խնձո րը մինչև 850 
աս տի ճան տա քաց նե լը բա վա րար է։ 
Պ տուղ ներն այս դեպ քում ոչ թե ստե րի
լի զաց վում, այլ պաս տե րի զաց վում են:

Ապակե տարաներում բարձր 
ճնշում չի ա ռա ջա նում, ինչ պես լի
նում է ստե րի լի զա ցիա յի դեպ քում, և 

տարան չի բաց վում։  Օրինակ Լեռնային 
Ղարաբաղում  պտուղ նե րից և հա տապ
տուղ նե րից  շատ քիչ են խյու սից պա հա
ծո ներ պատ րաս տում` չնայած նրան, որ 
վայ րի պտուղ նե րով և հա տապ տուղ նե
րով հա րուստ բնութ յուն ունեն։ 

Խյուս պատ րաս տե լիս պտուղ ներն 
ու հա տապ տուղ նե րը պետք է տե ղա վո
րել ա նա գա պատ կաթ սա նե րում, ե ռաց
րած ջու րը լցնել մինչև պտուղ նե րը ծած
կե լը, տա քաց նել մինչև ջու րը ե ռա լը, շա
րու նա կել տա քաց նել մինչև պտուղ նե րի 
փափ կե լը (ջու րը ե ռա լուց մինչև պտուղ
նե րի փափ կե լը տևում է մի քա նի րո պե)։ 
Լավ ե փած պտուղ նե րը սեղ մե լով՝ անց 
ենք կաց նում մի ջին մե ծութ յան անց քե
րով մա ղով, ար դեն ստաց ված խյու սը 
մի ան գամ  էլ ա րագ ե ռաց նում և լց նում 
ե ռաց րած ջրից հա նած տարաների մեջ։ 
Դրանց լցնե լուց հե տո պետք է շուտ կա
պել կա փա րիչ նե րով, շրջված վի ճա կում 
դնել սե ղան նե րի վրա, որ պես զի հո վա
նան։ Ա վե լի լավ է օգ տա գոր ծել մեկ կամ 
եր կու  լիտ րա նոց տարա նե րը։ Ն պա
տա կա հար մար չէ 0.5 լ  տարաների օգ
տա գոր ծու մը, քանի որ դրանց պա րու
նա կութ յու նը քիչ լի նե լու պատ ճա ռով, 
ներ սի ջեր մաս տի ճա նը շատ է իջ նում, և 
խ յու սը լրիվ չի պաս տե րի զաց վում։

Ձ մեռ վա ա միս նե րին թարմ պտուղ
ներ, հա տապ տուղ ներ և բան ջա րե ղեն 
ոչ  բա վա րար քա նա կով ենք օգ տա գոր
ծում, ո րի պատ ճա ռով էլ մեր օր գա նիզ
մը ժա մա նա կա վոր զրկվում է վի տա
մին նե րից, հան քա յին ա ղե րից։ Ընկ նում 
է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու
նը, թու լա նում ի մու նա յին հա մա կար գը՝ 
պատ ճառ դառ նա լով հի վան դութ յուն
նե րի ա ռա ջաց ման։ Պա հա ծո յաց ված 

պտուղ նե րը, հա տապ տուղ նե րը և բան
ջա րե ղե նը մեծ դեր ու նեն այն կան խե լու 
հա մար։ 

ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ ՆԵՐ ՊԱ ՀԱ ԾՈ ՆԵ ՐԻ ՄԵՋ
Թ թու դրած  բան ջա րե ղե նի մեջ 

պահ պան վում են գրե թե բո լոր վի տա
մին ներն ու միկ րո տար րե րը: Դ րա հետ 
մեկ տեղ, ո րոշ տե սա կի պա հա ծո յաց
ված բան ջա րե ղե նը նույ նիսկ ա վե լի օգ
տա կար է, օ րի նակ` թթու դրած կա ղամ
բը: Կաթ վաթթվա յին ման րէ նե րը, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են թթվեց ման ժա մա նակ, 
թույլ են տա լիս լրիվ պահ պա նել բո լոր 
վի տա մին նե րը, այն դեպ քում, երբ թարմ 
կա ղամ բի մեջ դրանք եր կար պահ պա
նե լիս քայ քայ վում են: 

Սա կայն հի պեր տո նիկ հի վանդ նե
րին խոր հուրդ չի տրվում չա րա շա հել 
աղ դրած բան ջա րե ղե նը: Խն դիրն  այն 
է, որ դրանց մեջ ա ղի պա րու նա կութ յու
նը շատ ա վե լի բարձր է, իսկ դա կա րող 
է հան գեց նել զար կե րա կա յին ար յան 
ճնշման բարձ րաց ման: Լո լի կից և տաք
դե ղից  պատ րաստ ված կծու պա հա ծո
նե րը հա կա ցուց ված են գաստ րի տով և 
ս տա մոք սի խո ցով տա ռա պող ան ձանց: 
Այս պա հա ծո նե րում մեծ քա նա կութ
յամբ առ կա քա ցախն ու հա մե մունք նե
րը կա րող են հի վան դութ յան սրաց ման 
պատ ճառ հան դի սա նալ: Իսկ ա հա մու
րա բա ներն ու ջե մե րը վի տա մին նե րի 
ա ռա տութ յամբ այն քան էլ հարուստ 
չեն: Մր գե րի ու հա տապ տուղ նե րի եփ
ման ըն թաց քում դրան ցում պա րու նակ
վող վի տա մին նե րը 30 %ը ոչն չա նում 
է, բայց դրա հետ մեկ տեղ մու րա բա նե
րում և կոմ պոտ նե րում շատ բջջան յու
թեր ու պեկ տին ներ կան: Այս նյու թերն 
ի ջեց նում են ար յան մեջ վատ խո լես տե
րի նի մա կար դա կը և բա րե լա վում մար
սո ղութ յու նը: Ա մե նից շատ օգ տա կար 
են, այս պես կոչ ված, «հում մու րա բա
նե րը», ո րոնց պատ րաստ ման հա մար 
հա տապ տուղ նե րը չեն ե փում, այլ, պար
զա պես տրո րում են շա քա րի հետ` այդ
պի սով պահ պա նե լով  բո լոր օգ տա կար 
նյու թե րը:

Բայց ե թե հակ ված եք գի րութ յան, 
կամ տա ռա պում եք շա քա րա յին դիա բե
տով, ա վե լի լավ է խու սա փեք բո լոր տե
սա կի կոմ պոտ նե րից, մու րա բա նե րից 
ու ջե մե րից: Ա մե նա լավ մի ջո ցը բան
ջա րե ղե նի, մրգե րի ու հա տապ տուղ
նե րի խո րը սա ռե ցում է, իսկ ե թե չեք 
ցան կա նում կորց նել վի տա մին նե րի մեծ 
մա սը, հարկ չկա  սա ռե ցու մից ա ռաջ 
դրանք  լվա նալ:


