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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ար մեն 
Հա րութ յուն յանը մա մու լի ա սու լի սում ներ կա յաց րել է 2016 
թվա կա նին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող
մից մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յան արդ յունք ներն ու ա ռա ջի կա ծրագ րե րը: Փոխ նա
խա րա րը մաս նա վո րա պես շեշ տադ րել է կոո պե րա տիվ նե րի 
զար գաց ման, ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի բա րե լավ ման, գյու
ղո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր ման, օր
գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ընդ լայն ման և մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը: 
§ Մի ջազ գա յին զար գաց ման կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ մեր 
բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա ռաջ նա հերթ նպա տա
կուղղ ված է ա ռա վել արդ յու նա վետ, բարձր տեխ նո լո գիա նե
րով հա գե ցած, ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին բա վա րա րող, 
մրցու նակ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը: Ի րա կա նաց
վում են աշ խա տանք ներ, որ պես զի մի ջազ գա յին փոր ձը, գի
տե լի քը, նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րը ներ կա յաց ված լի նեն 
մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում¦,  նշել է Ար մեն Հա
րութ յուն յա նը: Փոխ նա խա րա րի խոս քով` նա խա րա րութ յունն 
ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է ՄԱԿի կա ռույց նե րի, ԱՄՆ 
ՄԶԳի, Եվ րա միութ յան, Ավստ րիա յի, Շ վեյ ցա րիա յի հետ:  Ա. 
Հա րութ յուն յա նը հա վե լել է, որ Եվ րա միութ յու նը  գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի ա մե նա խո շոր զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա
նաց նողն է. միայն 20152016 թթ.ի ըն թաց քում հաս տատ վել 
են շուրջ 30 մլն  եվ րո յի ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր:

Անդ րա դառ նա լով գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի 
զար գաց ման հար ցին` նա նշել է, որ  կոո պե րա տիվ նե րի մա սին 
օ րենսդ րութ յան ըն դուն ման արդ յուն քում այս տա րի ստեղծ
վել են շուրջ 53 կոո պե րա տիվ ներ, ո րոնք օ ժան դա կութ յուն 
են ստա ցել Եվ րա միութ յան ար ևել յան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
§Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման¦ ֆի նան սա վոր
մամբ ՄԱԿի արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման և ՄԱԿի զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող կոո
պե րա տիվ նե րի զար գաց ման ծրագ րի բա ղադ րի չով:

§ Կոո պե րա տիվ նե րի խթան ման շրջա նա կում շեշ տադ րում 
է ար վել ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի և  եվ րո պա կան  պան
րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան վրա` հաշ վի առ նե լով ի րաց
ման խնդիր նե րը:  Ըն դա մե նը մի քա նի օր ա ռաջ մենք Գե ղար
դում բա ցե ցինք խո տա բույ սե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 
կոո պե րա տիվ, ո րի ան դամ նե րը հիմ նա կա նում կա նայք են, 
ար տադ րան քը սպառ վում է հան րա պե տութ յան խո շոր առևտ
րա յին ցան ցե րից մե կում:  Մ յուս շա բաթ վա ըն թաց քում նա խա
տես վում է Ծո վագ յուղ հա մայն քում հնդկա ցո րե նի վե րամ շակ
ման ար տադ րա մաս բա ցել: Վեր ջերս Գե ղար քու նի քի մար զում 
բաց վել է եվ րո պա կան պա նիր նե րի ար տադ րա մաս¦,  հա վե լել 
է Ար մեն Հա րութ յուն յա նը:

Փոխ նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև §Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յան¦ ծրագ
րին, ո րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ
յան և Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից` 3,3 
մլն  եվ րո ընդ հա նուր բյու ջեով:  Նա հայտ նել է, որ 2016 թվա
կա նին Ծ րագ րի կող մից ընտր վել են 18 ձեռ նար կութ յուն ներ, 
ո րոնք ստա ցել են ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յուն: Կազ մա
կեր պութ յուն նե րը բազ մա զան են, զբաղ վում են գի նու, մեղ րի, 
չո րամր գի, օր գա նա կան ձի թապտ ղի յու ղի ար տադ րութ յամբ: 
Այժմ ամ փոփ վում են երկ րոր դի փու լի մրցույ թի արդ յունք նե
րը, ո րի շրջա նա կում կազ մա կեր պութ յու նը ստա ցել է շուրջ 190 
հայ տա դի մում:

Ար մեն Հա րութ յուն յա նը շեշ տել է, որ ծրագ րի շրջա նա կում 
նպա տակ է դրված բա րե լա վել  օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յու նը կար գա վո րող ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը` բա ցա ռե լու շու
կա յում այ սօր հան դի պող §բիո¦, §է կո¦, §օր գա նիկ¦ մակն շում
նե րը չսեր տի ֆի կաց ված ըն կե րութ յուն նե րի կող մից:   
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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  Հա յաս տա նի ջեր մատ նա յին ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Պո ղոս Գ ևորգ յա նը,  
ՀՀ ագ րոարդ յու նա բե րող նե րի հա մա կար գի աշ խա տող նե րի ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ճյու ղա յին հան րա պե տա կան միութ յան նա խա գահ  Հաս միկ Ջ հան գիր 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 և ՍԱՊԾ պե տի տե ղա
կալ Հով հան նես Հայ րա պետ յա նը:

 Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը քննար կել են  լո լի կի ի րաց մանն առնչ վող հար ցեր: Պո ղոս 
Գ ևորգ յա նի խոս քով՝  հան րա պե տութ յու նում ար դեն  ի րաց վում է նաև Թուր քիա յից ներկր ված լո լիկ 
և վա րունգ, ո րի մա սին ի րենք ա հա զան գել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին: Ըստ Գ ևորգ
յա նի՝ նա խա րա րութ յուն  դի մե լուց հե տո ներկ րում նե րը դա դա րել են,  մայ րա քա ղա քի Մա լա թիա յի 
գյուղմ թերք նե րի շու կա յում ներկր ված  լո լիկ այլևս չկա,   առ կա է պա հես տա վոր ված լո լիկ և վա
րունգ, ո րը պար բե րա բար ո րո շա կի քա նակ նե րով շու կա յա հան վում է:

 Նա խա րար Ա ռա քել յա նը նշել է, որ ա հա զան գը ստա նա լուց հե տո, խնդի րը  մշտա պես գտնվել 
է պատ կան մար մի ննե րի  ու շադ րութ յան կենտ րո նում, սա կայն, հար ցին ար մա տա կան լու ծում ներ 
տա լու հա մար միայն պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տան քը բա վա րար չէ,  և շատ կար ևոր է հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը: 

ՍԱՊԾ պետ Իշ խան Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է ստեղ ծել քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ
յան խումբ ա սո ցիա ցիա յի ան դամ նե րից և ներ կա յաց նել գ րա վոր դի մում, ինչն էլ հիմք կհան դի սա նա 
ՀՀ ԿԱ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե դի մե լու և տվ յալ տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մոտ ստու
գում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ՀՀ ագ րոարդ յու նա բե րող նե րի հա մա կար գի աշ խա տող նե րի ար հես
տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան րա պե տա կան միութ յունն  այդ հար ցում ա ջակ
ցութ յուն կցու ցա բե րի ջեր մո ցա տե րե րին: §Ե թե ցան կա նում եք, որ խնդի րը հիմ նո վին լուծ վի, պետք է 
ներդ րում ու նե նաք այդ գոր ծըն թա ցի մեջ: Անհ րա ժեշտ է դի տար կել նաև հար ցի տնտե սա կան կող մը 
և  լուրջ ու շադ րութ յուն դարձ նել տե ղա կան ար տադ րան քի մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման հար ցին,  
որ պես զի ներկր վող գյուղմ թեր քի նկատ մամբ տե ղա կա նը չհայտն վի ոչ շա հե կան վի ճա կում: Մի գու ցե 
նա խընտ րե լի է դի վեր սի ֆի կաց նել ար տադ րան քի տե սա կա նին: Ներ կա յաց րեք ա ռա ջարկ ներ, մենք 
մշտա պես պատ րաստ ենք և բաց ցան կա ցած ձևա չա փով քննար կում նե րի հա մար¦,  նշել է նա խա
րար Ի. Ա ռա քել յա նը:

Հան դիպ ման ա վար տին ՍԱՊԾ պետ Իշ խան Կա րա պետ յա նը նաև դի մել է Հա յաս տա նի ջեր մատ
նա յին ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հին՝ կո չով հան դես գալ և ջեր մո ցա տե րե րին հոր դո րե լ` Ա մա նո րի նա
խա շե մին գյուղմ թեր քի նկատ մամբ պա հան ջար կի ա ճին զու գա հեռ, խստիվ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
ար տադր վող ջեր մո ցա յին ար տադ րան քի ո րա կին և չ չա րա շա հել թու նա քի մի կատ նե րը:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը  հան դի պել է § Մեղ վա բույծ նե րի ազ

գա յին միա վո րում¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Թել ման Նա զար յա նի և մի 
շարք ան դամ նե րի հետ` ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը և դ րանց լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը քննար
կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը: 

Անդ րա դառ նա լով մեղ վա բու ծութ յան ճյու ղի ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րին` հան դիպ ման մաս նա
կից նե րը նշել են մեղ վա բու ծա կան ար տադ րան քի դի վեր սի ֆի կաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Տե ղե
կա նա լով, որ այս խնդրի շուրջ ժա մա նա կին ի րա կա նաց վել են գի տա կան հայտ նա գոր ծութ յուն ներ` 
նա խա րարն ա ռա ջար կել է ու սում նա սի րել դրանք` կյան քի կո չե լու և տար բեր մեղ վամ թերք նե րի (այդ 
թվում` նաև մեղ րից գի նու, շամ պայ նի և ջի նի) ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հնա րա վո րութ յու
նը:    

Ընդգ ծե լով նաև մեղ վա կա թի զանգ վա ծա յին ար տադ րութ յան ի րա կա նաց ման կար ևո րութ յու նը` 
կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը միա ժա մա նակ նշել են, որ այս խնդրի լուծ մա նը խո չըն դո տում է 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը:

Ի պա տաս խան նա խա րարն ա ռա ջար կել է կազ մել բիզ նես ծրա գիր, ո րի ի րա կա նաց ման հա
մար փոխ նա խա րար Ար մեն Հա րութ յուն յա նի հետ քննար կել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
օ ժան դա կութ յամբ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յու նը: 

Առաջնահերթ խնդիրների լուծում
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Ä 1
Առաջնահերթ խնդիրների լուծում

Ն շե լով, որ հան րա պե տութ յու նում նկատ վում է բարձ րա կարգ մեղ վա բույծ նե րի 
և մեղ վա բույժ նե րի կա րիք, հան դիպ ման մաս նա կից ներն ա ռա ջար կել են Հա յաս
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան հետ քննար կել հա
մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման, ինչ պես նաև գիտ նա կան նե րի 
վե րա պատ րաստ ման  հար ցը:  

Քն նարկ վել են նաև ո լոր տում տոհ մա բու ծութ յան զար գաց մա նը, մեղ րի ի րաց
ման հա մար նոր շու կա նե րի բա ցա հայտ մա նը, մեղ վամ թեր քի ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րի ա վե լաց մանն ու ինք նար ժե քի նվա զեց մա նը, լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ
յան գնե րի վե րա նայ մա նը վե րա բե րող հար ցեր: 

Այս պա հի դրութ յամբ, հան րա պե տութ յու նում գոր ծում է շուրջ 10000 մեղ վա
բույծ, ո րոն ցից մոտ 7500ը ան դա մակ ցում են § Մեղ վա բույծ նե րի ազ գա յին միա վո
րում¦  ՀԿին:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան դի պել է § Հայ 

ձկնա բույծ նե րի միա վո րում¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան  ան դամ նե րի 
հետ՝ ո լոր տի խնդիր նե րը և զար գաց ման ու ղի նե րը քննար կե լու նպա տա կով: Հան
դիպ մա նը մաս նակ ցում էր նաև  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ 
Ար մեն Բու նիաթ յա նը:

 Հան դիպ ման սկզբում նա խա րա րը ձկնա բույծ նե րին կոչ է ա րել բաց և  արդ յու
նա վետ երկ խո սութ յան` ներ կա յաց նե լու ի րենց տե սա կե տը մեր երկ րում ձկնա բու
ծութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ վե լիք քայ լե րի վե րա
բեր յալ` ո լոր տի ա ռա վել ա րա գըն թաց և ն պա տա կա յին զար գա ցումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: § Մենք գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի բո լոր ճյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հետ հան դի պում նե րի շարք ենք նա խա ձեռ նել` դեմ առ դեմ քննար կե լու բո լոր 
ցա վոտ խնդիր նե րը, ո րոնք կու տակ վել են այս տա րի նե րի ըն թաց քում և  եր կուս տեք 
աշ խա տան քի մի ջո ցով գտնե լու դրանց ա ռա վել ի րա տե սա կան և  արդ յու նա վետ 
լուծ ման տար բե րակ նե րը¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում մաս նա վո րա պես քննարկ վել են ձկնա բու ծութ յունը` 
ա ռանց երկ րի է կո լո գիա յին վնաս հասց նե լու և ջ րա յին պա շար նե րի ա ռա վե լա
գույնս խնա յո ղա բար օգ տա գոր ծե լու  մի ջո ցով զար գաց նե լու հնա րա վո րութ յուն
նե րը` անդ րա դառ նա լով  նաև ջրօգ տա գործ ման փակ ցիկ լով հա մա կար գե րի կի
րառ ման հար ցին: Ձկ նա բույծ նե րի խոս քով` այս հա մա կար գի կի րա ռու մը ոչ միայն 
ծախ սա տար է, այլև բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա ար տադ րված ձկնամ թեր քի 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի վրա, ին չը կհան գեց նի սպառ ման ծա վալ նե րի էա կան 
կրճատ ման, քա նի որ ար տա քին շու կա յում հայ կա կան ձկնամ թերքն իր մրցու նա
կութ յու նը կա րո ղա նում է պահ պա նել հենց բրեն դի և  ո րա կի շնոր հիվ: Փո խա րե նը 
ա ռա ջար կել են ա ռա վել բա լան սա վոր ված օգ տա գոր ծել ըն դեր քի ջրա յին պա շար
նե րը` ընդգ ծե լով, որ ճիշտ բաշխ ման դեպ քում ինք նա վե րա կանգն վող ջրա յին պա
շար նե րը բա վա րար են ձկնա բու ծութ յան առ կա ծա վալ նե րը նույ նիսկ կրկնա պատ
կե լու հա մար: Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը մաս նա վո րա պես շեշ տել են ցած րա դիր 
վայ րե րում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող տնտե սա վա րող նե րի նկատ մամբ վե րահս կո
ղութ յուն սահ մա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, և  որ պես լուծ ման ա ռա վել արդ յու նա
վետ տար բե րակ` ա ռա ջար կել ջու րը տրա մադ րել  քվո տա վոր ված` ըստ ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րի:

§ Հայ ձկնա բույծ նե րի միա վո րում¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա
խա գահ Ար մեն Բու նիաթ յա նի խոս քով` 1լ/վ  ջրով տա րե կան կտրված քով կա րե լի 
է ար տադ րել 700 կգ ձուկ: Նա խա րա րը նշել է, որ ա ռա ջար կը քննարկ ման կներ
կա յաց վի շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րին, և  արդ յունք նե րի մա սին նա խա րա
րութ յու նը տեղ յակ կպա հի ներ կա նե րին:

Քն նարկ վել են նաև ջրի վար ձավ ճար նե րին, ձկնկի թի մաք սա զերծ մա նը,  ար
տա հան ման խթան մա նը, ո լոր տում մրցակ ցութ յան և հա վա սար խա ղի կա նոն նե րի 
պահ պան մա նը, ներ մուծ վող ձկան կե րի հարկ մանն առնչ վող և  այլ հար ցեր:

Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է նաև § Հայ ձկնար տադ րող նե րի և ձկ նար տա
հա նող նե րի միութ յուն¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Ար թուր 
Ա թո յա նին և միութ յան մի շարք ան դամ նե րի:  Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև նա
խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը: § Մենք պար բե րա բար կազ մա կեր պում 
ենք հան դի պում ներ ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, որ պես զի 
վեր հա նենք բո լոր խնդիր նե րը և քն նար կենք, թե ինչ ի րա տե սա կան քայ լեր կա րե լի 
է ձեռ նար կել դրանց լուծ ման հա մար և  ինչ պի սի օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ 
են հար կա վոր ո լոր տի բա րե լավ ման հա մար¦,   նշել է նա խա րա րը:

Տե ղե կաց նե լով, որ օ րերս կա յա ցել է հան դի պում § Հայ ձկնա բույծ նե րի միա վո
րում¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րի հետ` նա խա րա րը հույս է 
հայտ նել, որ ո լոր տում գոր ծող տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հան դի պում
նե րը թույլ կտան բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րել կու տակ ված խնդիր նե րը` դրանց 
լու ծում ներ տա լու ակն կա լի քով:

Այ նու հետև հան դիպ ման մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են ձկնա բու ծութ յան 
ո լոր տի զար գաց մա նը խո չըն դո տող խնդիր նե րը, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, վե րա
բե րում էին ձկան կե րի գնին, ջրի վար ձավ ճար նե րին, ձկնա բու ծա րան նե րում օգ
տա գործ վող ջրի կի սա փակ հա մա կար գի կի րառ ման արդ յուն քում հա վել յալ է լեկտ
րաէ ներ գիա յի օգ տա գործ մա նը:

Ձկ նա բու ծութ յան ո լոր տի ներ կա խնդիր ներն ա ռա վել հան գա մա նո րեն ու սում
նա սի րե լու նպա տա կով, հան դիպ ման մաս նա կից ներն ա ռա ջար կել են ստեղ ծել աշ
խա տան քա յին խումբ, ո րում կընդգրկ վեն ներ կա յա ցու ցիչ ներ բո լոր շա հագր գիռ 
գե րա տես չութ յուն նե րից և կազ մա կեր պութ յուն նե րից: Բա ցի այդ, ա ռա ջարկ վել 
ստեղ ծել մեկ միաս նա կան շու կա, ո րում տե ղա կան ար տադ րող նե րը հնա րա վո
րութ յուն կու նե նան մե ծա ծախ գնե րով ի րաց նել ի րենց ար տադ րան քը: Ա ռա ջարկ է 
արվել նաև Կաս յան փո ղո ցին հա րող հրա պա րա կում գտնվող գյու ղատն տե սա կան 
տո նա վա ճա ռում նա խաա մա նոր յա շրջա նում §ձկնամ թեր քի օ րեր¦ի  կազ մա կեր
պումը՝ ար տադ րան քի վա ճառ քը խթա նե լու նպա տա կով:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև տե ղա կան ձկնա բու ծա կան ար տադ րան քի 
մրցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը, ար տա հան ման ա պա հո վագ րութ յա նը, ար տա
սահ ման յան շու կա յում գոր ծա րար կա պե րի ընդ լայն մանն ու մի ջազ գա յին ցու ցա
հան դես նե րում հայ ձկնար տադ րող նե րի ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցութ յա նը, ինչ պես 
նաև տե ղա կան ար տադ րան քի ար տա հան մանն առնչ վող հար ցե րին:

Այս հա մա տեքս տում հան դիպ ման մաս նա կից նե րին տե ղե կաց վել է, որ ձկնամ
թեր քի ար տա հա նումն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու և  այդ նպա տա կով 
ար տա հան ման սեր տի ֆի կատ ներ ստա նա լու հա մար ար տադ րող նե րը կա րող են 
դի մել § Տո նուս Լես¦ ըն կե րութ յա նը, ո րի կող մից տրված փոր ձա գի տա կան եզ րա
կա ցութ յու նն ըն դուն վում է եվ րո պա կան երկր նե րում:

Այս խնդիրն ա վե լի ման րա մասն քննար կե լու հա մար ա ռա ջարկ վել է կազ մա
կեր պել հան դի պում § Տո նուս Լես¦ ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ յան և ձկ նար տադ րող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:    

Այդ նպա տա կով ստեղծ վել է աշ խա տան քա յին խումբ` պե տա կան և հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգ րավ մամբ:

 Նոր կա ռա վա րութ յան օ րա կար գի ա ռանց քա յին հար ցե րից է ներդ րում նե րի 
ներգ րա վու մը և ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը:  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յունն աշ խա տանք ներ է սկսել Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց ման հա մա գոր
ծակ ցութ յան գրա սեն յա կի հետ, պատ րաստ վել է ջեր մոց նե րի զար գաց ման ձևա յին 

ներդ րու մա յին ծրա գիր,  բիզ նես ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման խորհր դատ վա կան 
թեր թիկ ներ,  ինչ պես նաև  ընդ հա նուր 
վեր լու ծութ յուն է ի րա կա նաց վում` բա ցա
հայ տե լու այն ար գելք նե րը, ո րոնք խո չըն
դո տում են ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը:

Այ նու հետև բա նա խո սը ներ կա յաց
րել է գյու ղո լոր տում ա պա հո վագ րա կան 
հա մա կար գի ներդր ման շուրջ ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը: Ըստ 
այդմ` գեր մա նա կան KfW բան կի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յամբ, 2017 թվա կա նին 
մշակ վե լու է փորձ նա կան ծրա գիր. այս 

պա հին առ կա է նախ նա կան հա մա ձայ նութ յուն` KfWի և ՀՀ կա ռա վա րութ յան մի
ջոց նե րով ծրագ րի ֆի նան սա վո րումն ա պա հո վե լու վերաբերյալ: Ա ռա ջին փու լում 
հա մա տա րած գյու ղատն տե սա կան հաշ վառ ման արդ յունք նե րի հի ման վրա օ րեն
քով հստակ կդա սա կարգ վեն փոքր, մի ջին և խո շոր գյու ղատն տե սա կան տնտե սութ
յուն նե րը  և  ըստ այդ կա տե գո րիա նե րի` ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գը  կկիրառի 
սուբ սի դա վոր ման տար բեր ձևա չա փեր:

Ա սու լի սի ըն թաց քում փոխ նա խա րա րը խո սել է նաև ա ռա ջի կա յում մի ջազ գա
յին դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր մամբ նոր նա խա ձեռ նութ յուն
նե րի ի րա կա նաց ման մա սին: Մաս նա վո րա պես ԵՄի հետ կի րա կա նաց վի §Ո ռոգ
վող գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման¦ ծրա գիր, ո րում կընդգրկ վեն Ա րա րա տի 
և Ար մա վի րի մար զե րը, ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ
յան հետ ստեղծ վե լու է  ին տեն սիվ այ գի նե րի գի տա կան կենտ րոն, Ա սիա կան զար
գաց ման բան կի հետ ծրագ րեր են ի րա կա նաց վե լու խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տի 
բա րե փոխ ման ուղ ղութ յամբ,  իսկ ՌԴի հետ կազմ վում է ռազ մա վա րա կան հա մա
գոր ծակ ցութ յան փաս տա թուղթ, ո րում մի քա նի նա խընտ րե լի ուղ ղութ յուն նե րով 
աշ խա տանք ներ կի րա կա նաց վեն: Օ րի նակ նե րից մե կը` Հա յաս տա նի քար տե զագ
րու մը, ո րի շրջա նա կում ու սում նա սի րութ յուն ներ կի րա կա նաց վեն` պար զե լու, թե որ 
գո տի նե րում ինչ մշա կա բույ սեր պետք է մշա կել, որն անհ րա ժեշտ և  օգ տա կար տե
ղե կատ վութ յուն է ներդ րող նե րի հա մար: Բա ցի այդ, Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յան 
կող մից կի րա կա նաց վի §Արդ յունք նե րի հի ման վրա քա ղա քա կա նութ յան մշա կում 
և  ի րա կա նա ցում ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը¦:   § Մենք մեր պե
տա կան հա մա կար գում փոր ձում ենք լի նել ա ռա ջին նա խա րա րութ յու նը, ո րը կներդ
նի արդ յունք նե րի հի ման վրա ծրագ րի կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մա կարգ, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա չա փել և գ նա հա տել ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի  արդ
յու նա վե տութ յու նը, շա հա ռու տնտե սութ յուն նե րի շա հու թա բե րութ յու նը¦, նշել է 
փոխ նա խա րա րը:

 Բա նա խո սը ներ կա յաց րել է նաև հա մա տա րած գյու ղատն տե սա կան հաշ վառ
ման, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման աշ խա
տանք նե րը:

Այս տա րի մեկ նար կել է բրու ցել յոզ հի վան դութ յան կան խար գել ման 18 ամս յա 
ծրա գի րը, ո րը ֆի նան սա վո րվում է ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան կող մից: Անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան հետ 
ի րա կա նաց վող ըն թա ցիկ ծրագ րե րին: Ա ռանձ նաց վել են  խա ղո ղա գոր ծութ յան կո
լեկ ցիոն այ գու ստեղծ ման և ձկ նա բու ծութ յան ո լոր տում կի սա փակ խնա յո ղա տար 
հա մա կար գի ներդր ման ծրագ րե րը:

Միջազգային ծրագրերի արդյունքներ և նոր 
նախաձեռնություններ

Ակտիվ համագործակցությունը կլուծի առաջադրված 
խնդիրները

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը ԳՆ §Գ յու ղատն
տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀ ղե կա վար կազ մին ներ
կա յաց րել է տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նին:  Նա խա րա րը կար
ևո րել է ԳԾԻԳի կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև բարձր է 
գնա հա տել նախ կին տնօ րեն Գա գիկ  Խա չատր յա նի կա տա րած մե ծա ծա վալ աշ
խա տան քը:

 Նա խա րա րը նշել է, որ Գե ղամ Գ ևորգ յա նը քա ջա տեղ յակ է Հա մաշ խար հա յին 
բան կի կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րին և  ա ռա ջի կա յում անհ րա ժեշտ է 
քննար կել այն ու ղի նե րը, ո րոնք ա ռա վել  արդ յու նա վետ կլի նեն գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի հա մար:  

§ Նախ պետք է գույ քագ րել § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ (CARMAC) ա ռա ջին և  երկ րորդ ծրագ րե րի  
շրջա նակ նե րում կա տար ված աշ խա տանք ներն ու գրանց ված արդ յունք նե րը, վեր
լու ծել արդ յու նա վե տութ յունն ու ընտ րել ա ռա վել կար ևոր ուղ ղութ յուն նե րը, քա նի 
որ ու նենք  սահ մա նա փակ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ¦, նշել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը հանձ նա րա րել է ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցել նա խա րա րութ յան հա
մա պա տաս խան վար չութ յուն նե րի հետ, քննար կել հատ կա պես ա նաս նա պա հութ
յան և  ա նաս նա բու ժութ յան ո լորտ նե րում ի րա կաց վող ծրագ րե րը, դրանց արդ յու
նա վե տութ յու նը և շա րու նա կա կա նութ յան նպա տա կա հար մա րութ յու նը,  ինչ պես 
նաև քայ լեր կա տա րել  §կա թի մթե րու մից մինչև ար տադ րութ յուն¦ շղթա յի զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը ներ կա նե րի ու շադ րութ յունն է հրա վի րել 
նաև   տոհ մա յին գոր ծի զար գաց ման, ար տադ րութ յան շղթա յի, կա թի ո րա կի, գնի 
կար ևո րութ յան վրա:  Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րը   հա ջո ղութ յուն ներ է մաղ թել Գե ղամ Գ ևորգ յա նին  նոր  պաշ տո նում և հույս 
հայտ նել, որ աշ խա տա կազ մի  հետ հա մա տեղ, նրան կհա ջող վի կարճ ժա մա նա
կում լու ծել ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը:
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ՀԱԱՀ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ 10 ՏԱՐԵԿԱՆ Է «Հավաստիացնում եմ, որ մենք նոր, նշանակալից էջեր ենք  բացելու  
տարածաշրջանում՝ ագրարային կրթության կազմակերպման և 
արհեստավարժ մասնագետների պատրաստման գործընթացում»։ 

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնադիր տնօրեն  
Ալեքսանդր Հակոբյանի ելույթից

30.11.2016թ.

 Հա յաս տա նի ան կախ պե տա կա
նութ յան կա յաց ման 25ամ յա հո բել
յա նը նշա նա վոր վեց երկ րի հյու սի սա
յին տա րա ծաշր ջա նի հա մար ևս մեկ 
լու սա վոր ի րա դար ձութ յամբ. Հան րա
պե տութ յան պատ կա ռե լի նե րու ժի բու
հե րից մե կի՝ Հա յաս տա նի ազ գա յին 

ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղը 
նո յեմ բե րի 30ին նշեց իր հիմն ադր ման 10 ամ յա հո բել
յա նը։    Տո նա կա տա րութ յու նը սկսվեց խորհր դան շա կան 
ծա ռա տուն կով՝ ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յա
նը և ՀՀ Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը տնկե
ցին ար ծա թա փայլ եղև նին՝ ի նշան տո նա կան օր վա հի
շա տակ ման։   

Տո նա կա տա րութ յան մաս նա կից նե րին դի մա վո րե
ցին աղ ու հա ցով, ո րին հա ջոր դեց « Հո րո վել» եր գի պա
րի պե տա կան համույթի կա տա րու մը։ Տո նա կան բարձր 
տրա մադ րութ յամբ հյու րե րը շրջայց կա տա րե ցին ու սում
նա կան մաս նա շեն քում, ե ղան նո րա գույն սար քա վո րում
նե րով հա գե ցած լա բո րա տո րիա նե րում և լսա րան նե րում, 
ուր անց են կաց վում տե սա կան, գործ նա կան և լա բո րա
տոր պա րապ մունք նե ր։ Մաս նաճ յու ղի, մար զա դահ լի ճի և 
գի տա ժո ղով ե րի դահ լի ճի բաց ման հան դի սա վոր ա րա
րո ղութ յու նը ստանձ նե ցին ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար
վերդ յա նը և ՀՀ Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը։ 
Տո նա կա տա րութ յա նը մաս նակ ցում էին ՀԱԱՀ և  այլ բու հե
րի դա սա խոս ներ և ղե կա վար ան ձիք, պե տա կան այ րեր, 
շրջա նա վարտ ներ, ու սա նող ներ, լրագ րող ներ, ՀԿ և մ տա
վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, և  այլք։ Վա նա ձո րի 
« Սուրբ Գ րի գոր Նա րե կա ցի» ե կե ղե ցու հոգ ևոր հո վիվ Տեր 
Վա հան քա հա նա Ա զար յա նը փո խան ցեց Հա յաս տան յաց 
Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու  Գու գա րաց թե մի ա ռաջ նորդ  Տեր 
Սե պուհ ար քե պիս կո պոս Չուլջ յա նի օրհ նութ յու նը։ « Մեր 
ժո ղովր դի հա մար փրկութ յան լա վա գույն փա րոս է հան
դի սա նում բարձ րո րակ գյու ղատն տես ներ ու նե նա լը, ո րի 
արդ յուն քում հնա րա վոր կլի նի զար գաց նել մեր պե տութ
յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում։ Թող օրհն ված լի նի 
մեր եր կի րը՝ լա վա գույն մաս նա գետ նե րով, ով քեր դեռ պի
տի ծաղ կեց նեն մեր գա լիք օ րե րը», ա սաց հոգ ևոր հո վի վը` 
ող ջույ նի և  օրհ նութ յան խոս քում: 

Տո նա կան հո բել յան նե րի առ թիվ ող ջու նե լով մաս նա
կից նե րին, ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի հիմ ա դիր 
տնօ րեն Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նը մաս նա վո րա պես նշեց, 
որ կրթօ ջա խը ար ժա նա պա տիվ զա վա կի պես տե ղայ նաց
նում է մայր բու հի հիմ ա րար ա վան դույթ նե րը և, գոր ծե լով 
Վա նա ձո րի մյուս, ա ռա վել փոր ձա ռու բու հե րի շար քում, ոչ 
միայն բարձ րա գույն կրթութ յամբ կադ րեր է պատ րաս տում, 
իր ու րույն գոր ծու նեութ յամբ նպաս տում հայ րե նա կան գյու
ղատն տե սութ յան ու ագ րո գի տութ յան զար գաց մա նը, այլև, 
ա ռա ջա տար դեր է ստանձ նել ՀՀ հյու սի սա յին տա րա
ծաշր ջա նում` նոր ո րա կի աշ խար հագ րութ յան ստեղծ ման 
հա մա պե տա կան գոր ծըն թա ցում։ Լ սա րան նե րը, լա բո րա
տո րիա նե րը, ուր անց են կաց վում տե սա կան, գործ նա կան 
և լա բո րա տոր պա րապ մունք նե րը, աչք են շո յում ժա մա
նա կա կից հար դա րան քով, լու սա վոր վա ծութ յամբ, զին ված 
են ու սում ա դի դակ տիկ անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րով։ « Հաս
կա նա լի է, թե առ կա սո ցիալտնտե սա կան  ի րո ղութ յուն նե
րի պայ ման նե րում  մար զի ազ գաբ նակ չութ յան հա մար որ
քան դժվար ու խնդրա հա րույց է մայ րա քա ղա քում ու սա նո ղի 
հոգ սե րը հո գա լը։ Մ յուս կող մից, 100ից ա վե լի գյու ղա կան 
հա մայնք ներ ու նե ցող ՀՀ Լո ռու մար զի բնա կիչ նե րի հա մար 
ա վե լի հա րա զատ ու հաս կա նա լի  է հո ղի լե զուն, ա վե լի մեծ 
են երկ րի գյու ղատն տե սա կան կա րո ղութ յուն ներն ա ռա վել  
արդ յու նա վետ դարձ նե լու նրանց ձգտում ե րը։ Ա հա թե ին
չու, ու զում եմ ա ռա ջին հեր թին ե րախ տա գի տութ յունս հայտ
նել ՀԱԱՀի ղե կա վա րութ յա նը, ան ձամբ՝ մեր երկ րում բարձ
րա գույն կրթութ յան կազ մա կերպ ման ե րախ տա վոր, ՀՀ 
ԳԱԱի ա կա դե մի կոս Ար շա լույս Թար վերդ յա նին, հա մալ սա
րա նա կան կրթութ յան գոր ծա ռույթ նե րը մար զում հիմ ադ րե
լու ուղ ղութ յամբ ջանք ու ե ռանդ չխնա յե լու հա մար», նշում է 
տնօ րե նը։

ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը՝ Վա նա ձո րում ՀԱԱՀ 
մաս նաճ յուղ հիմ ադ րե լու վե րա բեր յալ, հի րա վի պատ մա
կան էր, պե տութ յան ամ րապնդ ման ուղ ղութ յամբ կա տար
ված հիմ ա րար քայլ։ Եվ, ար դեն մեկ տաս նամ յակ անց, 
կա րող ենք ա սել, որ լուրջ, խոս տում ա լից տե ղա շար ժեր են 
ար ձա նագր վել մար զի ագ րա րա յին տնտե սութ յան և սո ցիա
լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո լորտ նե րում։ Հաս տա տա պես 
կա րող ենք ա սել, որ դրանք այ սօր զար գա նում են նկա տե լի 
չա փով նաև վա նա ձոր յան բու հի պատ րաս տած մաս նա գետ
նե րի ջան քե րով։

« Մենք խո րա պես ե րախ տա պարտ ենք ՀԱԱՀ ռեկ տոր 
Ար շա լույս Թար վերդ յա նին, պրո ռեկ տոր նե րին, դե կան նե
րին, ռեկ տո րա տին,  ՀՀ Լո ռու մար զի ղե կա վա րութ յա նը, 
ան ձամբ՝ մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նին այն ա ռու մով, 
որ ագ րա րա յին կրթութ յան ծա վալ ման ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յան բո լոր խնդիր նե րը  գտնվում են մշտա կան ու
շադ րութ յան կենտ րո նում», աս վում է ե լույ թում։

Ան ցած 10 տա րի նե րի ըն թաց քում մաս նաճ յուղն ու նե ցել 
է շուրջ 400 շրջա նա վարտ, ներ կա յումս հե ռա կա ու սուց ման 
հա մա կար գում մաս նա գի տա կան կրթութ յուն է ստա նում 
ևս 500 ու սա նող։ Հիմ ա վոր ված կար ծիք է, որ մեկ նար կա
յին 10ամ յա կի հա մար դա լավ թիվ է,  բայց՝ ոչ բա վա րար։ 

« Հաշ վի առ նե լով  առ կա պա հան
ջար կը` տե ղին կլի ներ նպաս տել 
նաև հան րա պե տութ յան տնտե
սութ յան զար գաց ման հա մար 
գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից մե կը 
հան դի սա ցող ծա ռա յութ յուն նե րի 
այն պի սի ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցին, ինչ պի սին՝ զբո սաշր ջութ
յունն է և մեր մաս նաճ յու ղում սկսել «Ագ րո տու րիզ մի կա ռա
վա րում» ո րա կա վոր մամբ կադ րե րի պատ րաստ ման գոր
ծըն թաց», հա վե լում է պրն Հա կոբ յա նը։ 

Մաս նաճ յու ղի ու սա նող նե րի ար տադ րա կան փորձա
շրջանն անց է կաց վում ինչ պես տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող 
հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պութ յուն նե րում, այն պես էլ՝ 
մայր բու հի Ս պի տա կի ու սում ա փորձ նա կան տնտե սութ յու
նում, որ տեղ  26 հա հո ղա տա րած քի վրա կա տար վում են 
հո ղի վա րի, նա խա ցան քա յին մշակ ման, ցան քի, պա րար
տաց ման, հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս տուկ նե րի, թու
նան յու թե րի օգ տա գործ ման, ծա ռե րի է տի և բեր քա հա վա քի 

աշ խա տանք ներ։ 
Մի ա ռի թով ՀՀ Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ

յանն ընդգ ծել է. «Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի 
մաս նաճ յու ղի առ կա յութ յու նը մեզ հա մար շատ կար ևոր է, 
քա նի որ ու նենք ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րի կա րիք»։ 
Ցան կա լի և խ րա խու սե լի է, որ պես զի դի մորդ ներ ներգ րավ
վեն ոչ միայն մարզ կենտ րո նին մեր ձա կա, այլ նաև ՀՀ Լո ռու, 
Տա վու շի և Շի րա կի մար զե րի հե ռա վոր ու սահ մա նա մերձ 
հա մայնք նե րից։ «Գ յու ղի դեմ քը և հա սա րա կա կան հա րա
բե րութ յուն նե րը վե րա փո խող նե րը կադ րերն են։ Խո րա պես 
ըմբռ նե լով մեր խնդի րը բնա գա վա ռում, պատ րաստ ենք մեր 
կա րո ղութ յուն ներն ի սպաս դնել ա վե լի մեծ ե ռան դով։ Ժա
մա նա կի հրա տապ պա հանջն է, որ հիմ ա նո րոգ վի և վե րա
կանգն վի ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րա նի մաս նա շեն քը։ 
Այդ պի սով մաս նաճ յու ղի հա մար նոր մեկ նար կա յին ե լա կե
տեր կստեղծ վեն։ Ն կա տեմ, որ հան րա կա ցա րա նը, միա կը 
լի նե լով Վա նա ձո րում, կծա ռա յի նաև քա ղա քի մյուս բու հե րի 
ու սա նող նե րին», եզ րա հան գում է տնօ րե նը։ 

Ըն դա մե նը մեկ տաս նամ յակ ա ռաջ անհ նա րին էր թվում 
եր ևա կա յել գյու ղատն տե սա կան բարձ րա գույն մաս նա գի
տա կան ո րա կա վոր մամբ կադ րեր պատ րաս տող այս պի սի 
բու հի և գի տա կան կենտ րո նի առ կա յութ յու նը հան րա պե
տութ յան որ ևէ մար զում։ « Մար զի և՛ ՀԱԱՀի ղե կա վար նե րը 
և ՀՀ կա ռա վա րութ յան պա տաս խա նա տու նե րը գի տեին, թե 
ինչ պի սի հա մա պե տա կան նշա նա կութ յան խնդիր են լու ծում՝ 
այս պի սի բուհ կա յաց նե լով ՀՀ Լո ռու մար զում։ Մաս նաճ յու
ղի հան րույ թը դրա հա մար իր խո րին ե րախ տա գի տութ յունն 
է հայտ նում բո լոր շա հագր գիռ ատ յան նե րին։ Ի դեպ, մաս
նաճ յու ղի կո լեկ տի վը պատ րաս տա կամ է բու հը դարձ նել ոչ 
միայն տա րա ծաշր ջա նում բարձր վար կա նիշ ու նե ցող ու սում
նա կան հաս տա տութ յուն, այլև գյու ղա կան հա մայնք նե րին, 
ըստ ա մե նայ նի, ա ջակ ցող գոր ծըն կեր և խորհր դատ վա կան 
կենտ րոն։ Մաս նաճ յու ղի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ
նա կազ մը և լա բո րա տոր բա զան հնա րա վո րութ յուն են տա
լիս օ ժան դա կել մար զի գյու ղա ցիա կան և գ յու ղա ցիա կան 
կո լեկ տիվ տնտե սութ յուն նե րին՝ հո ղի, ջրի և գ յուղմ թերք նե
րի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն ներ կա տա րե լու, ինչ պես 
նաև՝ անվ ճար խորհր դատ վութ յուն ներ և դա սըն թաց ներ 
անց կաց նե լու գոր ծում, օգ նե լու ա նաս նա պահ նե րին, այ գե
գործ նե րին և բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սեր մշա
կող նե րին։ Թերևս կա րո ղա նանք մայր բու հի ա ռա ջա տար 
գիտ նա կան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով ձեռ նար կել նաև 
գյու ղատն տե սա կան տար բեր աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
հան րա մատ չե լի գրքույկ նե րի լույ սըն ծա յում», իր խոս քը եզ
րա փա կում է Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նը։

ՀԱԱՀի ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ար շա լույս 
Թար վերդ յա նը շնոր հա վո րե լով տո նա կա տա րութ յան մաս
նա կից նե րին` մաս նա վո րա պես ա սաց. «Ու րախ ենք և 
հ պարտ, որ ըն դա մե նը 10 տա րում հնա րա վոր ե ղավ ստեղ
ծել այս պի սի ու սում ա կան հաս տա տութ յուն։ ՀՀ կա ռա վա
րութ յան ո րո շու մից հե տո,  երբ ա ռա ջին քայ լը կա տա րե
ցինք, ծա նո թա նա լով շեն քա յին պայ ման նե րին, պարզ դար
ձավ, թե որ քան մեծ աշ խա տանք ու ջան քեր են պետք, որ
պես զի ստեղծ վի ու սում ա կան այս պի սի հաս տա տութ յուն։ 
Մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նը մշտապես 
տոգորված է մաս նաճ յու ղի կա տա րե լա գործ ման գա ղա փա
րով։ Երբ մարդն անմ ա ցորդ նվիր ված է ի րեն վստահ ված 
գոր ծին, ա մե նա սուղ պայ ման նե րում ան գամ կա րող է հաս
նել ա ռա վե լա գույն  հնա րա վո րութ յուն ների։ Մաս նաճ յու ղում 

դա սա վան դու մը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց նում են ՀԱԱՀ 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը և դեռևս կշա րու նակ
վի այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ մաս նաճ յու ղը հնա րա վոր 
բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով ա պա հով ված չէ սե փա
կան կադ րե րով», նշում է Ար շա լույս Թար վերդ յա նը։ Ի դեպ, 
ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը մաս նաճ յու ղին նվի րեց 
բարձ րա կարգ հա մա կար գիչ։ Ագ րա րա յին հա մալ սա րանն 
ու նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան հզոր նե րուժ, մոտ 9 տաս
նամ յա կի գի տակր թա կան աշ խա տան քի հա րուստ փորձ։ Ոչ 
միայն հա ճա խա կի այ ցե լութ յուն նե րը, մե թո դա կան և  այլ 
նոր մա տիվ փաս տաթղ թա յին ա ջակ ցութ յու նը, այլև մաս նաճ
յու ղում գոր ծող և մայր բու հի  հետ մշտա կան առ ցանց կապ 
ա պա հո վող ի րո ղութ յու նը լուրջ խթան ներ են Վա նա ձո րի 
մաս նաճ յու ղի ա ռա քե լութ յու նն ա վե լի հիմ ա րար պատ վան
դան բարձ րաց նե լու հա մար։ 

Հան դի սա վոր ցե րե կույ թի ըն թաց քում ցու ցադր ված 
Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի ստեղծ ման և  ա ռա ջըն թա ցի մա
սին պատ մող փաս տա վա վե րագ րա կան կի նոն կա րը տ պա
վո րիչ էր, ո րում հան գա մա նա լից ներ կա յաց ված էին բուհի 
ձեռք բե րում ե րը։ « Ձեր տաս նամ յա ա վան դը հաս տա տուն 
ա ռաջ նա քայլ է էլ ա վե լի նոր ու բարձր նվա ճում ե րի հա մար: 
Մտ նե լով ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձոր մաս նաճ
յուղ՝ զգում ես, որ տա նը տեր կա», հան դի սա վոր նիս տին 
իր բա նա վոր խոս քում նշեց մար զի ղե կա վա րը։  Կր թութ յան 
և գի տութ յան բնա գա վա ռում ու նե ցած ա նու րա նա լի վաս
տա կի, ծննդյան 65 ամ յա կի և մաս նաճ յու ղի հիմ ադր ման 10 
ամ յա կի առ թիվ տնօ րեն, գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն
նե րի դոկ տոր Ա լեք սանդր Հա կոբ յանն ար ժա նա ցավ ՀԱԱՀ 
ի «Ոս կե հու շա մե դալ»ի, « Մաշ տոց» կրթամ շա կու թա յին 
կենտ րո նի «Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա ռա ջին» 
մե դա լի, ինչ պես նաև ՀՀ Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ
բանդ յա նի, Վա նա ձո րի հա մայն քա պե տա րա նի, Վա նա ձո րի 
Հ. Թու ման յա նի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի, Ս տե
փա նա վա նի Ա. Քա լան թար յա նի ան վան պե տա կան  գյու
ղատն տե սա կան քո լե ջի, ՀԱԱՀի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի 
ուս խորհր դի շնոր հա վո րագ րե րի և  «Ս պի տա կի մտա վո րա
կան ներ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան  պատ վոգ րի։ 
Հն չե ցին նաև  Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան  
հա մալ սա րա նի  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի,  ՀՀ գ յու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան Լո ռու ԳԱՄԿ–ի, ինչ պես նաև 
Վա նա ձո րի պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջի տնօ
րեն նե րի  ու ղերձ նե րը։ Ոս կե հու շա մե դա լով պարգ ևատր վեց 
նաև ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի փոխտ նօ րեն Վարդ 
Մա նուկ յա նը։ Մաս նաճ յու ղի մի շարք աշ խա տող ներ  ար ժա
նա ցան պատ վոգ րե րի։ 

Հո բել յա նա կան շնոր հա վո րանք ներն ու բա րե մաղ
թանք նե րն, ան շուշտ, պար տա վո րեց նող են։ Կանց նեն նոր 
տաս նամ յակ ներ, ո րոնք ան կաս կած հա գե ցած կլի նեն բու հի 
կյան քում բեղմ ա վոր և  ու շագ րավ ձեռք բե րում ե րով։ Ն ման 
վստա հութ յու նը միան գա մայն լուրջ հիմ քե րի վրա է կա ռուց
ված։ Ա ռա ջին հեր թին մայր բու հի՝ ՀԱԱՀի, նրա ռեկ տո րա
տի ա մե նօր յա ա ջակ ցութ յունն է։ Կար ևոր հան գա մանք է և 
մար զի ղե կա վա րութ յան, մարզ պե տա րա նի ա կան ջա լուր և 
կա ռու ցո ղա կան վե րա բեր մուն քը ե րի տա սարդ բու հի պա
հանջ մունք նե րի և զար գաց ման հե ռան կար նե րի ա ռու մով։ 

«Շ նոր հա վո րում ենք մաս նաճ յու ղին՝ այս գե ղե ցիկ 
օր վա կա պակ ցութ յամբ։ Հիա ցած ենք այն կա ռույ ցով, որ 
ստեղծ վել է 10 տա րի նե րի ըն թաց քում, կար ծես թե մենք 
գործ ու նենք ոչ թե 10, այլ 50 տա րե կան բու հի հետ», իր 
տպա վո րութ յուն ներն է կի սում ՀԱԱՀ Ա նաս նա բու ժա կան 
բժշկա գի տութ յան, ա նաս նա բու ծութ յան ֆա կուլ տե տի դե
կան, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր պրո
ֆե սոր Ալ բերտ Վար դան յա նը։  ՀՀ Լո ռու մարզ պե տա րա նի 
բնա պահ պա նութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան վար չութ յան 
պետ Գ րի գոր Հա կոբ յանն իր խոս քում կար ևո րեց զար
գա ցած գյու ղատն տե սութ յուն ու նե ցող Լո ռու մար զը լա
վա գույն մաս նա գի տա կան կադ րե րով ա պա հո վու մը, ինչն 
էլ ստանձ նել և բարձր մա կար դա կով ի րա կա նաց նում է 
ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղը։  Հան րա պե տութ յու նում 
գե րա կա ուղ ղութ յուն հայ տա րա րած գյու ղատն տե սութ յան 
հա մար մայր բու հի կող մից ռազ մա վա րա կան կար ևոր 
քայլ է, երբ ագ րա րա յին կրթութ յան կազ մա կերպ ման վեկ
տոր ներն ուղղ վում են մար զեր: Սա էր տո նախմ բութ յան 
վե րած ված հան դի սութ յան՝ հո բել յա նի, նշման գլխա վոր 
նպա տա կը։ 

 Ագ րո բուհն այ սօր ներգ րավ ված է մի ջազ գա յին 
կա պե րի ծրագ րե րում։ Ֆ րան սիա յի հան րա պե տութ յան  
ՊԱԿԱ մար զա յին խորհր դի հետ միջ հա մայն քա յին հա մա
գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում ար վում են գործ նա կան 
քայ լեր՝ ուղղ ված Լո ռու մար զում ագ րո տու րիզ մի ար մա
տա վոր մա նը։

Ա ռա ջին վստահ քայ լե րը հիմք են տա լիս ակն կա լե լու, 
որ ա ռա ջի կա տա րի նե րին մաս նաճ յու ղն ա վե լի հե ղի նա
կա վոր տեղ կզբա ղեց նի մար զի տնտե սա կան ու սո ցիա
լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա պատ կե րում՝ հաս տա
տուն քայ լեր կա տա րե լով դե պի նոր բնագ ծեր։  

Նել լի Սա հակ յան
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ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ՆԱԽԱԳԾԵՐ,  ՈՐՈՆՔ  ԾԱՌԱՅՈՒՄ  ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
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Ազ գաբ նակ չութ յա նը ո րակ յալ բնամ թեր քով 
ա պա հո վելն ամ բողջ աշ խար հում դար ձել է խիստ 
ար դիա կան: Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ջա տա
գով եր «Ագ րո Նա խա գիծ Կենտ րոն Հա յաս տան Հո
լան դիա» ըն կե րութ յան հիմն ա դիր տնօ րեն Կոր յուն 
Հո վա կիմ յա նը և  ար տադ րութ յան գծով տնօ րեն Ալֆ
րեդ Խա չատր յա նը հենց այս պի սի գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում մեր երկ րում: Ն րանք ի րենց կա տա րած բա
րե խիղճ, անձն վեր և  եր կա րամ յա  աշ խա տան քի շնոր
հիվ ար ժա նա ցել են բարձր գնա հա տան քի ու բազ մա
թիվ պարգև նե րի: 

Ն րանց հետ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում տե ղե
կա ցանք, որ այս ըն կե րութ յու նը ա ջակ ցում է հան
րա պե տութ յան կար տո ֆի լի տնկան յու թի ներկր ման, 
ձկնա բու ծութ յան ո լոր տի, ինչ պես նաև այս ճյու ղե րին 
առնչ վող կրթա կան ո լորտ նե րի զար գաց մա նը: Այն 
Հո լան դիա յում գոր ծող եր կու` «Ագ րի քո» և « Քոփ փենզ 
Ին թեր նեյշնլ» խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչն  է  Հա յաս տա նում:

Կ. Հո վա կիմ յա նը բնակ վե լով Հո լան դիա յում` ու
նե ցել է բնա կութ յան բա րե կե ցիկ և հ րա շա լի պայ ման
ներ, սա կայն միշտ ե րա զել է հաս տատ վել Հա յաս տա
նում: 

  Պա րոն Հո վա կիմ յան, ի՞նչ պես ո րո շե ցիք գալ 
և հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել Հա
յաս տա նում:

 Ծ նուն դով Պարս կաս տա նից եմ, ա վար տել եմ տե
ղի հա մալ սա րա նը, մաս նա գի տութ յամբ ֆի նան սիստ եմ: 
Աշ խա տում էի հո լան դա կան «ֆի լիփս» ֆիր մա յում, ո րի 
ըն թաց քում ինձ ու ղար կե ցին ԱՄՆի Հար վար դի հա
մալ սա րան ու սա նե լու: Վե րա դառ նա լուց հե տո Պարս
կաս տա նում սկսված հե ղա փո խութ յան ժա մա նակ« « Ֆի
լիփս»ը ա ռա ջար կեց տե ղա փոխ վել Հո լան դիա: 1978 
թվա կա նից բնակ վել եմ Հո լան դիա յում, այժմ էլ ե րե խա
ներս ու թոռ ներս ԱՄՆում ու Հո լան դիա յում են. հու սով 
եմ` ա ռա ջի կա յում նրանք էլ կհաս տատ վեն Հա յաս տան: 

1988 թ. երկ րա շար ժի ծանր տա րի նե րին  հա ճա խա կի 
այ ցե լել եմ հայ րե նիք, իսկ 2000 թ. կնոջս հետ հիմ ա
կան բնա կութ յուն ենք հաս տա տել հայ րե նի քում:

 Մեր ըն կե րութ յու նը հիմ ադ րել ենք 2000 թ., նպա
տակն է` ա ջակ ցել գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը, 
կա մուրջ դառ նալ հայ կա կան գյու ղատն տե սութ յան ու 
հո լան դա կան ժա մա նա կա կից ագ րոարդ յու նա բե րա կան 
ո լոր տի միջև: Ինչ պես նշե ցինք, հան դի սա նում ենք հո
լան դա կան եր կու  մեծ ըն կե րութ յուն նե րի  ներ կա յա ցու
ցիչը Հա յաս տա նում, ո րոն ցից «Ագ րի քո»ն  տա րե կան 
1,5 մլն տոն նա կար տո ֆիլ է ար տադ րում, ո րից 40 %ը 
տնկան յութ է, 60 %ը` պա րե նա յին կար տո ֆիլ: Մ յուս ըն
կե րութ յու նը` « Քոփ փենզ Ին թեր նեյշնլ»ը տա րե կան ար
տադ րում է շուրջ 100,000 տոն նա ձկան կեր, ո րից 22,5 
հա զար տոն նան ներ մուծ վում է Հա յաս տան:

  Հո լան դիա յի կա ռա վա րութ յան մի ջո ցով ի՞նչ 
նա խագ ծեր եք ի րա կա նաց րել հան րա պե տութ
յու նում:

 Ըն կե րութ յու նը Հա յաս տա նում ի րա գոր ծել է հո
լան դա կան կա ռա վա րա կան PSO  նա խագ ծե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց վել են Հո լան դիա յի է կո նո մի կա յի նա խա րա
րութ յան ա ջակ ցութ յամբ և ֆի նան սա վոր մամբ: 2000
2007 թթ.ին ՀՀում սկսվել և  ի րա կա նաց վել է 67 ծրա
գիր, յու րա քանչ յու րը` 1,5 մլն դո լար /եվ րո ար ժո ղութ
յամբ, ո րից 4ը մենք ենք  կա տա րել` բան ջա րե ղե նի և 
ծաղ կի ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րի  վե րա կա ռու
ցում Մա սի սի և Ա բով յա նի տա րա ծաշր ջան նե րում, Տա
շի րում կա ռուց վել է հո լան դա կան պան րի  գոր ծա րան, 
Ա խուր յա նում կար տո ֆի լի մաս նա գի տաց ված պա հես տի 
վե րա կա ռու ցում:

2008 թ.ին ծրա գիր է ներ կա յաց վել ե լա կի ջեր մատ

նա յին տնտե սութ յուն կա ռու ցե լու հա մար: Ընդ ո րում, 
ար տադր ված ե լա կի մի մա սը պետք է հատ կաց վեր 
կա թի գոր ծա րան նե րին` յո գուր տի ար տադ րութ յան նոր  
ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: Սա կայն ա ռայժմ 
Հո լան դիա յի կա ռա վա րութ յու նը ժա մա նա կա վո րա պես 
դա դա րեց րել է այս նա խա գի ծը:

Երկ րա շար ժից ան մի ջա պես հե տո,  Հո լան դիա յի 
հայ կա կան հա մայն քի ու ժե րով, հան գա նակ վեց 200 000  
դո լար գու մար: Տե ղի «Ա բով յան» մշա կու թա յին միութ յու
նը ո րո շեց ա ղե տի գո տում 4 դպրոց  կա հա վո րել, 2ը` 
Գ յում րիում, 2ը` Վա նա ձո րում: Այդ դպրոց նե րի հա մար 
198990 թթ. Հո լան դիա յից բեր վեց նաև 20 հատ հա մա
կար գիչ, լա բո րա տոր սար քա վո րում եր և  այլն… 

 Մեր խնդրան քով 199192 թթ. 50 000 դո լա րի չա
փով 150 տ սնն դամ թերք հատ կաց վեց Հա յաս տա նին: 
Չ նա յած վատ պայ ման նե րին` մթեր քը Հո լան դիա յից բե
րե ցինք մինչև Բա թու մի, այն տե ղից ռու սա կան բա նա կի 
օգ նութ յամբ  սնուն դը հասց րե ցինք Հա յաս տան: Այդ նույն 
տա րի նե րին Ն յու Յոր քի Հա յաս տան յաց Ե կե ղե ցուց 167 
տ կար տո ֆի լի  տնկան յու թի  օգ նութ յուն ստա ցանք: Քա
նի որ Հայաստանը գտն վում էր լրիվ շրջա փակ ման մեջ,  
դի մե ցինք ԱՄՆ կա ռա վա րութ յա նը` տնկան յու թը օ դա յին 
ճա նա պար հով Հա յաս տան տե ղա փո խե լու հա մար: Այն 
ի րա կա նաց վեց  ՆԱՏՕի 4 ա մե րիկ յան օ դա նա վե րի մի
ջո ցով` 1993 թ.ի գար նա նը:

  Հա մա գոր ծակ ցութ յան տա րի նե րին Դուք աշ
խա տել եք գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար նե
րի հետ: Ի՞նչ աշ խա տանք ներ եք ի րա կա նաց րել:

  Մենք աշ խա տել ենք Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 9 նա խա րար ի հետ, ե րեք 
նա խա րար նե րի հրա վի րել ենք Հո լան դիա և  ա պա հո վել 
նրանց հան դի պումը Հո լան դիա յի հա մա պա տաս խան 
ո լորտ նե րի նա խա րար նե րի հետ, նրանց ծա նո թաց րել 
ենք նաև մեզ հետ հա մա գոր ծակ ցող  ըն կե րութ յուն նե
րի գոր ծու նեութ յա նը և նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րին: 
Գ րե թե ա մեն տա րի 45 կար տո ֆի լա գործ և ձկ նա բույծ 
ֆեր մեր նե րի գոր ծու ղում ենք Հո լան դիա, որ պես զի ծա
նո թա նան տե ղի ֆեր մեր նե րի աշ խա տան քա յին գոր
ծու նեութ յա նը: Մեր աշ խա տա կից նե րին էլ մեկ ամ սով 
ու ղար կում ենք վե րա պատ րաստ ման`  Հո լան դիա յում  
գոր ծող գյու ղատն տե սա կան հա մալ սա րան:

Կ. Հո վա կիմ յա նը եզ րա փա կեց մեր հար ցազ րույ ցը 
շատ հայ րե նան վեր խոս քով. «Ես կար ծում եմ, որ աշ
խար հում Հա յաս տա նից լավ տեղ չկա, մի գու ցե այն հա
յե րի սուբ յեկ տիվ կար ծիքն է, բայց ի րոք մեր եր կի րը շատ 
լավ եր կիր է»:

Ըն կե րութ յան ար տադ րութ յան գծով տնօ րեն Ալֆ
րեդ Խա չատր յա նը, տասն յակ տա րի ներ ա ռաջ Վ լա դի
միր Մով սիս յա նի հանձ նա րա րութ յամբ, Կոր յուն Հո վա
կիմ յա նի հետ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հսկա յա ծա
վալ աշ խա տանք ներ սկսեց ի րա կա նաց նել: Այն ա ռիթ 
հան դի սա ցավ, և սկիզբ դրեց  նրանց երկ կողմ բա րե
կա մութ յանը:

Ա. Խա չատր յա նին Հա յաս տա նում վստահ
վել են բարձր պաշ տոն ներ՝ ՀՍՍՀ պտուղբանջարի 
տնտեսության մինիստրություն, մինիստրի տեղակալ, 
ՀԿԿ կենտ կո մի գյու ղատն տե սութ յան բաժ նի սեկ տո րի 
վա րիչ, պտուղբան ջա րե ղե նի և մ թե րում ե րի աշ խա
տող նե րի արհ միութ յուն նե րի հան րա պե տա կան կո մի
տեի նա խա գահ, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան  նա խա րա
րութ յան բու սա բու ծութ յան գլխա վոր վար չութ յան պետ և  
այլն: Եր կա րամ յա բա րե խիղճ աշ խա տան քի և  ո լոր տին 
մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար, նա պարգ ևատր
վել է «Գ յու ղատն տե սա կան նվա ճում ե րի հա մար» գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան  ոս կե մե դա լով:

 Պա րոն Խա չատր յան, դուք հիմ նա կա նում աշ
խա տում եք Հո լան դիա յից Հա յաս տա նի Հան րա

պե տութ յուն կար տո ֆի լի տնկան յու թի ներկր
ման հար ցե րով: Ի՞նչ պես են ի րա կա նաց վում այդ 
աշ խա տանք նե րը:

Որ պես ար տադ րութ յան գծով տնօ րեն` զբաղ վում 
եմ հիմ ա կա նում կար տո ֆի լի տնկան յու թի ներկր մամբ, 
այ սինքն` կա պող օ ղակ ենք Հա յաս տա նի ֆեր մեր նե րի ու 
Հո լան դիա յի «Ագ րի քո» ֆիր մա յի միջև: Շու տով կլրա նա 
«Ագ րի քո» ըն կե րութ յան հետ մեր հա մա գոր ծակ ցութ յան 
25 ամ յա կը, ո րը մենք կտո նենք 2017 թ.ի աշ նա նը` մեր 
բո լոր գոր ծըն կեր նե րի  մաս նակ ցութ յամբ:  

Ու նե ցել ենք լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ. նախ կի նում 
նո րան կախ Հա յաս տա նում ար տադր վում էր ըն դա մե նը  
400 000 տ կար տո ֆիլ: Ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րի
նե րին մենք լոկ կար տո ֆիլ ներկ րող եր կիր էինք: Հան րա
պե տութ յու նը սո վի վտանգ կան խա տե սե լով` ա վե լաց րեց 
երկ րորդ հաց հան դի սա ցող կար տո ֆի լի ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րը՝ 10 000 հեկ տա րից հասց նե լով մինչև 30 
000 հա: Այս տա րի նույ նիսկ այն դար ձել է 34 000 հա, 
ո րի հետ ես հա մա ձայն չեմ, քա նի որ 30,000 հաով ար
դեն իսկ  հնա րա վոր է ա պա հո վել 700750,000 տոն նա 
բերք, ո րը լիո վին բա վա րա րում է այդ պա րե նամ թեր քի 
նկատ մամբ ազ գաբ նակ չութ յան ու նե ցած պա հանջ նե րը: 
Արդ յուն քում հպար տութ յամբ կա րող եմ նշել, որ վեր
ջին 78 տա րի նե րին  ՀՀը կար տո ֆիլ ներկ րող երկ րից 
դար ձավ ար տա հա նող եր կիր (Վ րաս տան, ՌԴ, Ի րան և  
այլն): Հա յաս տա նը դարձ րե ցինք հո լան դա կան կար տո
ֆի լի երկ րորդ հայ րե նիք: Հա յաս տա նում կար տո ֆի լի 70
80 %ը կազ մում են հո լան դա կան սոր տե րը: 

 Կար տո ֆի լի նոր սոր տե րի փոր ձարկ ման հա
մար որ քա՞ն  ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ և  ե՞րբ 
կա րե լի է այն  հանձ նել ար տադ րութ յա նը: 

 Մեր կար տո ֆի լի  տնկան յու թի շու կան նախ կի նում 

շատ հստակ էր. շու կա էր մտնում միայն եր կուե րեք 
տա րի փոր ձարկ ված և դրա կան գնա հա տա կան ստա
ցած տնկան յութ. ու րիշ ոչ ոք ի րա վունք չու ներ ան հայտ 
ծագ ման սոր տեր ներկ րել ու վա ճա ռել: Սոր տա փոր ձար
կու մից հե տո ի րենց ար դա րաց րած սոր տե րը ստա նում 
էին պե տա կան գրան ցում և թույ լատր վում էր դրանց 
ցան քը ար տա դութ յան մեջ: 

 Ցան կա նում եմ նշել նաև, որ հան րա պե տութ յու
նում վա ղուց հաղ թա հար ված է ներկ րող նե րի հա մար 
մե նաշ նոր հի խնդի րը, և  ով որ քան կա մե նում է, կա րող 
է ներկ րել, սա կայն  հան րա պե տութ յուն պետք է ներկր
վի միայն 23 տա րի սոր տա փոր ձար կում ան ցած և Հա
յաս տա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին հար մար ված 
նոր սոր տեր: 

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րութ յու նը մշա կել է 
սեր մե րի մա սին օ րենք, որ տեղ  նշված են նոր մա տիվ ե
րը, թե ինչ քա նա կի նոր սոր տեր ի րա վունք ու նեն ներկ
րե լու, սա կայն արդ յո՞ք պահ պան վում են այդ չա փա նիշ
նե րը: Ոչ, բե րում են ով որ քան ցան կա նում է, և տասն յակ 
սոր տե րից միայն 12 սոր տեր բա վա րա րում են սահ ման
ված պա հանջ նե րին, իսկ մա ցածն այն պի սի սոր տեր 
են, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում մեր բնակ լի մա յա
կան պայ ման նե րին, և  կա տա րե լով ցանք` խա բում ենք 
հո ղին: Իսկ արդ յուն քը եր կար սպա սեց նել չի տա լիս, 
քա նի որ հո ղին խա բել չի կա րե լի:

Ն շենք, որ հայհո լան դա կան «Ագ րո Նա խա գիծ 
Կենտ րոն»ի հիմ ա դիր տնօ րեն Կոր յուն Հո վա կիմ յա նը 
վեր ջերս է վե րա դար ձել Հո լան դիա յից: Ն րան տե ղե կաց
րել են, որ ար գել ված է Իս պա նիա յից աշ խար հի բո լոր 
երկր նե րին կար տո ֆիլ ներկ րել Իս պա նիա յում հայտ
նա բեր ված կար տո ֆի լի epitrix կա րան տին վա սա տու ի 
պատ ճա ռով: Սա կայն տե ղե կա ցանք նաև, որ նա խորդ  
տա րի ՀՀ է ներ մուծ վել Իս պա նիա յում ա ճեց ված կար
տո ֆի լի տնկան յութ. անհ րա ժեշտ է զգու շութ յուն  ցու ցա
բե րել:  

 Ման վել Կի րա կոս յան



ÜáÛ»Ùµ»ñ 25 - ¹»Ïï»Ùµ»ñ 5, 2016 Ã. 
ÃÇí 31 (2119)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՈՉ 
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

Նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Գ նել Մ խի թար յա նը եր կար տա րի ներ է, ինչ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աշ
տա րակ հա մայն քում զբաղ վում է ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի մշա կութ յամբ։ 
Միա ժա մա նակ ի րա կա նաց նում է տա րաշ խար հիկ (էկ զո տիկ) մշա կա բույ սե րի 
սեր մե րի ներ մու ծում, ցան քա յին փոր ձար կումն եր:

« Տա րաշ խար հիկ շատ բու սա
տե սակ ներ Հա յաս տա նում մշակ
վում են ա ռա ջին ան գամ։ Փորձն 
ի րա կա նաց վում է մեր ֆեր մե րա
յին խմբի կող մից։ Որ պես նո րույթ` 
այն իր հետ բե րում է դժվա րութ
յուն ներ, բայց նաև՝ հե տաքր քիր 
արդ յունք։ Կի րա ռում ենք մշա
կութ յան նոր տեխ նո լո գիա ներ», 
պատ մում է Գ նել Մ խի թար յա նը։ 
Նա մաս նա գի տութ յամբ գյու
ղատն տես է, ու թեև տա րաշ խար
հիկ մշա կա բույ սե րի մշա կութ յան 
բարդ ու դժվա րին գոր ծին օգ նում 
են մաս նա գի տա կան գի տե լիք
նե րը, սա կայն նրա կար ծի քով` 

դեռևս՝ բա վա րար չեն։ Այդ բա ցը լրաց նե լու հա մար ֆեր մերն օգտ վում է թե՛ հա մա
ցան ցից, և թե՛ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿի մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րից։ 

« Հայ կա կան շու կան հա գե ցած է ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րով, իսկ դրանց 
պա հան ջար կը ոչ միայն առ կա է, այլև տա րեց տա րի գնա լով ա վե լա նում է։ Սա կայն 
ֆեր մեր նե րի հա մար դրանց մշա կութ յու նը գեր ռիս կա յին է, քա նի որ շատ դեպ քե րում 
դժվա րութ յուն ներ են ա ռա ջա նում նաև՝ կապ ված բույ սի հար մար վո ղա կա նութ յան, 
ինչ պես նաև բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի հետ։ Բա ցի այդ, ստաց վում է բարձր 
ինք նար ժե քով ար տադ րանք, իսկ ազ գաբ նակ չութ յունն այն քան էլ գնո ղու նակ չէ 
վճա րե լու թեև ա ռող ջա րար, բայց թանկ սննդամ թեր քի դի մաց», եզ րա հան գում է 
ֆեր մե րը։ Ն րա կար ծի քով, ի րաց ման դժվա րութ յուն նե րից մեկն էլ պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ ոչ ա վան դա կան, ան ծա նոթ մշա կա բույ սերն այն քան էլ հեշ տութ յամբ 
չեն ըն դուն վում սպա ռող նե րի կող մից, քա նի որ մեր ազ գաբ նակ չութ յու նը սո վոր է և  
ըն տե լա ցել է ա վան դա կան հա մե րի, ա վան դա պաշտ է և միշտ չէ, որ օ տար մշա կա
բույ սե րի հա մը հա ճե լի է նրանց քիմ քին։ Այս տեղ օգ նութ յան է գա լիս այն հան գա
ման քը, որ Հա յաս տա նում հիմ ա կա նում մշակ վում են ոչ ա վան դա կան այն մշա կա
բույ սե րը, ո րոնք աչ քի են ընկ նում բու ժա կան մի շարք հատ կա նիշ նե րով, հա րուստ 
են վի տա մին նե րով և կա րող են լայն կի րա ռութ յուն ու նե նալ նաև հայ կա կան ազ գա
յին խո հա նո ցում՝ ա ղան դե րա յին և  այլ կե րակ րա տե սակ նե րի և  ու տեստ նե րի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում։

« Տա րի ներ են հար կա վոր, որ պես զի հայ սպա ռողն ըն տե լա նա ոչ ա վան դա կան 
մշա կա բույ սե րի հա մին և  այն կի րա ռութ յան մեջ մտցնի հայ կա կան խո հա նո ցում։ 
Սա կայն ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի մշա կութ յու նը կար ևոր վում է նաև նրա
նով, որ սա կա վա հող մեր երկ րում փոքր հո ղակ տոր նե րից կա րե լի է ստա նալ բարձր 
արդ յունք», հա վե լում է ֆեր մե րը։ Ն րա կար ծի քով, ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի 
մշա կութ յու նը պետք է ի րա կա նաց նեն կոո պե րա տիվ ե րը, որ պես զի կա րո ղա նան 
հա մա տեղ հաղ թա հա րել մշա կութ յան և  ի րաց ման գոր ծըն թաց նե րում ծա գած դժվա
րութ յուն նե րը։ 

«Արդ յունք ստա նա լու հա մար պետք է կազ մա կեր պել ոչ ա վան դա կան մշա կա
բույ սե րի զանգ վա ծա յին ար տադ րութ յուն, որ պես զի ձևա վոր վի նաև կա յուն շու կա։ 
Կար ևորն այն է, որ այդ մշա կա բույ սե րի պա հան ջարկն ար դեն առ կա է»,  նշում է 
Գ նել Մ խի թար յա նը։ Ն րա կար ծի քով, մեր երկ րում աս տի ճա նա բար մե ծա նում է նաև 
օր գա նիկ ե ղա նա կով ա ճեց ված գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի պա հան ջար կը։ 
Այս ուղ ղութ յամբ նույն պես աշ խա տանք ներ են տար վում ֆեր մե րի կող մից։ 

«Ա շոց քի պան րի գոր ծա րան» ՍՊԸն թո ղար կում է 9 ա նուն պան րա տե սակ
ներ, ո րոն ց գե րակշ ռող մա սը կազ մում են հայ կա կան, ա վան դա կան լայն սպա
ռում ու նե ցող պա նիր նե րը։ Ար տադ րում են նաև էմ մէն տալ (շվեյ ցա րա կան) և Չեդ
դար (ա մե րիկ յան) բարձր յու ղա յին պան րա տե սակ նե րը։ 

Բարձ րար ժեք այս պան րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յու նը սկսվել է ըն թա ցիկ 
տա րում և նո րույթ է շու կա յում։ Ի դեպ, հա մա յին և  ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով 
աչ քի ընկ նող այս պան րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յու նը կրում է սե զո նա յին բնույթ, 
քա նի որ դրանք պատ րաստ վում են ալպ յան գո տի նե րից ստաց ված կա թից։ Գոր ծա
րա նի ար տադ րան քի ի րաց ման հիմ ա կան շու կան ա պա հո վում են Գ յում րի և Եր ևան 
քա ղաք նե րը։ Ըն կե րութ յան տնօ րեն Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի կար ծի քով, ի րաց ման 
հետ կապ ված մտա հո գող խնդիր նե րից մեկն այն է, որ հան րա պե տութ յան ազ գաբ
նակ չութ յու նը, ցածր գնո ղու նա կութ յան պատ ճա ռով, ի վի ճա կի չէ գնել ո րակ յալ և 
թանկ պա նիր։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, ի տար բե րութ յուն ան հա մե մատ ցած րո րակ և  
է ժան պա նիր նե րի, գոր ծա րա նի ար տադ րած բարձ րար ժեք պա նիր ներն ի րաց ման 
դժվա րութ յուն ներ ու նեն, ինչն էլ լրջո րեն խոչն դո տում է ար տադ րութ յան  հե տա գա 
զար գաց մանն ու ընդ լայն մա նը։ 

Ըն կե րութ յու նը հա մա գոր ծակ ցում է շուրջ 200 կաթ մթե րող գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հետ։ Ա շոց քի 
տա րա ծաշր ջա նում զար գա ցած 
է ա նաս նա բու ծութ յու նը, յու րա
քանչ յուր ըն տա նիք խնա մում է 
նվա զա գույ նը 25 կով։ Չ նա յած 
այն հան գա ման քին, որ պան րի 
ար տադ րութ յու նը մեծ ե կա մուտ 
չի ա պա հո վում, այ նու ա մե նայ նիվ, 
Մու սա յել յան գյու ղում գոր ծող 
այս գոր ծա րա նի տնօ րի նութ յունն 
ա նում է հնա րա վո րը, որ պես զի 
գյու ղա ցի նե րի հա մար նպաս տա
վոր լի նեն կա թի մթեր ման գնե րը։ 
Կա թի մթե րում եր կա տար վում 
են  նաև հար ևան գյու ղե րից։ 

Մշ տա պես ար տադ րան քի ո րա կը կա յուն պա հե լու հա մար խստաց վել են ըն դուն
վող կա թի ո րա կի նկատ մամբ ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։ « Միան շա նակ, ա նո րակ 
կա թը  չի կա րող գոր ծա րան մուտք գոր ծել:  Ցած րո րակ հումք բե րե լու պատ ճա
ռով, ո րոշ ֆեր մեր նե րի հետ նույ նիսկ դա դա րեց րել ենք հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։ Ինչ 
վե րա բե րում է վճա րում ե րին, ա պա այն կա տա րում ենք ա մի սը 2 ան գամ։ Երբ ևէ 
պարտ քեր չենք կու տա կում մթեր ված կա թի դի մաց, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում նույ նիսկ կան խավ ճար  ենք տա լիս», պատ մում է Գեոր գի Բաղ դա սար յա նը։ Ի 
դեպ, գոր ծա րա նում նույն պես ա պա հով ված են սա նի տա րա հի գիե նիկ անհ րա ժեշտ 
պա հանջ նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նեց ված են մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին։ 
Ըստ պրն Բաղ դա սար յա նի` միակ խն դիրն այն է, որ ար տադ րա կան մեծ նե րուժ ու նե
ցող գոր ծա րանն այ սօր ստիպ ված է աշ խա տել փոքր հզո րութ յամբ։ Նախ կին ԽՍՀՄ
ից ժա ռան գած տի պա յին գոր ծա րա նի հսկա յա կան տա րածք նե րը դեռևս մում են 
ա նօգ տա գոր ծե լի և չ շա հա գործ վող (օգ տա գործ վում է ար տադ րա կան տա րած քի ըն
դա մե նը 30 %ը), ո րի դի մաց կա տար վում են բո լոր վճա րում ե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է աշ խա տա տե ղե րին, ա պա նոր ար տադ րա տե սակ նե րի թո
ղարկ ման արդ յուն քում, դրանք մի փոքր ա վե լա ցել են, ին չը նույն պես ու րա խա լի 
փաստ է աշ խա տա տե ղե րի լուրջ խնդիր ու նե ցող Ա շոց քի տա րա ծաշր ջա նի հա մար։ 
Հարկ է նշել նաև, որ «Ա շոց քի պան րի գոր ծա րան» ՍՊԸն  իր գոր ծու նեութ յամբ 
նպաս տում է, որ պես զի ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր այս 
տա րա ծաշր ջա նում ա վե լա նա ա նաս նագլ խա քա նա կը, ձևա վոր վեն նոր գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն ներ։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՐԶ ԿԼԻՆԵՆ ԳԱՐՆԱՆԸ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 

«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա
յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿի մար զա յին 
կենտ րոնի մաս նաճ յու ղե րի ագ րո նոմն ե րը, մկնան ման 
կրծող նե րի տա րած վա ծութ յան մա կար դա կը ո րո շե լու 
նպա տա կով, ըն թա ցիկ տար վա գար նա նն ու աշ նա նը, 
ի րա կա նաց րել են մշտա դի տար կումն եր։ 

«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա
րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿի տնօ րեն 
Ար մեն Ա վագ յա նի տե ղե կաց մամբ, դեռևս գար նա նը 
մշտա դի տարկ ման են թարկ ված 61130 հաից մի ջին 
և բարձր վա րակ վա ծութ յուն է ար ձա նագր վել 34362,5 
հաի վրա։ Նշ ված տա րածք նե րում կրծող նե րի դեմ 
պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման նպա տա
կով, ել նե լով առ կա պա հան ջար կից, ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յու նը մար զե րին հատ կաց րել է 
2749 կգ Ռո դի ֆա կումS մկնաս պան թու նան յութ։ Որ
պես գրավ չան յութ օգ տա գործ վել է ցո րեն և ձեթ, դրանք 
խառ նե լով թու նան յու թի հետ՝ ստաց վել է մկնաս պան 
պատ րաս տու կը։ Այն պատ րաստ վել է մար զա յին ագ րո
նոմ ե րի ներ կա յութ յամբ։ «Ո րոշ հա մայնք նե րում գրավ
չան յութը պատ րաստ վում է գյու ղա պե տա րան նե րի կող
մից, այ նու հետև՝ հատ կաց վում հո ղօգ տա գոր ծող նե րին։ 

Օ րերս աշ խա տան քա յին այ ցով ե ղանք ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի Նոր Գե ղի հա մայն քում՝ մկնան ման կրծող նե րի 
դեմ պայ քա րի աշ խա տանք նե րին տե ղում ծա նո թա նա
լու նպա տա կով։  

Ի դեպ, աշ խա տանք նե րը լու սա բան վել են նաև 
Հ1 հե ռուս տաա լի քով։ Հա ղորդ ման ըն թաց քում ման
րա մասն ներ կա յաց վել է մկնաս պան պատ րաս տու
կի պատ րաստ ման ե ղա նա կը»,  պատ մում է ՊՈԱԿի 
տնօ րե նը։ 

Աշ նա նը, կրծող նե րի տա րած վա ծութ յու նը ո րո շե լու 
նպա տա կով, մշտա դի տար կում է ի րա կա նաց վել 67850 
հաի վրա, ո րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 38937,5 հա 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք ներ 
ու նե ցել են մի ջին և բարձր վա րակ վա ծութ յուն։ Պայ քա
րի մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը աշ նա նը մար
զե րին հատ կաց րել է 3115  կգ մկ նաս պան թու նան յութ։

« Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մից 10 
օր հե տո, մեր մաս նա գետ նե րը տե ղե րում կա տա րում 
են ու սում ա սի րութ յուն ներ՝ տար ված աշ խա տանք նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը ո րո շե լու նպա տա կով։ 

Պարզ վում է, որ Հա յաս տա նի հո ղա տա րածք ներն 
ու նեն մկնան ման կրծող նե րի վա րակ վա ծութ յան մի ջին 

աս տի ճան։ Պայ քա րի աշ խա տանք նե րը, ըստ ու սում
նա սի րութ յուն նե րի նախ նա կան տվյալ նե րի,  նույն պես 
ա պա հո վել են մի ջին արդ յունք, հա վե լում է Ար մեն 
Ա վագ յա նը։ 

Ձմ ռան շրջա նում մկնան ման կրծող նե րը կա րող են 
ոչն չա նալ նաև բնա կան ճա նա պար հով՝ ցածր ջեր մաս
տի ճա նի և ձ յան ծած կույ թի բա րակ շեր տի առ կա յութ յան 
դեպ քում։ Ինչ վե րա բե րում է կա տար ված աշ խա տանք
նե րի արդ յու նա վե տութ յան վերջ նա կան գնա հատ մա նը, 
ա պա այն ա վե լի հստակ կեր ևա գար նա նը։ 
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Իմ ա նու նը Լին դա Բիչ է, ես 25 
տա րե կան եմ, Է րաս մուս փո խա նակ
ման ծրագ րով Գեր մա նիա յից Հա յաս
տան՝ Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Ագ
րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նում և 
Գի նու ա կա դե միա յում սո վո րե լու ե կած 
ու սա նող: Բա կա լավ րիա տում ու սում
նա սի րել եմ Գի նու մի ջազ գա յին բիզ
նես ա ռար կան: Ներ կա յումս ու սումս 
շա րու նա կում եմ Գի սե նի  Յուս տուս Լի
բիգ հա մալ սա րա նի և Գայ զեն հայ մի 
հա մալ սա րա նի հա մա տեղ մա գիստ րո
սա կան ծրագ րում:

Եր ևա նում ապ րե ցի և սո վո րե ցի` 
սկսած հու նի սի կե սից մինչև սեպ տեմ
բե րի վերջ: Հա վա նա բար, շա տե րը 
կհարց նեն՝ Է րաս մու սի փո խա նակ ման 
ծրագ րին մաս նակ ցե լու հա մար ին չու եմ 
ընտ րել հենց Հա յաս տա նը: Պա տաս խա
նը շատ պարզ է. ու սում ա ռութ յանս ըն
թաց քում այն պես պա տա հեց, որ մի զե
կույց ներ կա յաց րե ցի Հա յաս տա նի գի նե
գոր ծութ յան մա սին, ո րից հե տո սկսե ցի 
լրջո րեն հե տաքրքր վել այս հի նա վուրց և 
հ րա շա լի երկ րով: Եր կու տա րի անց ինձ 
վեր ջա պես հա ջող վեց Հա յաս տան գալ:

 Նախ ես հա ճա խե ցի ԱՈՒԿի և Գի

նու ա կա դե միա յի ո րոշ ա ռար կա նե րի 
դա սե րին՝ Վի ճա կագ րութ յուն, Գոր ծա
րար անգ լե րեն, Գի նու քի միա և միկ րո
կեն սա բա նութ յուն, Գի նու ար տադ րութ
յուն և Գի նու բիզ նես: Այն  իմ կրթա կան 
մա կար դա կը բարձ րաց նե լու և  անգ լե րե
նի ի մա ցութ յունս բա րե լա վե լու մեծ հնա
րա վո րութ յուն էր: Բա ցի այդ, այս տեղ ես 
հան դի պե ցի ուս ման և  ա պա գա մաս նա
գի տա կան կա րիե րա յի մեջ հա ջո ղութ
յուն նե րի ձգտող մեծ թվով ե րի տա սարդ
նե րի: Ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում 
ես ցնցված էի հա մա կուր սե ցի նե րիս բա
րութ յամբ ու հո գա տա րութ յամբ: Միայն 
մի քա նի օր պա հանջ վեց, որ այս տեղ 
ես ինձ զգամ ինչ պես սե փա կան տա նը: 
Երկ րորդ նպա տակս` մա գիստ րո սա կան 
թե զիս հա մար տվյալ ներ հա վա քելն էր. 
թե զիս թե ման է՝ « Հա յաս տա նի գի նու 
արդ յու նա բե րութ յան մրցու նա կութ յու
նը»: Ուս տի ես ոչ միայն պար զա պես 
այ ցե լում էի գի նե գոր ծա րան ներ, այլև  
հա ճույ քով օգ նում բո լոր աշ խա տանք նե
րում:  Ու րախ եմ, որ բա վա կա նին խո րը 
պատ կե րա ցում կազ մե ցի Հա յաս տա նում 

զար գաց ման ան նա խա դեպ փուլ թևա
կո խած գի նե գոր ծութ յան ո լոր տի մա սին:

 Վեր ջին եր կու շա բա թը խիստ հա
գե ցած էր դա սե րով ու ստու գարք նե րով, 
չնկա տե ցի, թե ինչ պես ան ցավ: Բայց 
ու սու մից բա ցի, ես նաև սի րում էի վա
յե լել Հա յաս տա նը: Ա զատ ժա մա նակս 
անց կաց նում էի ԱՈՒԿի կամ Գի նու 
ա կա դե միա յի իմ ըն կեր նե րի  հետ: Միա
ժա մա նակ շատ էի սի րում վա յե լել ա նու
շա համ հայ կա կան գի նի և Հա յաս տա նի 
համ ու կեն սա կեր պը ներ կա յաց նող, իմ 
պաշ տա մուն քը դար ձած հայ կա կան խո

հա նո ցը: Իսկ սե ղա նա պե տի (ո րի ա վե լի 
տա րած ված տար բե րա կը թա մա դան է) 
ա վան դույ թին և  ինս տի տու տին պար զա
պես սի րա հար ված եմ:

Սի րում էի ա մա ռա յին տաք ե րե կո
նե րին զբոս նել Եր ևա նի փո ղոց նե րում՝ 
վա յե լե լով զբո սայ գի նե րի, սրճա րան նե
րի, փա բե րի, բա րե րի ու ռես տո րան նե րի 
ստեղ ծած մթնո լոր տը: Դա մի ա ռանձ
նա հա տուկ բան է ինձ հա մար, ո րով
հետև նման մշա կույթ մենք չու նենք Գեր
մա նիա յում (ի հար կե՝ կլի մա յա կան պայ
ման նե րի պատ ճա ռով…): Բայց Երևա նը 
միակ վայ րը չէ, որ տեղ ինձ կա րե լի էր 

գտնել: Շա բաթ վա վեր ջե րին ես փոր ձում 
էի դուրս գալ քա ղա քից և արշավերի 
մասնակցել մար զե րում՝ տե սա րար ժան 
վայ րե րով հիա նա լու, ինչպես նաև  հա
յաս տան յան լանդ շաֆտ նե րի բնա կան 
գե ղեց կութ յու նը վա յե լե լու և հա յաս տան
յան բա րե բեր հո ղի վրա հայ գյու ղա ցու 
ստեղ ծա րար աշ խա տան քի ըն թաց քին 
հետ ևե լու հա մար. չէ որ հենց նա է ա րա
րողն այն ա մե նի, ինչ դրվում է եր ևան
յան սրճա րան նե րի ու ռես տո րան նե րի 
սե ղան նե րին: Եր բեմ խիստ շոգ օ րե
րին, ըն կեր նե րիս հետ գնում էի Ս ևա նում 
լո ղա լու: 

Ու սա նո ղա կան փո խա նակ ման 
ծրագ րով ինձ հա մար նա խա տես ված 
ժա մա նա կա հատ վածն ա վարտ վեց այն 
ժա մա նակ, երբ սկսվել էր եր ևան յան 
զով ու գե ղե ցիկ ոս կե ա շու նը: Բայց ես 
Հա յաս տա նից հայ րե նիք վե րա դար ձա 
ու րախ ու թեթև սրտով և  այն հույ սով, որ 
նո րից կտես նեմ Հա յաս տա նը, իմ հայ ու 
վրա ցի ըն կեր նե րին:

Լին դա Բիչ 
 Գայ զեն հայ մի հա մալ սա րան

 Հի վան դութ յան բնու թա գի րը:  Թռչ նագ րի պը խիստ հպա վա րա կա յին 
վտան գա վոր վի րու սա յին հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է սեպ տի ցե միա յով, շնչա
ռա կան և  մար սո ղա կան հա մա կար գե րի ախ տա հա րում ե րով: 

 Տա րած վա ծութ յու նը:  Հի վան դութ յունն ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել է 
1878թ.,  Ի տա լիա յում, այ նու հետև  տա րած վել է մի շարք երկր նե րում: Թռչ նագ
րի պը լուրջ հետ ևանք ներ է   թող նում ըն տա նի, վայ րի թռչուն նե րի, ինչ պես նաև 
խո զե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և  մարդ կանց օր գա նիզ մի  վրա, որն էլ 
մի ջազ գա յին հան րութ յա ն մեջ մտա հո գութ յուն  է ա ռա ջաց նում: Թռչ նագ րի պի հա
րու ցիչն է H5N1 վի րու սի տա րա տե սա կը, ո րի կող մից ա ռա ջաց րած  հա մա ճա րա
կա յին բռնը կում  ա ռա ջին ան գամ գրանց վել է  Կո րեա յի հան րա պե տութ յու նում`  
2003 թ. և  այժմ էլ շա րու նակ վում է: Չ նա յած ձեռ նարկ վող մի շարք կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում ե րի` հա մա ճա րակ ներ գրանց վում են  Թայ լան դում,  Վիետ նա մում, 
Ին դո նե զիա յում,  Չի նաս տա նում,  Ռու սաս տա նում,  Թուր քիա յում,  Ռու մի նիա յում, 
Ուկ րաի նա յում, Ադր բե ջա նում, Վ րաս տա նում և  այլ երկր նե րում, իսկ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում այն դեռևս չի գրանց վել:  Վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն, 
վի րու սով վա րակ վել են  5500 մարդ, իսկ մա հա ցութ յու նը կազ մել է հի վանդ նե
րի  50%-ը:  Գիտ նա կան նե րը կար ծում են, որ ա պա գա յում թռչնագ րի պի վի րու սը 

կա րող է այն պի սի փո փո խութ յու նե րի են թարկ վել, որ հնա րա վոր կլի նի  վերջինիս 
մար դուն փո խանց վե լը:             

 Հա րու ցի չը: Օր թո միք սո վի րուս նե րի ըն տա նի քի, միք սո վի րուս նե րի սե ռին  
պատ կա նող, 90130 նմ. մե ծութ յան  ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս է: Ըստ կոմպ լե
մենտ կա պող հա կած նի`  այն ազ գակ ցա կան կապ ու նի մար դու, ձիե րի, խո զե րի, 
գրի պի վի րուս նե րի A տի պի  հետ:   Շի ճու կա բա նա կան B տի պով վա րակ վում են  
մար դը, ծո վար ջե րը, իսկ շի ճու կա բա նա կան C տի պով՝ մար դը և  խո զե րը:  Վի
րուսն օժտ ված է մարդ կանց, կաթ նա սուն նե րի և  տար բեր տե սա կի թռչուն նե րի   
է րիթ րո ցիտ նե րի հե մագլ յու տի նաց նող հատ կութ յամբ:  Հան դի պում  են վի րու սի 24 
շի ճու կա բա նա կան տի պեր:  Վի րու սի շտամ ե րը ու նեն եր կու հիմ ա կան մա կե րե
սա յին հա կա ծին ներ, հե մագլ յու տի նին (H) և  նեյ րա մի նա դա զա (N):  Գո յութ յուն ու
նեն նաև Hի և Nի բազ մա թիվ տա րա տե սակ նե րը, սա կայն ա ռա վել տա րած ված 
և  ախ տա ծին վի րուս ներ են հա մար վում H5N1ը և H7N1ը:  Վա րակ ված թռչուն
նե րի օր գա նիզ մում հա րուց չի նկատ մամբ սին թեզ վում են վի րուս չե զո քաց նող, 
կոմպ լե մենտ կա պող հա կա մար մին ներ և  հա կա հե մագլ յու տի նին ներ:

 Վի րու սի կեն սու նա կութ յու նը:  Շր ջա կա մի ջա վայ րում գրի պի հա րու ցի չը կա
րող է գո յատ ևել եր կար ժա մա նակ, հատ կա պես ցուրտ ու խո նավ պայ ման նե րում 
և  կա յուն է pH= 55,8 ար ժե քի տի րույ թում:  Վի րու սը լճա յին ջրե րում  22 0Cի պայ
ման նե րում պահ պաան վում է  4 օր,  00 Cում` 30 օր, իսկ թռչնաղ բում`  4 0 Cում 
35 օր:   Սա ռեց ված դիա կում, մսե ղի քում` 105300 օր, իսկ (80 0C) պահպանվում 
է երկար ժամանակ: Ան կա յուն է բարձր ջեր մաս տի ճա նի և  ախ տա հա նիչ նյու թե րի 
նկատ մա մաբ: Թռչ նամ սի ջեր մա յին մշա կու մից վի րու սը   ոչն չա նում է` 70 0C`  30 
րո պե  հե տո, 75 0Cում` 5 րո պե հետո, իսկ 80 0C ում` 1 րո պե հետո: 

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը:  Թռչ նագ րի պի վա րակն ըն թա նում է 
հա մա ճա րա կի ձևով, ո րի ին տեն սի վութ յու նը հաս նում է մինչև 901000/0, իսկ ան
կում ե րը կազ մում  են գրե թե 1000/0 (նկ. 3):  Սուր ըն թաց քի դեպ քում  ան կում ե րը 
սկսվում են հի վան դութ յան ա ռա ջին իսկ նշան նե րի երևան գալուց հետո 2448 
ժամ վա ըն թաց քում, եր բեմ` մեկ շա բաթ անց:  Վի րու սը  կա րե լի է ան ջա տել այն 
լճե րի ջրե րից, որ տեղ կան վայ րի ջրլող թռչուն ներ: 

Թռչ նագ րի պի վի րու սի նկա տամբ ըն կա լու նակ են ըն տա նի և  վայ րի, նաև  
ջրլող թռչուն նե րն ա վե լի շատ հի վան դա նում են 745 օ րա կան բա դե րը: Ա ռա վել 
զգա յու նակ են հա վե րը, լո րերն ու հնդկա հա վե րը, վա րակ ման են են թա կա նաև 
փա սիա նե րը, խայ տա հա վե րը, ա ղավ ի նե րը և  ջայ լամ ե րը, իսկ բա դե րը հան դի
սա նում են վի րու սի  հիմ ա կան կրող նե րը:  Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից ըն կա լու
նակ են մկնե րը, ճա գար նե րը և  ծո վա խո զուկ նե րը:  Հի վան դութ յան հա րուց չի աղբ
յուր  կա րող են լի նել հի վանդ, հի վան դա ցածա ռող ջա ցած թռչուն նե րը:  Վի րուսն  
ար տա քին մի ջա վայր է ար տա զատ վում  քթի, աչ քե րի, բե րա նի լոր ձա հոս քի, 
ինչ պես նաև ձվի և  ար տա թո րան քի մի ջո ցով: Այն օր գա նիզմ է ներ թա փան ցում 
շնչա ռա կան, մար սո ղա կան և  ամ բող ջա կա նութ յու նը խախտ ված մաշ կի մի ջո ցով: 
 Վա րակ ված հա վե րից մի քա նի սը կա րող են ա ռող ջա նալ, սա կայն ձվատ վութ յու
նը չի վե րա կանգն վում:

Ախ տած նութ յու նը: Շն չա ռա կան հա մա կար գով ներ թա փան ցած հա րու ցիչ
ներն  ակ տի վո րեն վե րար տադր վում են լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա յին բջիջ նե
րում և  անց նում ար յան մեջ:  Վիրուսը վա րա կու մից մի քա նի ժամ անց կլան վում է 
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ար յան ձևա վոր տա րե րի կող մից և  տա րած վում  ամ
բողջ օր գա նիզ մում, ո րի ազ դե ցութ յու նից քայ քայ վում 
են ար յան մա զա նոթ նե րի պա տե րը` ա ռա ջաց նե լով 
բազ մա թիվ  և  բազ մաբ նույթ ար յան զե ղում եր և  այ
տուց ներ:

Ըն թաց քը և ն շան նե րը:  Թռչ նագ րի պի կլի նի
կա կան նշան նե րը փո փո խա կան են, դրանք հիմ ա
կա նում կախ ված են վի րու սի վա րա կու նա կութ յու նից, 
վա րակ ված թռչուն նե րի տե սակ նե րից, հա սա կից, 
պահ ված քից, վի րու սա յին կամ ման րէա կան այլ  հի
վան դութ յուն նե րից:  Հիմ ա կան նշան ներն ար տա
հայտ վում են սուր ըն թաց քի դեպ քում: Թռ չուն ներն 
ան տար բեր են ար տա քին ազ դակ նե րի նկատ մամբ, 
կորց նում են ա խոր ժա կը և ն վա զում է ձվատ վութ յու
նը:  Հի վանդ թռչուն նե րի աչ քերն ար ցուն քա կալ ված 
են, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ ներն ու կո պերն` այ
տուց ված  և  ար յու նալց ված, կա տարն ու գին դե րը` 
կապ տած, սրունք նե րը` ար յու նա զեղ ված:  Ք թանց
քե րից, բե րա նից հո սում է ծո րա ցող լորձ: Ա ռան ձին 
թռչուն նե րի մոտ նկատ վում են այ տուց ներ` գլխի, 
պա րա նո ցի, մո րու քի և կտ նառ քի են թա մաշ կա յին 
հատ ված նե րում: Ախ տա հար ված թռչուն նե րի քթանց
քե րից ծո րա ցող լոր ձա հոս քի և  փե տուր նե րի սոսնձ
ման հետ ևան քով գլու խը նման վում է ոզ նու:  Հի վանդ
նե րի մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 
440Cը, իսկ ան կու մից ա ռաջ իջ նում է մոտ 140Cով: 
 Թո քե րի ախ տա հար ման հետ ևան քով շնչա ռա կան 
շար ժում երն ա րա գա ցած են, միև նույն ժա մա նակ 
լսվում  են խզզոց ներ, հազ և փռշ տոց:  Մար սո ղա կան 
ու ղի նե րի ֆունկ ցիա յի խան գար ման հետ ևան քով 
կղան քը լի նում է դարչ նակա նա չա վուն:  Հի վան դութ
յան բար դաց ման հետ ևան քով զար գա նում են նյար
դա յին եր ևույթ նե րը, իսկ ան կու մից ա ռաջ նկատ
վում են դո ղի նշան ներ և  թևե րի մկան նե րի ջղա ձիգ 
կծկում եր:  Հի վանդ հա վե րի և հնդ կա հա վե րի  կլի
նի կա կան նշան նե րը շատ նման են միմ յանց:  Հի վան
դութ յան սկզբնա կան շրջա նում  հավ կիթ նե րը լի նում 
են ան կեղև: 

Թռչ նագ րի պը մարդ կանց մոտ ար տա հայտ վում 
է տեն դով, կո կոր դի բոր բո քու մով, հա զով, մկա նա յին 
ցա վով, շաղ կա պե նու բոր բո քու մով, թո քա բոր բով և 
շն չա ռա կան հա մա կար գի ախ տա հա րու մով:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն
նե րը: Հի վան դութ յան գեր սուր ըն թաց քի դեպ քում 
սատ կած թռչուն նե րի մոտ տե սա նե լի ախ տա բա նա
կան փո փո խութ յուն ներ չեն նկատ վում, իսկ սու րի 
ժա մա նակ հիմ ա կա նում ախ տա հար ված են լի նում 
թո քե րը (ար յու նա զե ղում եր, այ տուց ներ և  ար յու նա
լե ցում):  

 Բարձր ախ տա ծին վի րուս նե րի դեպ քում` սատ
կած թռչուն նե րի ներ քին օր գան նե րում նկատ վում 
են զանգ վա ծա յին  ար յու նա զե ղում եր և, դեղ նա վուն 
մե ռու կա յին օ ջախ ներ` շճա թա ղանթ նե րի,  ո րո վայ
նա մի զի, ո րո վայ նա յին ճար պի ինչ պես նաև են թաս
տա մոք սա յին գեղ ձի, լյար դի, փայ ծա ղի, ե րի կամ ե րի 
և թո քե րի վրա: Ար յու նա զե ղում եր կա րող են նկատ
վել  նաև քու ջում, մաս նա վո րա պես` կե րակ րա փո
ղի  միաց ման  հատ վա ծում: Թույլ ախ տա ծին վի րու
սի դեպ քում վա րակ ված կեն դա նի նե րի սի նու սա յին 
խոր շե րում կա րող են դիտ վել քերծ վածք ներ, շճա
ֆիբ րի նո զա յին և լոր ձա թա րա խա յին բոր բո քում եր, 
իսկ  լիա տա րիք  թռչուն նե րի ո րո վայ նում  նկատ վում 
են բոր բո քում եր և դեղ նու ցա յին պե րի տո նիտ:  

Ախ տո րո շում: Կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա
նա կան, կլի նի կա կան նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա
տո միա կան տվյալ նե րով, ինչ պես նաև վի րու սա բա
նա կան, շի ճու կա բա նա կան՝ հե մագլ յու տի նաց ման, 
հե մագլ յու տի նաց ման կա սեց ման ռեակ ցիա նե րով, 
ի մու նակեն սա բա նա կան  փոր ձե րի և լա բո րա տոր 
ստու գում ե րի (թես թա վո րում) մի ջո ցով: Սատ կած 
թռչուն նե րից վերց նում են կո կոր դաըմ պա նա յին լոր
ձը, թո քե րը, փայ ծա ղը, լյար դը, ե րի կամ ե րը, սիր տը, 
ա ղի նե րի պա րու նա կութ յու նը, իսկ հի վանդ նե րից ար
յու նը, թռչնաղ բը կամ կո յանց քա յին քսու քը: Ն մուշ նե
րը տե ղադր վում են հա կա բիո տիկ ներ պա րու նա կող 
ի զո տո նիկ լու ծույ թում` pH=7,07,4: Հ յուս վածք նե րի և 
շն չա փո ղա յին քսուք նե րի նմուշ նե րի հա մար նա խա
տես ված հա կա բիո տիկ նե րի տե սակ նե րը և բաժ նե
չա փը  տար բեր են, այս պես` պե նի ցի լին` 1000 ԱՄ/
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մլ, գեն տա մի ցին` 50 մկգ/մլ, ստրեպ տո մի ցի նը 2 մգ/
մլ, իսկ թռչնաղ բի և կո յանց քի քսու քի հա մար օգ տա
գործ վում է 5 ան գամ ա վե լի բարձր խտութ յամբ: Թռչ
նաղ բը և  ա ղաց ված հյուս վածք նե րը նոս րաց վում են  
1:1020ի հա րա բե րակ ցութ յամբ հա կա բիո տիկ նե րի 
լու ծույ թում` թող նելով 12 ժամ սեն յա կա յին ջեր մաս
տի ճա նում: Թես թա վո րու մը պետք է կա տա րել հնա
րա վո րի նս շուտ, ե թե  հնա րա վոր չէ ա րագ թես թա վո
րել, այն կա րե լի է  պա հել մինչև 4 օր, 4 0C պայ ման
նե րում: Հե տա զոտ վող նմուշ ներն ա ռանց բու ֆե րա
յին լու ծույ թի կա րե լի է պա հել  եր կար տա րի ներ`  80 
0C պայ ման նե րում:

Ն վա զա գույն պա հանջ ներ. 
*Իրու սի ան ջա տում ձվե րից, «A» տե սա կի գրի պի 

վի րու սի բա ցա հայ տում, հե մագլ յու տի նի նի և նեյ րա
մի նա դա զա յի տե սա կի ո րո շում: 

*Շի ճու կա յին ստու գում, այդ թվում` ELISA (մատ
րի ցա յին սպի տա կու ցի հա կա մար մին), հե մագ լու տի
նի նի ին հի բի ցիա յի թեսթ:

*Հա կած նի հայտ նա բե րում` ELISA կամ հե մագլ
յու տի նա ցիա յի թես թա վո րում:

*Նեյ րա մի նա դա զա յի հա կած նի բա ցա հայ
տում:Հա վե րի վա րա կու մից հե տո ան ջատ ված վի րու
սի ախ տած նութ յան աս տի ճա նի ո րո շում: 

*Պո լի մե րա զի շղթա յա կան ռեակ ցիա յով (ՊՇՌ) 
վի րու սի գե նո մի ա րագ ո րո շում:

Այս մե թոդ նե րը նկա րագր ված են OIFձեռ նար
կում:

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում: Թռչ նագ րի պը 
պետք է տար բե րա կել նյու քասլ յան հի վան դութ յու
նից, ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տից, բա դե րի 
ժան տախ տից, ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տից,  ին ֆեկ ցիոն 
մի կոպ լազ մո զից,  պաս տե րել յո զից և թու նա վո րում
նե րից:

Բու ժում: Ա նարդ յու նա վետ է: Հի վանդ նե րին 
ա նար յուն ե ղա նա կով ոչն չաց նում են:

 Ի մու նի տետ: Հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած 
թռչուն նե րը ձեռք են բե րում 6 ա միս տևո ղութ յամբ 
հե տին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ: Ակ տի վազրկ ված է մուլ
սաց ված պատ վաս տան յու թե րը պատ րաստ ված են 
վա րակ ված  հա վի սաղ մի շուրջպտ ղա յին (ա լան տոի
սա յին) հե ղու կից: Պատ վաս տում են 45 օ րա կա նից 
բարձր հա սա կի հա վե րին, հնդկա հա վե րին և բա
դե րին, այն նե րարկ վում է երկն վագ, 30 օր ընդ մի
ջու մով, են թա մաշ կա յին ե ղա նա կով: Լիա տա րիք և  
եր կա րակ յաց թռչուն նե րին (սա գեր, դե ղին հա վեր) 
պետք է նե րար կել ա վե լի մեծ բաժ նե չա փով: Ծաղ կի 
ռե կոմ բի նանտ պատ վաս տան յու թը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել մեկ օ րա կան ճտե րի պատ վաստ ման հա մար` 
ծաղ կի  պատ վաս տան յու թի հրա հան գի հա մա ձայն: 
Ծաղ կախ տի պատ վաս տան յու թը լիա տա րիք և  եր կա
րակ յաց թռչուն նե րի (սա գեր, դե ղին հա վեր) հա մար 
կի րա ռե լի չէ: 

Կեն դա նի ռե կոմ բի նանտ վակ ցի նա ներ ԹԳի 
նկատ մամբ, որ տեղ որ պես վեկ տոր, օգ տա գոր ծում 
են ծաղ կի, նյու քասլ յան հի վան դութ յան, ին ֆեկ ցիոն 
լա րին գոտ րա խեի տի վի րուս ներ, ո րոնց մեջ ներդր
վում է թռչնագ րի պի վի րու սի ժա ռան գա կան նյու թը: 
Այն օգ տա գործ վում է բո լոր տա րի քի թռչուն նե րի 
պատ վաստ ման հա մար: Խոր հուրդ չի տրվում կի
րա ռել թու լաց ված կեն դա նի վի րու սից պատ րաստ
ված պատ վաս տան յու թը, քա նի որ  վի րու սը  կա րող 
է մու տա ցիա յի են թարկ վել և վե րա միա վոր վե լով գրի
պի այլ վի րուս նե րի հետ` դառ նա լով վա րա կու նակ:  

Պետք է նշել, որ թռչուն նե րը լիար ժեք պաշտ պան ված 
չեն վա րա կու մից, սա կայն  ա վե լի հեշտ են տա նում 
հի վան դութ յու նը:  

Կան խար գել ման և պայ քա րի մի ջո ցա ռումն եը: 
Հս կո ղութ յուն սահ մա նել և  պատ վաս տան յու թը կի
րա ռել սահ մա նա մերձ գո տի նե րում: Աշ խա տող նե րը 
պետք է կրեն ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ`  
անջ րա թա փանց գոգ նոց ներ, միան վագ օգ տա գործ
ման   P2, N97 շնչա դի մակ ներ, ռե տի նե ձեռ նոց ներ, 
ռե տի նե կո շիկ ներ և  ակ նոց ներ:  Ի րերն  օգ տա գոր
ծե լուց հե տո վա սա զեր ծել: Աշ խա տող նե րը պետք 
է հետ ևեն ի րենց ա ռո ջութ յա նը, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում դի մեն ա ռող ջա պա հութ յան մաս նա գետ նե
րին: Ան մի ջա պես հայ տա րա րել կա րան տին վա րակ
ված գո տում, տա րածք նե րում, տնտե սութ յուն նե րում 
և ս տու գել վա րա կի տա րած ման սահ ման նե րը:   

Հա վազ գի նե րին, հնդկա հա վե րին, ա ղավ ի նե
րին, սի րա մարգ նե րին հար կա դիր  պատ վաս տել նյու
քասլ հի վան դութ յան նկատ մամբ: Ար գե լել թռչուն նե րի, 
դրանց մսի վա ճառ քը, իսկ սատ կած և հի վանդ թռչուն
նե րին չօգ տա գոր ծել որ պես ա նաս նա կեր: Ակն հայտ 
հի վանդ և հի վան դութ յան մեջ կաս կած վող թռչուն նե
րին ոչն չաց նել ա նար յուն ե ղա նա կով և  այ րել դիակ նե
րի հետ միա սին: Սահ մա նա փակ ված տա րածք նե րում 
ար գե լել թռչուն նե րի տե ղա շար ժը և կա տա րել ին տեն
սիվ հսկո ղութ յուն: Խոր հուրդ է տրվում ստու գում եր 
կա տա րել վայ րի թռչուն նե րի   նկատ մամբ և  ար գե լել 
նրանց մուտ քը տվյալ տա րածք նե ր:

 Ս պան դը կա տա րել տե ղում, ըստ հրա հան գի: 
Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ` Ած խաթ թու գազ` CO2   ած
խած նի եր կօք սիդ, 17. 5կգ/1000մ2, տա րած վում է 30 
րո պեի ըն թաց քում, մա հը վրա է հաս նում 15 րո պեից: 
1մ3. գա զը նա խա տես ված է  150 թռչնի  (1.8 կգ մի
ջին քա շով) հա մար: Շ մոլ գազ` COած խած նի օք սիդ, 
8կգ/1000մ2 տա րած վում է 30 րո պեի ըն թաց քում, մա
հը վրա է հաս նում 15 րո պեից: Մեծ քա նա կութ յամբ 
թռչուն նե րի բնաջնջ ման հա մար օգ տա գոր ծում են  
նատ րիու մի ֆե նո բար բի տալ, ո րը լու ծում են խմե լու 
ջրի մեջ և տա լիս թրջուն նե րին:

  Թռչ նաղ բը կա րե լի հո րել  թռչնի մսե ղի քի, ծղո
տի, օգ տա գործ վող ի րե րի հետ միա սին: 

Տա րած քում առ կա կե րե րը վա րա կա զեր ծել ծխա
համան մի ջո ցով, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, այ րել: 
Ախ տա հա նել բո լոր օբ յեկտ նե րը քի միա կան, ֆի զի
կա կան մե թոդ նե րով: Կա րան տի նը տնտե սութ յու նից 
վե րաց նում են սպան դի են թար կե լուց, եզ րա փա կիչ 
ախ տա հա նութ յուն կա տա րե լուց 21 օր հե տո, իսկ նոր 
թռչուն նե րի հա մալ րու մը թույ լատ րում է 6 ա միս հե տո 
միայն: 

Ա ռող ջա պա հութ յան մաս նա գետ նե րի հետ միա
սին, բնակ չութ յա նը  տե ղե կաց նել թռչուն նե րից 
մարդ կանց վա րա կի փո խանց ման վտան գի մա սին: 
Զ գու շաց նել թույլ, հի վանդ մարդ կանց  և  ե րե խա նե
րին չշփվել վա րակ ված և  վա րա կի մեջ կաս կած վող, 
ինչ պես նաև սատ կած թռչուն նե րի դիակ նե րի հետ: 
Մարդ կանց պատ վաս տել մար դու գրի պի պատ վաս
տան յու թով:

                         Մա րիամ Սարգս յան  
ՀԱԱՀ

Անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր

Գրիպից սատկած թռչունների դիակների ոչնչացում
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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

ՆԱՐՆՋԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Նա րինջ ան վա նու մը հա յե րե նը փո խա ռել է 

հնդկե րե նից՝ պարս կե րե նի մի ջո ցով. նշա նա կում 
է պղնձա գույն: Այդ նույն ան վա նումն ա րա բե րե
նից «նա րան ժի» ձևով փո խանց վել է ֆրան սե րե
նին, ա պա վե րած վել օ րան ժի: Նարն ջի ֆրան սե
րեն «օ րանժ»  ան վա նու մից է ա ռա ջա ցել «օ րան
ժե րեա» (ջեր մա տուն) հաս կա ցութ յու նը, ո րով
հետև սկզբնա կան շրջա նում ջեր մատ նե րում 
ա ճեց րել են միայն նա րինջ: Իսկ նրա «ա պել սին» 
ան վա նումն ա ռա ջա ցել է գեր մա նե րեն «ապ ֆել»՝ 
խնձոր, ու «սի նա»՝ Չի նաս տան բա ռե րից և ն շա
նա կում է չի նա կան խնձոր:

Նարն ջի ծա ռի պտու ղը (Citrus sinensis) ման
դա րի նի (Citrus reticulata) և  պո մե լո յի (Citrus 
maxima) խառ նուրդ է։ Են թադր վում է, որ նա րինջ 
սկսել են մշա կել մոտ 4 հազ. տա րի ա ռաջ, Հա րա
վար ևել յան Ա սիա յում: XV դա րում, այն Եվ րո պա են 
տա րել պոր տու գա լա ցի նե րը:

 Ծա ռի բարձ րութ յու նը 7–9 մ  է, սա կայն բեր
քա վա հա քը դյու րի նաց նե լու նպա տա կով, ստեղծ
վել են կար ճա հա սակ սոր տեր: Ծա ռը բա վա կա նին 
բարձր է, իսկ ամ բող ջաեզր տերև նե րը միա ցած են 
թևա վոր ցո ղուն նե րին` մի ջանկ յալ լայն հո դի մի ջո
ցով։

Նարն ջե նի քաղց րի սպի տակ ծա ղիկ ներն Ար
ևել քում հա մար վել են սի րո, իսկ Հու նաս տա նում` 
Դիա նա աստ վա ծու հու խորհր դա նի շը։ Իս լա մում 
նարն ջե նու ծա ղի կը հա մար վել է պտղա բե րութ յան 
խորհր դա նիշ, այն հյու սել են հարս նա ցու նե րի մա
զե րին և զար դա րել հա գուս տը։

Կար ևոր է ի մա նալ, որ պահ պան ման ժամ
կետն ա վե լաց նե լու նպա տա կով, պտղի ար տա
քին (դեղ նա նարն ջա գույն, իսկ եր բեմ` կար միր, 
շեր տը մշա կում են մո մով:Ամս տեր դա մում ապ րի լը 
հայտ նի է նարն ջի յու րա հա տուկ տո նով: Այդ օ րը 
հո լան դա կան մայ րա քա ղա քում սկսվում է ի րա կան 
նարն ջա գույն հե ղա փո խութ յուն: Տո նը տևում է 3 
շա բաթ: Ապ րի լի 30ին բո լո րը կրում են նարն ջա
գույն վեր նա շա պիկ ներ և գլ խարկ ներ, պա տե րին 
ամ րաց նում են տար բեր նարն ջա գույն պաս տառ
ներ ու սկսում են պա րել և  ու րա խա նալ: Ա ռա ջին 
ան գամ սկսել են նշել 1885 թ.ից: Նարն ջի հան դեպ 
սե րը կապ վում է հայ րե նա սի րա կան զգա ցում ե
րի հետ: Այդ օ րը հո լան դա ցի նե րը նշում են ի րենց 
թա գու հու թա գադր ման օ րը: 72ամ յա Բեատ րի սի, 
ով թա գա վո րում է (ոչ ի րա կան) 1980 թ .ից սկսած: 
Նարն ջի տո նը շատ օգ տա կար տոն է. այն բարձ
րաց նում է հո լան դա ցի նե րի դի մադ րո ղա կա նութ
յու նը, ինչ պես նաև տրա մադ րութ յու նը: Տոնն ու նի 
կար գա խոս: « Կե րեք նա րինջ և չեք հի վան դա նա»: 
Պատ կեր նե րով փոր ձում են զար մաց նել միմ յանց: 

ՆԱՐՆ ՋԻ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
Պտ ղամ սում կան 68 տո կոս (քաղցր տե սակ նե
րում` 15 տո կոս) շա քար ներ, 12 տո կոս կիտ րո նաթ

թու, գլի կո զիդ նա րին գին, ֆի տոն ցիդ ներ, ե թե րա
յին յու ղեր, ներ կան յու թեր, ի նո զիտ և ռու տին։

* Նարն ջի կեղևն ու նի առն վազն 3 օգ տա կար 

հատ կութ յուն ներ. Կար գա վո րում է խո լես տե րի նի 
մա կար դակն օր գա նիզ մում և հե ռաց նում է վնա
սա կար նյու թե րը,

* Ճն շում է ա ղի քա յին որ դե րի և պա թո գեն (ոչ 
օգ տա կար) միկ րոօր գա նիզմ ե րի կեն սու նա կութ
յու նը,

* Կեղ ևում պա րու նակ վող շա քար նե րը (ար
տա քին շեր տի տակ) խթա նում են ու ղե ղի աշ խա
տանքն ու ամ րաց նում հի շո ղութ յու նը։

* Կեղ ևում պա րու նակ վող մե ծա քա նակ ֆի
տոն ցիդ նե րը մաք րում են օ դը ման րէ նե րից։

Նարն ջի հյու թը կար գա վո րում է ճար պե րի 
փո խա նա կութ յու նը, նվա զեց նում ցածր խտութ յուն 
ու նե ցող ճար պաս պի տա կուց նե րի (վատ խո լես տե
րի նի) մա կար դակն ար յան մեջ, կար գա վո րում է 
մար սո ղութ յու նը, ու նի նի հա րեց նող հատ կութ յուն։ 
Ըստ ի տա լա ցի գիտ նա կան նե րի` կար միր պտղա
միս ուն ցող նա րին ջը կան խար գե լում է գի րութ յու
նը և  ու ռուցք նե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նութ
յու նը։ Հ յու թը քա մե լուց ա ռաջ նա րին ջը 1015 րո պե 
պա հեք գոլ ջրի մեջ։

Նարն ջից ստաց վում է ե թե րա յին յուղ, ո րը վա
ճառ վում է դե ղատ նե րում։ Օգ տա գործ վում է ա րո
մա թե րա պիա յում` հոր մո նալ խան գա րում ե րի, 
հի պեր տո նիա յի, դեպ րե սիա յի, լե ղա քա րա յին հի
վան դութ յան, փոր կա պութ յան, դիս բակ տե րիո զի, 
սրտի աշ խա տան քի խան գա րում ե րի դեպ քում։ 
Նարն ջի ե թե րա յին յու ղը վե րա կանգ նում է մաշ կի 
ա ռաձ գա կա նութ յու նը, պաշտ պա նում է անք նութ
յու նից, հանգս տաց նում է նյար դա յին հա մա կար գը։

Լիլիթ Գասպարյան

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ
 Հա տուկ սննդա կարգ ցուրտ օ րե րի հա մար. օգտակար է 

բո լոր նրանց հա մար, ով քեր հատ կա պես զգում են ար ևի պա
կա սը և ցան կա լի կլի ներ սննդա կար գը հար մա րեց նել ե ղա նա
կին:  Չ նա յած կա լո րիա նե րի մեր պա հան ջը ա մառ վա և ձ մեռ վա 
հա մար շատ չի տար բեր վում, այ նու ա մե նայ նիվ, մենք կա րիք ու
նենք զա նա զա նե լու մեր ճա շա ցան կը: Մեր օր գա նիզ մը կա րիք 
ու նի սննդամ թեր քից ստաց վող է ներ գիա յի ա վե լի մեծ չա փա
բաժ նի, այն պես որ այն նույ նիսկ կա րող է ա ռա ջաց նել ջեր մութ
յան բա լանս, այս է պատ ճա ռը, որ մենք ու զում ենք ու տել ա վե լի 
ա ռատ և  ա վե լի կա լո րիա կան ու տե լիք:

Ի՞ՆՉ ՈՒ ՏԵԼ ԵՎ  ԻՆ ՉԻ՞Ց ԽՈՒ ՍԱ ՓԵԼ
Ձա վա րե ղե նը, պա տի ճա վոր բույ սե րը, ան յուղ մի սը, լյար

դը եր կա թի և B, E վի տա մին նե րի լավ աղբ յուր են, ո րոնց պա
կա սը հան գեց նում է հոգ նա ծութ յան: Օր վա մեջ ճա շե լու քա նա
կը շատ կար ևոր է, օ րա կան` չորս ան գա մ ա մե նա քիչն է: Երեք 
ժա մը մեկ ու տե լով` մենք կպահ պա նենք մեր օր գա նիզ մի ճիշտ 
ջեր մա յին բա լան սը:

Հա մեստ նա խա ճա շը պաշտ պա նում է ցրտից, մենք ա վե լի 
ա րագ ենք ճար պեր այ րում ա ռա վոտ յան.  այդ պատ ճա ռով շատ 
ճար պա յին հան գույց ներ ձեռք չենք բե րում, միև նույն ժա մա
նակ  մեր օր գա նիզմ ա վե լի լավ է յու րաց նում սնու ցիչ տար րե րը:

 Բան ջա րե ղեն և մր գեր. լո լիկ, պղպեղ, բրո կո լի, բրյու սել յան 
կա ղամբ, հա զար, նե խուր, նա րինջ, թու րինջ, սեխ, կի վի, մրգեր, 
ո րոնք պա րու նա կում են A, C, E վի տա մին ներ (օգ նում են օգ տա
գոր ծել սննդի մեջ ե ղած է ներ գիան և խ թա նում ի մու նա յին հա մա
կար գը), պետք է ա վե լաց վեն ա մեն ճա շին:

Կաթ նամ թեր քը, թռչնա մի սը, ձու կը, հոր թի մի սը, ըն դե ղե
նը, հա ցա հա տիկ նե րը, կա ղամ բը, ըն կույ զը  B խմբի վի տա մին
նե րի աղբ յուր են, ո րոնք կար ևոր են ի մու նա յին հա մա կար գի հա
մար և  ի րենց հա կա դեպ րե սանտ հատ կա նիշ նե րի հա մար: Մի սը, 
պա տի ճա վոր բույ սե րը, նե րառ յալ ոս պը և տար բեր ձա վա րե ղե նը 
ա պա հո վում են մեզ եր կա թի ճիշտ չա փա քա նա կով՝ պաշտ պա նե
լով մեր օր գա նիզ մը սա կա վար յու նութ յու նից և ցածր  դի մադ րո ղա
կա նույթ յու նից:

Ամ բող ջա կան հա ցա հա տի կի և ցո րե նի հա ցը, ման րա թե
լեր պա րու նա կող ձա վա րե ղե նը սնու ցում են և միև նույն ժա
մա նակ  է ներ գիա յի լավ աղբ յուր են օրգանիզմի համար, ին չը 
ձմեռ վա ըն թաց քում 50 %ով պետք է ա պա հով ի ած խաջ րե րի 
մի ջո ցով: Ձու կը, թռչնա մի սը, ձուն, բրո կո լին, ե գիպ տա ցո րե
նը, հու նա կան ո լո ռը մեր օր գա նիզ մը հարս տաց նում են քրո
մով, ին չը փա կում է ա խոր ժա կը քաղց րե ղե նի հան դեպ: Պա
տի ճա վոր բույ սե րը, սո յան, կտա վա տի սեր մը, քնջու թի սեր մը, 
ա բող ջա կան հա ցա հա տի կից մթերք նե րը, ձու կը, ըն կույ զը, սեր
մե րը, ձու կը, բրո կո լին ա րա գաց նում են նյու թա փո խա նա կութ
յու նը և մար սո ղութ յու նը, չնա յած պա րու նա կում են ճար պեր: 
     Կա թը, կաթ նամ թեր քը, ձա վա րե ղե նը, պա տի ճա վոր բույ սե
րը, սո յան, ձու կը (փշե րով) նույն պես առաջացնում են  հա գե ցվա
ծութ յան  զգա ցում, որ պես կալ ցիու մով հա րուստ տար րեր: Սպի
տակ հա ցի, թխվածք նե րի և թխ ված քաբ լիթ նե րի օգ տա գործ
ման նվա զե ցու մը կպաշտ պա նի ա վե լորդ և գի րաց նող  շա քար նե
րի վտան գից:

Ա մե նա կար ևոր բանն այն է, որ մեր սննդա կար գը լի նի լավ 
բա լան սա վոր ված, այ սինքն, այն պետք է մեզ ա պա հո վի շատ 
է ներ գիա յով և դի մադ րո ղա կա նութ յամբ, բայց հետ պա հի քաշ հա
վա քե լուց: Հա վա նա բար ձեր օր գա նիզմ ին քը կա սի ձեզ, թե ինչ 
ա նեք ձեր ի մու նա յին հա մա կար գն ու ժե ղաց նե լու, վա րակ նե րից 
խու սա փե լու և  ան պետք ճար պա յին հան գույց ներ չա վե լաց նե լու 
հա մար:


