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Քննարկվել են մարզի զարգացման 
հեռանկարները
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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին 
այց է կա տա րել Գե ղար քու նի քի մարզ: Մարզ պե տա րա նում 
հան դի պել է մար զի հա մայն քա պե տե րի, ֆեր մեր նե րի և գոր
ծա րար նե րի հետ:  

Գե ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը ներ կա
յաց րել է մար զի սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը, զար գաց ման 
ուղ ղութ յուն ներն ու նա խա տես վող ծրագ րե րը: Զե կուց վել 
է, որ մարզն ա վե լի շատ գյու ղատն տե սա կան է, մշակ վում 
է առ կա վա րե լա հո ղե րի 9596 տո կո սը: Գ յու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի մեծ մա սը զբաղ վում է կար տո ֆի լի, հա
ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յամբ և ծ խա
խո տա գոր ծութ յամբ: Ռ. Գ րի գոր յա նի խոս քով՝ մար զում ար
տադր վող կար տո ֆի լի քա նակն ա պա հո վում է Հա յաս տա նի 
ողջ պա հան ջար կի շուրջ 55 տո կո սը: Քայ լեր են ձեռ նարկ վում` 
հա ջորդ տա րի հնդկա ցո րե նի ցան քա տա րածք նե րը 1500
3000 հեկ տա րով ա վե լաց նե լու ուղ ղութ յամբ, քա նի որ Ծո
վագ յուղ հա մայն քում սկսել է գոր ծել վե րամ շակ ման գոր ծա
րան: Ընդ հա նուր ցան քա տա րածք ներն ա վե լաց նե լու գոր ծում 
մարզ պե տը կար ևո րել է ո ռո գե լի տա րածք նե րի ա վե լա ցու մը: 
Քայ լեր են կա տար վել նաև կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման 
ուղ ղութ յամբ. արդ յուն քում` ձևա վոր վել է 42 կոո պե րա տիվ: 
Անդ րա դառ նա լով Ս ևա նա լճում ձկնա բու ծութ յան զար գաց
մա նը՝ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը նշել է, որ ար դեն իսկ սկսել է գոր
ծել ձկնա բու ծա րանն ու վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սը, իսկ 
ըն թա ցիկ տա րում լիճ է բաց թողն վել 1 մլն ձկն կիթ: Մարզ
պե տը վստա հեց րել է, որ ձկան պա շար նե րի ա վե լաց ման ուղ
ղութ յամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի արդ յուն քում ոչ միայն 
կա պա հով վի Հա յաս տա նի ողջ պա հան ջար կը, այլև` կար
տա հան վի: Խո սե լով ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց
ման վե րա բեր յալ՝ մարզ պե տը նշել է, որ այդ ուղ ղութ յամբ ևս  
ա ռաջ խա ղա ցում է նկատ վում, նաև կար ևո րել է Ս ևա նի տա
րա ծաշր ջա նում սպան դա նոց նե րի կա ռու ցու մը:

Անդ րա դառ նա լով սպան դա նո ցի հետ կապ ված հար ցին՝ 
վար չա պետն ա ռա ջար կել է մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի պա տաս խա նա տու նե րին պատ րաս տել ա ռա ջարկ, որ տեղ 
նշված կլի նեն ոչ միայն անհ րա ժեշտ ներդ րում նե րը, տե ղա
բաշխ ման վայ րը, այլ նաև, թե տե ղա ցի գոր ծա րար նե րից ով է 
պատ րաստ կոո պե րա ցիա յի մաս նա կից դառ նալ: § Մենք գյու
ղատն տե սութ յան  նա խա րա րութ յա նը կից ու նենք հիմ նադ
րամ, մոտ ժա մա նակ ներս ևս մեկ հիմ նադ րամ ենք ստեղ ծե լու, 
որ պես զի ա ջակ ցենք բիզ նե սին: Անհրաժեշտ է տե ղա ցի գոր
ծըն կեր, հո ղի վրա պինդ կանգ նած մարդ, տրա մա բա նա կան 
մարդ, որ պես զի ինքն էլ հե տո կա ռա վա րի, իր սիրտն էլ ցա վի 
այդ ա մե նի հա մար: Այ սօր հիմ նա կան խնդի րը ոչ թե գու մար 
գտնելն է, այլ նոր բիզ նես կազ մա կեր պե լը, սրտա ցավ տեր 
կանգ նե լը, որ պես զի ստեղծ վի հա վել յալ ար ժեք ու աշ խա տա
տեղ: Կոնկ րետ ա ռար կա յա կան ծրա գի րը պատ րաս տե լու ըն
թաց քում ներ կա յաց նել նաև տե ղի ներուժը¦, ա սել է վար չա
պե տը: 

Խո սե լով ո ռո գե լի տա րածք նե րի ա վե լաց ման մա սին՝ 
Կա րեն Կա րա պետ յա նը նշել է, որ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան հետ քննարկ վել է ո ռո գե լի տա րածք նե րի 
ա վե լաց ման արդ յու նա վե տութ յան հար ցը: §Ձ ևա կերպ ված 
հայ տա նիշ ներ ո րոշ դեպ քե րում չկան: Ե թե ա ռա ջար կում եք, 
որ պես զի այս քան ո ռո գե լի տա րածք ա վե լա նա, ու րեմն պետք 
է ցույց տալ, թե դրա արդ յունքն ինչ կլի նի¦, ա սել է Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը: Մարզ պե տը նշել է, որ ո ռո գե լի տա րածք
ներն ընդ լայ նե լու ծրագ րա յին փա թե թը կազմ վել է և կ փո
խանց վի Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեին: 

Անդ րա դառ նա լով ձկնա բու ծութ յան ո լոր տին՝ վար չա
պե տը նշել է՝ չնա յած այն հա նգա ման քին, որ կան ձկնա բու
ծա րա նը պե տա կան կա ռա վար ման թող նե լու ա ռա ջարկ ներ՝ 
պատ րաստ է դի տար կել նաև պե տութ յունմաս նա վոր հա մա
գոր ծակ ցութ յան հար ցը` միա ժա մա նակ հե տաքրքր վե լով, թե 
մար զում կա՞ն արդ յոք գոր ծա րար ներ, ով քեր ցան կա նում են 
պե տութ յան հետ գոր ծակ ցել:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն  ըն դու նել է  Ա սիա կան զար գաց ման 
բան կի (ԱԶԲ) հա յաս տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն Շեյն Ռո զեն տա լին: Հան դիպ ման նպա տակն էր` 
քննար կել  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ  ԱԶԲի կող մից ի րա կա նաց
վող  գի նե գոր ծութ յան և խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տի վեր լու ծութ յան նախ նա կան արդ յունք նե րը:

 Վեր լու ծութ յունն ուղղ ված է բա ցա հայ տե լու առ կա հիմ նախն դիր նե րը, ու սում նա սի րե լու  դրանց 
լու ծում ներ տա լու ինս տի տու ցիո նալ ձևա չա փե րը, ինչ պես նաև պար զե լու հայ կա կան  ար տադ րան
քի  ար տա հան մանն  օ ժան դա կե լու հնա րա վոր գոր ծիք նե րը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րա րի կող մից բարձ րաց վել են մի շարք ա ռանց քա յին հար ցեր` 
մաս նա վո րա պես խա ղո ղի այ գի նե րի կա դաստ րի ստեղծ ման խնդի րը: Անդ րա դարձ է կա տար վել 
նաև պե տութ յան կող մից խա ղո ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի հա մար նվա զա գույն գնե րի սահ ման
ման, խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տում ֆի լոք սե րիա յի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի, ֆի լոք սե րա կա
յուն սոր տե րի ստեղծման, աշ խար հագ րա կան ան վա նում նե րի հա մա կար գի ներդր ման հար ցե րին:

 Կող մե րը կար ևո րել են  հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի բրեն դա վոր ման և  ար տա
հան մա նը միտ ված քա ղա քա կա նութ յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման հար ցե րը:  Պայ մա նա վոր
վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից գի նե գոր ծութ յան 
ո լոր տում ներգ րավ ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր մշա
կե լու վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև քննարկ վել է հե տա գա յում ԱԶԲի կող մից այդ աշ խա տանք նե րի ֆի
նան սա վոր ման հնա րա վո րութ յու նը:  

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը և Շեյն Ռո զեն տա լը հա մա կար ծիք էին, որ խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տում 
խնդիր նե րի հաղ թա հար ման և ճ յու ղի կա յուն զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել պե
տութ յան և մաս նա վոր հատ վա ծի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

Խնդիրների հաղթահարում և ոլորտի կայուն 
զարգացում

Արդյունավետ համագործակցություն
ՀՀ  գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ավստ րիա յի զար գաց ման 

գոր ծա կա լութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին ԱԶԳ գրա սեն յա կի նո րան շա նակ ղե կա վար 
Գեր հարդ Շաում բեր գե րը, նախ կին ղե կա վար Գ յուն թեր Ցիմ մե րը և  այլ պաշ տո նա տար ան ձինք:

Ող ջու նե լով պատ վի րա կութ յան այ ցը Հա յաս տան` նա խա րա րը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել 
Գ յուն թեր Ցիմ մե րին կա տա րած աշ խա տան քի և ներդ րած ջան քե րի հա մար, ինչ պես նաև շնոր հա
վո րել է  Գոր ծա կա լութ յան նո րան շա նակ ղե կա վա րին` հույս հայտ նե լով, որ  երկ կողմ  արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան: § Մենք բարձր ենք գնա հա տում և  ե րախ տա պարտ 
ենք Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յա նը` Հա յաս տա նում  ի րա կա նաց վող օ ժան դա կութ յան 
ծրագ րե րի հա մար: Մենք ու նենք մեկ ընդ հա նուր նպա տակ` տա րեց տա րի զար գա ցել գյու ղատն տե
սութ յու նը, և վս տահ եմ, որ կշա րու նա կենք այս ուղ ղութ յամբ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը¦, նշել է Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նը: 

Իր հեր թին Գ յուն թեր Ցիմ մե րը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յա նը` քա ռամ յա արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար: Գ րա սեն յա կի նո րան շա նակ 
ղե կա վար Գեր հարդ Շաում բեր գե րը վե րա հաս տա տել է Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լութ
յան պատ րաս տա կա մութ յու նը` երկ կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յան խթան ման հար ցում` ընդգ ծե լով,  որ 
գյու ղատն տե սութ յու նը կշա րու նա կի մնալ հայավստ րիա կան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կենտ րո նա կան ուղ ղութ յու նը:

 Նա խա րա րը մաս նա վո րա պես կար ևո րել է Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած 
հաշ վա ռում ի րա կա նաց նե լու Գոր ծա կա լութ յան նա խա ձեռ նութ յու նը, ո րի արդ յունք նե րի հրա պա րա
կու մը նա խա տես ված է դեկ տեմ բե րի 23ին` ընդգ ծե լով, որ այն  խիստ անհ րա ժեշտ և ս պաս ված 
ծրա գիր էր, ո րը հիմք կհան դի սա նա ՀՀ գյու ղատն տե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի նա խագծ ման 
հա մար, ինչ պես նաև` §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն¦ ծրա
գի րը և Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման (ENPARD)  ծրագ
րի հա մա ֆի նան սա վո րու մը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը մտքեր են փո խա նա կել նաև գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի
նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման, ինչ պես նաև եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի 
շարք այլ հար ցե րի շուրջ:  
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Նպատակը` ոլորտի զարգացումն է

 Համագործակցության համաձայնագիր
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 

Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն
տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) Եվ րո պա յի և 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի տա րա ծաշր ջա նա
յին ներ կա յա ցուց չի տե ղա կալ, ՀՀում ՊԳԿ ներ կա յա
ցու ցիչ Ռայ մունդ Յե լեին:

Ընդգ ծե լով Հա յաս տա նում առ կա մեծ նե րու ժը 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում և հա ջող ու արդ յու
նա վետ հա մա րե լով ՊԳԿ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րը` պա րոն Յե լեն հաս տա տել է կազ մա
կեր պութ յան պատ րաս տա կա մութ յու նը շա րու նա կել 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ: § Մենք հի մա կանգ նած ենք 
մար տահ րա վեր նե րի առջև, ո րոնք հաղ թա հա րե լու 
հա մար ակն կա լում ենք մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի և  
ար տա սահ ման յան գոր ծըն կեր նե րի, այդ թվում` նաև 
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան 
ա ջակ ցութ յու նը¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը:

Այ նու հետև նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց
րել է ո լոր տի ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն ու գե րա կա 
խնդիր նե րը` հատ կա պես կար ևո րե լով ին տեն սիվ այ
գի նե րի հիմն ման, բնա կան պա շար նե րի խնա յո ղա
բար օգ տա գործ մամբ ձկնա բու ծութ յան զար գաց ման, 
ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գե րի և հա կա կարկ
տա յին ցան ցե րի ներդր ման հար ցե րը: Անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև երկ րում գյու ղատն տե սա կան կեն դա
նի նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման ի րա կա նաց
ման անհ րա ժեշ տութ յա նը:

Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան և ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն
տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան միջև ստո րագր վել է 
§Երկ րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ծրագ րա յին շրջա
նա կը¦ հա մա ձայ նա գի րը, ո րով ՊԳԿն  ա ջակ ցութ յուն 
կցու ցա բե րի ֆեր մեր նե րի, ան տա ռա յին տնտե սութ

յան մեջ զբաղ ված նե րի և ձկ նա բույծ նե րի մրցու նա
կութ յան բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ մա
նը: § Մենք կար ևո րում ենք փոքր ֆեր մեր նե րի և  ըն
տա նե կան գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի դե
րը Հա յաս տա նում, և հա մա ձայ նա գի րը նե րա ռում է 
այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են այս 
խմբե րի ա ջակ ցութ յա նը: Միա ժա մա նակ այս հա մա
ձայ նա գի րը կօգ նի երկ րին պահ պա նել բնա կան ռե
սուրս նե րը և բա րե լա վել ա ղետ նե րին ար ձա գան քե լու 
դի մա կա յու նութ յու նը¦  ն շել է պա րոն Յե լեն:

 Հա մա ձայ նա գի րը պատ րաստ վել է ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան, պե տա կան 
այլ կա ռույց նե րի, դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
այդ թվում՝ Եվ րո պա կան Միութ յան, Ավստ րիա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան, Շ վեյ ցա րիա յի զար
գաց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան, 
զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նող այլ գոր ծըն
կեր նե րի, նե րառ յալ՝ ՄԱԿի այլ գոր ծա կա լութ յուն նե
րի հետ անց կաց ված խորհր դակ ցութ յուն նե րի արդ
յուն քում:

Քննարկվել են մարզի 
զարգացման հեռանկարները

  Վար չա պե տը գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Ի. Ա ռա քել յա նին հանձ նա րա րել է Գե ղար քու նի քի 
մար զից ձկնա բու ծութ յան ա ռա ջար կ ստա նա լու դեպ
քում հար ցը քննար կել: 

 Մար տու նու քա ղա քա պե տը` ներ կա յաց նե լով հա
մայն քի զար գաց մանն ուղղ ված քայ լե րը՝  նշել է, որ 
ունեն քա ղա քում կա թի վե րամ շակ ման ձեռ նար կութ
յուն ստեղ ծե լու ծրա գիր, սա կայն անհ րա ժեշտ են 
ցածր տո կո սադ րույք նե րով վար կա յին մի ջոց ներ: Նա 
ա վե լաց րել է, որ նման քննար կում եր բեք չի ե ղել և  ող
ջու նե լի է վար չա պե տի այս քայ լը:

 Կա րեն Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է ներ կա յաց
նել ծրա գիր և հա վե լել, որ նա խա տե սում են` ո րո շա կի 
բիզ նես նե րին ո րոշ ժա մա նակ վար կա յին տո կո սի սուբ
սիս դա վո րում, բայց նույն պես պետք է հաս կա նանլ, թե 
դա ի՞նչ է տա լու: Անդ րա դառ նալով գյու   ղատն տե սութ
յան ո լոր տը սուբ սի դա վո րե լու վե րա  բեր յալ Վար դե նի
սի քա ղա քա պե տի ա ռա ջար կին՝ վար  չա պետն ընդգ ծել 
է, որ ա ռա ջի կա յում կներ կա յաց վի գյու ղատն տե սութ
յան ռազ մա վա րութ յու նը: Կա րեն Կա րա պետ յա նի 
խոս քով՝ անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել սուբ սի դա վոր ման 
հետ կապ ված սկզբունք նե րը, ո րով հետև կան և լավ, 
և վատ օ րի նակ ներ.  օ րի նակ՝ երբ սու բիս դա վոր վել են 
ան հե ռան կա րա յին ծրագ րեր ու ցան կա լի մու տիպ լի
կա տիվ արդ յունք չի ստաց վել: 

 Սահ մա նա մերձ Ճամ բա րա կի ղե կա վարն էլ նշել է, 
որ հա մայն քում զար գա ցած է ա նաս նա պա հութ յու նը,. 
օ րա կան ար տադր վում է 20 հա զար լիտր կաթ, ո րը 
հանձ նում էին §Աշ տա րակ կաթ¦ ըն կե րութ յա նը, իսկ 
մի փոքր մասն էլ` տե ղի ար տադ րող նե րին: Հա մայն
քա պետն ա վե լաց րել է, որ վեր ջին ներս ար տադ րա կան 
ծա վալ ներն ա վե լաց նե լու ցան կութ յուն ու նեն՝ չնա յած 
§Աշ տա րակ կաթ¦ի շուրջ ստեղծ ված վի ճա կին: Նշ վել 
է նաև, որ §Աշ տա րակ կաթ¦ի պարտ քը ճամ բա րակ
ցի նե րին կազ մում է շուրջ 70 մլն դ րամ:

 Կա րեն Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց րել է, որ §Աշ
տա րակ կաթ¦ն  ու նի նոր կա ռա վա րիչ, ով պաշ տո նա
պես հայ տա րա րել է, և կա ռա վա րութ յունն էլ վե րահս
կո ղութ յուն է ի րա կա նաց նե լու, որ ա ռա ջին հեր թին 
պետք է մար վի գյու ղա ցի նե րի պարտ քը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ՀՀում ԱՄՆի ար տա կարգ և 
լիա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սին: Հան դիպ մա նը ներ
կա էր նաև ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) հա յաս տան յան ա ռա քե
լութ յան տնօ րեն Դե բո րա Գ րի զե րը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Ա ռա քել յա նը 
բարձր  է գնա հա տել  ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան  ներդ
րած ջան քե րը և տար բեր ծրագ րե րի ներ քո ցու ցա
բեր վող օ ժան դա կութ յու նը` ուղղ ված մեր երկ րի գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը:

 Դես պան Միլ սը նշել է, որ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յու նը 

բարձր է գնա հա տում գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան հետ ու նե ցած եր կա րամ յա գոր ծըն կե րութ
յու նը, ո րի հիմ քում`  Հա յաս տա նի տնտե սա կան դրութ
յան բա րե լավ ման ու գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ու 
խո ցե լի խմբե րի բնա կիչ նե րի հա մար ե րաշ խիք նե րի 
ա պա հով ման ընդ հա նուր նպա տակն է: § Հա յաս տա նի 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի խթան մանն ուղղ ված 
մեր հա մա տեղ ջան քե րը եր կուս տեք կար ևոր են. մենք 
գի տակ ցում ենք, որ Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տում կա նե րուժ և պատ րաստ ենք ա ռա ջի
կա տա րի նե րին մեր ներդ րումն ու նե նալ ա ռա վել նե
րա ռա կան ու ինք նա բավ տնտե սա կան զար գաց ման 
հար ցում: Ես ի րա պես ակն կա լում եմ շա րու նա կել մեր 
սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը¦,  հա վե լել է Ռի չարդ 
Միլ սը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են  
գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայա մե րիկ յան  
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի ըն թաց քը:

 Պա րոն Միլ սը ա ռանձ նաց րել է ԱՄՆ գյուղ դե պար
տա մեն տի օ ժան դա կութ յամբ Հա յաս տա նում գյու
ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ վառ ման ի րա կա

նա ցու մը, ո րի արդ յունք նե րի հրա պա րա կու մը տե ղի 
կու նե նա ա ռա ջի կա յում: Այս հա մա տեքս տում կող մե
րը կար ևո րել են հան րա յին լայ նա ծա վալ ի րա զե կում 
կազ մա կեր պե լու հար ցը:

 Կող մերն անդ րա դար ձել են նաև գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
բարձր ո րա կի ա պա հով ման խնդրին` կար ևո րե լով 
§Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի¦ գոր ծու նեութ
յու նը, քննար կել դրա հե տա գա ֆի նան սա վոր ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Հան դիպ ման շրջա նա կում ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րը և ԱՄՆ դես պա նը  նաև մտքեր են փո
խա նա կել ո լոր տում ա պա հո վագ րութ յան ներդր ման, 
ջրի խնա յո ղա տար հա մա կար գե րի կի րառ ման և  եր
կուս տեք հե տաքր քութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ 
հար ցե րի շուրջ:  

***
Նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է  նաև 

ՀՀում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան 
Յո գեշ վար Սանգ վա նին:  Հան դիպ ման ըն թաց քում 
կող մե րը քննար կել են գյու ղատն տե սութ յան բնա
գա վա ռում հայհնդկա կան հա մա գոր ծակ ցութ յանն 
առնչ վող հար ցեր:

 Պա րոն դես պա նը գո հու նա կութ յուն է հայտ նել 
2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14ին Եր ևա նում կա յա
ցած գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր
ծակ ցութ յան հայհնդկա կան աշ խա տան քա յին խմբի 
հան դիպ ման վե րա բեր յալ` փո խան ցե լով Հնդ կաս
տա նի գյու ղատն տե սութ յան և ֆեր մեր նե րի բա րե կե
ցութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ս. Պատ տա նա յա կի  
շնոր հա կա լա կան խոս քերն արդ յու նա վետ և բո վան
դա կա յին աշ խա տան քի հա մար: § Հա յաս տա նի և Հնդ
կաս տա նի միջև գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում 
առ կա է հա մա գոր ծակ ցութ յան մեծ նե րուժ և  անհ րա
ժեշտ է ակ տիվ քայ լեր ձեռ նար կել աշ խա տան քա յին 
խմբի նա խան շած ուղ ղութ յուն նե րով այդ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը զար գաց նե լու հա մար: Մենք միշտ բաց 
ենք և պատ րաս տա կամ` քննար կե լու բո լոր փոխ շա
հա վետ ա ռա ջարկ նե րը¦, նշել է Ի. Ա ռա քել յա նը:

Եր կու երկր նե րի պաշ տոն յա նե րը կար ևո րել են 
փոխ գոր ծակ ցութ յան խթա նու մը բու սա բու ծութ յան, 
ա նաս նա բու ծութ յան, վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ
յան և  այլ ճյու ղե րում:

 Կող մե րը մտքեր են փո խա նա կել նաև 2017  թվա
կա նին Հնդ կաս տա նում կա յա նա լիք  հայհնդկա կան 
աշ խա տան քա յին խմբի երկ րորդ նիս տին առնչ վող 
եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք 
հար ցե րի շուրջ:
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Կոնսոլիդացնել ոլորտի ծրագրերը
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, ո րին մաս նակ ցում էին ՀՀ վար չա պե
տի խորհր դա կան Գա գիկ Մար տի րոս յա նը, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ ներ Ռո բերտ 
Մա կար յա նը, Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, §Գ յու ղա կան 
տա րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց մանԾԻԳ¦ ՊՀ, 
Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ
նադ րա մի (IFAD), Գ յու ղա կան տա րածք նե րի տնտե
սա կան զար գաց ման հիմ նադ րա մի (FREDA), §ՓՄՁ 
ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿ ՓԲԸի և  այլ կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

§Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տար բեր գե րա
տես չութ յուն նե րի և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի կող
մից այ սօր ի րա կա նաց վում են բազ մա թիվ ծրագ րեր, 
ո րոնք հար կա վոր է կենտ րո նաց նել` ա ռա վել արդ
յու նա վետ դարձ նե լու հա մար: Այս խորհր դակ ցութ
յան նպա տակն է` քննար կել այդ ծրագ րե րի կենտ
րո նաց ման և հա մա կարգ ման հնա րա վո րութ յու նը: 
Մար զա յին այ ցե րի ըն թաց քում ստա նում ենք ա ռա
ջար կութ յուն ներ, ո րոնք հար կա վոր է հա մա կար գել 
և շա հա ռու նե րին ուղ ղոր դել, թե այն որ կազ մա կեր
պութ յա նը պետք է ներ կա յաց նել¦,  ն շել է նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 

 Միա ժա մա նակ նա խա րա րը վստա հութ յուն է 
հայտ նել, որ տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի ու կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ու ժե րի կոն սո լի դաց ման և հա
մա տեղ աշ խա տան քի շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի 
խու սա փել ա վե լորդ խո չըն դոտ նե րից և  ա պա հո վել 
ծրագ րե րի բա րե հա ջող ըն թաց քը: 

Քն նար կում նե րի արդ յուն քում Իգ նա տի Ա ռա քել
յանն ա ռա ջար կել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նին վե րա պա հել  
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ծրագ րե րի հա մա
կարգ ման ի րա վա սութ յու նը: Նա խա րա րը նաև տե ղե
կաց րել է, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա
նաց վող ծրագ րե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
ֆեր մեր նե րի հա մար ա ռա վել հա սա նե լի և մատ չե լի 
դարձ նե լու նպա տա կով նա խա տես վում է հրա պա րա
կել նա խա րա րութ յան կայ քում:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև ըն թա ցիկ և  նա խա տես վող ծրագ րե
րին, քննարկ վել են պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան սեր տաց մանն ու հա մա
տեղ գոր ծու նեութ յանն առնչ վող հար ցեր: 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը հան դի պել է սու պե րէ լի տա յին և  է լի տա 
ցո րե նի սեր մար տադ րող նե րի հետ` Հա յաս տա նում 
սերմ նա բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան ծրագ րե
րի ի րա կա նաց ման ըն թացքն ու ա ռա ջի կա խնդիր նե
րը քննար կե լու նպա տա կով: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էին` նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ ԳՆ § Սեր մե րի գոր ծա կա
լութ յուն¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Վ լա դի միր Մա նուկ յա նը, 
§ Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա
բույ սե րի գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Գա
յա նե Սարգս յա նը, §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յան¦ 
ՓԲԸի տնօ րեն Ռու բիկ Կա րա խան յա նը և  ո լոր տի այլ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

 Հան դիպ մա նը, մաս նա վո րա պես, անդ րա դարձ է 
կա տար վել հան րա պե տութ յու նում տե ղա կան սերմ
նա բու ծութ յան զար գաց մա նը, բեր քատ վութ յան 
բարձ րաց ման նպա տա կով ո րակ յալ սեր մա ցո ւի ար
տադ րութ յա նը, սեր մե րի ինք նար ժե քի նվա զեց ման 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վե լիք քայ լե րին, ո լոր տում 
գյու ղատն տե սա կան նո րա գույն տեխ նի կա յի ներդր
մանն առնչ վող և  այլ հար ցե րի: 

Քն նարկ վել են նաև ներկր ման հա մար ա ռա վել 
նպա տա կա հար մար սու պե րէ լի տա յին սոր տե րի սեր
մե րի հար ցը, ցան քաշր ջա նա ռութ յան ա պա հով ման 
հա մար ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը:  

Քն նար կում նե րի արդ յուն քում ա ռանձ նաց վել են 
սերմ նա բու ծութ յան ո լոր տի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար հիմ նա րար նշա նա կութ յուն ու նե ցող ա ռանց
քա յին կե տե րը, այդ թվում` հա ցա հա տի կի մշա կութ
յան կարևո րութ յու նը` ցան քաշր ջա նա ռութ յան և 

պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա
տա կով, պե տութ յան ա ջակ ցութ յան շա րու նա կա կա
նութ յու նը` ուղղ ված ո լոր տի զար գաց մա նը, տե ղա կան 
ար տադ րող նե րի կող մից սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պու մը, մե խա նի զա ցիա յի պար կի վե րա
զին ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ա պա հո վագ րութ յան 
մե խա նիզ մի մշա կու մը, պայ մա նագ րա յին հի մունք
նե րով գնա յին քա ղա քա կա նութ յան կար գա վո րու մը, 
ինչ պես նաև  գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ա զա
տու մը ԱԱՀից:

 Նա խա րարն ա ռա ջար կել է հաշ վար կել և Ա շոտ 
Հա րութ յուն յա նին ներ կա յաց նել 2017 թվա կա նի գար
նա նա ցա նի և  աշ նա նա ցա նի հա մար անհ րա ժեշտ  
ցո րե նի և  այլ սեր մե րի պա հան ջար կը, ինչ պես նաև 
պար բե րա բար կազ մա կեր պել նման ձևա չա փով հան
դի պում ներ` ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար կե լու և  օ պե 
րա տիվ լու ծում ներ տա լու նպա տա կով: 

Աջակցել փոքր և միջին բիզնեսի 
ներկայացուցիչներին
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց ման և 
հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան (ՇԶՀԳ) Հա
րա վա յին Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նա յին գրա սեն յա
կի ղե կա վար Օ լիվ յե Բուր կիին:

 Հան դիպ ման սկզբում վե րա հաս տա տե լով ՇԶՀԳ 
պատ րաս տա կա մութ յու նը շա րու նա կել բազ մա կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան հետ` պա րոն Բուր կին նշել է, որ Գոր
ծա կա լութ յան հիմ նա կան նպա տակ ներն են` խթա նել 
Հա յաս տա նում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ
յու նը` ա ջակ ցե լով փոքր և մի ջին բիզ նե սի ներ կա

յա ցու ցիչ նե րին, նպաս տել երկ րում ար ժեշղ թա նե րի 
զար գաց մա նը և շու կա նե րի հա սա նե լիութ յան ա պա
հով մա նը: 

 Ներ կա յաց նե լով հան րա պե տութ յան մի շարք 
մար զե րում` մաս նա վո րա պես Ս յու նի քում Գոր ծա կա
լութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի բա րե հա
ջող ու արդ յու նա վետ ըն թաց քը, Օ լիվ յե Բուր կին ընդգ
ծել է շվեյ ցա րա կան կող մի նպա տա կադ րութ յունը, 
այն է` ընդ լայ նել ծրագ րե րի շրջա նակ նե րը: Նա նաև 
շեշ տել է, որ ՇԶՀԳն հե տաքրքր ված է առևտ րի և գ յու
ղատն տե սութ յան ո լորտ նե րում Հա յաս տա նի և Վ րաս
տա նի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի ըն դար ձակ մամբ և  
ամ րապնդ մամբ:

Ն շե լով, որ կեն դա նի նե րի հաշ վա ռումն ու հա մա
րա կա լումն այ սօր ո լոր տի ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից 

է, ո րի լու ծու մը կար ևոր վում է հատ կա պես սննդամ
թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման տե սանկ յու
նից` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ա ռա ջար կել է այս խնդրի շուրջ կազ մա
կեր պել հա մա տեղ քննար կում բո լոր շա հագր գիռ կող
մե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ՇԶՀԳ ա ջակ ցութ
յամբ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող նա խա ձեռ նութ
յուն նե րին, այդ թվում` Ս յու նի քի և Վա յոց ձո րի մար
զե րի 100 գյու ղա կան հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վող 
§Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Հա յաս տա նի հա
րա վում 20142020 թթ.¦, § Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար¦ 
ծրագ րե րին, ինչ պես նաև քննարկ վել են գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող այլ հար ցեր: 
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 Շա րու նակ վում է խա ղո ղի մթե րում նե րի դի մաց պարտ քե րի մար
ման գոր ծըն թա ցը. մար վել է շուրջ 675 մլն դ րամ գու մար: ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տե ղե կաց նում է, որ նա խորդ 
տար վա ըն թաց քում խա ղո ղի մթե րում նե րի դի մաց գո յա ցած պարտ
քե րի մար ման գոր ծըն թա ցը  շա րու նակ վում է:

 Մաս նա վո րա պես, նա խորդ եր կու ա միս նե րի ըն թաց քում կա տար
ված մա րում նե րի արդ յուն քում, սեպ տեմ բեր ամ սին առ կա 820 մլն  ընդ
հա նուր պարտ քը նվա զել է` հաս նե լով 145.2 մլն դ րա մի: Ս.թ դեկ տեմ
բե րի 7ի դրութ յամբ, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին պարտ քեր 
ու նեն  թվով 9 ըն կե րութ յուն ներ: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը ևս մեկ ան գամ հոր
դո րում է վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րին` ա ռա վե լա գույ նը մինչև 
տա րե վերջ  ամ բող ջութ յամբ կա տա րել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի նկատ մամբ ու նե ցած ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րը: 

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2ի դրութ յամբ, Հա յաս տա նից Ի րա նի Իս լա մա կան Հան
րա պե տութ յուն է ար տա հան վել շուրջ 2179.0 տոն նա մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի միս` 
2015 թվա կա նի ամ բողջ տար վա  681.8 տոն նա յի դի մաց, ո րից 1025 տոն նան ար տա հան վել 
է սեպ տեմ բե րի 22ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Ս.թ. հոկ տեմ բե րի 18ին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն
դու նել է Հա յաս տա նում ԻԻՀ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Սե յեդ Քա զեմ Սա ջա դիին` հայ
ի րա նա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա ու ղի նե րը քննար կե լու նպա տա կով:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան
քա յին խմբի գոր ծու նեութ յան խթան մա նը` կար ևո րե լով հա մա գոր ծակ ցութ յան ակ տի վա
ցու մը ա նաս նա բու ծութ յան, սերմ նա բու ծութ յան,  ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար
գաց ման, ծաղ կա բու ծութ յան և ձկ նա բու ծութ յան ճյու ղե րում:

 Հարկ է նշել, որ այժմ Հա յաս տա նում է գտնվում ԻԻՀ Գի լան նա հան գի առևտ րատն տե
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման խում բը` ձկնա բու ծութ յան, թռչնա բու ծութ յան և  
այլ ճյու ղե րում երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի ընդ լայն ման հար ցե րը  ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան պա տաս խա նա տու նե րի հետ քննար կե լու նպա տա կով:
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Ուսանողը բուհինն է, 

մասնագետը՝ երկրինը
Ա սել է, թե միա սին ու հա մա տեղ պետք է ջա

նանք ու կրթենք կա յա ցած, տե սա կան գի տե լիք
նե րով ու գործ նա կան հմտութ յուն նե րով զին ված 
ե րի տա սարդ, աշ խա տա շու կա յում մրցու նակ մաս
նա գետ ներ։ Միայն լսա րա նում, ու սում ա կան լա
բո րա տո րիա յում՝ թե կուզ ա մե նա ժա մա նա կա կից 
զին վա ծութ յամբ, անհ նար է կադ րեր պատ րաս տել 
կի րա ռա կան բնույթ ու նե ցող այն պի սի մի ո լոր տի 
հա մար, ինչ պի սին գյու ղատն տե սութ յունն է։

Այդ է պատ ճա ռը, որ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նում միշտ կար ևոր վել են հան
դի պում ե րը, քննար կում ե րը՝ վե րամ շա կող ձեռ նար
կութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, գոր ծա տու նե րի 
հետ։ Սա կայն, այս տա րի ա ռա վել հա մընդգր կուն ու 
ներ կա յա ցուց չա կան էր հա մալ սա րան հրա վիր ված
նե րի կազմ ու աշ խար հագ րութ յու նը։ Կազ մը ներ
կա յա ցուց չա կան էր, մտքե րի փո խա նա կու մը՝ բաց, 
շի տակ, ա ռանց եր կի մաս տութ յան։ Քն նար կում ե րը 
կազ մա կերպ վե ցին ըստ խումբմասն գի տութ յուն
նե րի՝ ագ րո նո միա կան, ա նաս նա բու ծա կանա նաս
նաբուժա կան, տեխ նո լո գիա կան, ջրա յին ու հո ղա յին 
պա շար նե րի օգ տա գործ ման, բա րե լավ ման։ 

Եվ բու հի ղե կա վա րութ յան, և  հրա վիր ված նե րի 
մտա հո գութ յունն ու ձգտու մը մեկն էր` ու սում ա կան 
պլան նե րը, ա ռար կա յա կան ծրագ րե րը, ու սում ա
կան, ար տադ րա կան, նա խա դիպ լո մա յին պրակ տի
կա նե րը ա ռա վե լա գույնս պետք է նպաս տեն ա պա գա 
մաս նա գե տի հիմ ա րար գի տե լիք նե րի, փոր ձա ռութ
յան ձևա վոր մա նը, մաս նա գե տի կա յաց մա նը։ Թեև 

ՀԱԱՀի պրակ տի կա նե րի ժա մա քա նա կը նկա տե լիո
րեն և  օ րի նա չա փո րեն մեծ է, սա կայն, մաս նա կից նե
րը ցան կա լի էին հա մա րում ու չէին բա ցա ռում նախ
կի նում ըն դուն ված աշ խա տան քա յին կի սամ յակ նե րի 
վե րա ներդ րու մը։ Այն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում, 
որ ու սա նող նե րը հիմ ո վին ծա նո թա նան ի րենց ընտ
րած մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, 
նրբութ յուն նե րին, ան գամ դժվա րութ յուն նե րին։ Գոր ծա
տու նե րի զգա լի մա սը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ
նել  դռնե րը բաց պա հել ու սա նող նե րի առջև, ո րոն ցից 
լա վա գույն նե րի կրթութ յան հե տա գա ըն թաց քին, ա ճին 
կհետ ևեն ու շադ րութ յամբ ու կա պա հո վեն աշ խա տան
քով։ Իսկ մաս նա գետ նե րի պա հանջ շատ կա՝ բույ սե րի 
պաշտ պան ներ, փակ գրուն տի ագ րո նոմ եր, գյուղ տեխ
նի կա յի շա հա գոր ծող ներ, ճար տա րա գետ ներ, ա նաս
նա բույծ ներ, ա նաս նա բույժ ներ, սննդի վե րամ շակ ման 
տեխ նո լոգ ներ։ Այս ա մե նի տրա մա բա նա կան ամ փո
փում էր` ՀՀ կա ռա վա րութ յան հանձ նա րա րա կա նի 
հա մա ձայն կազ մա կերպ ված քննար կու մը տա րած քա յին 
կա ռա վար ման նա խա րա րութ յու նում՝ Դա վիթ Լոք յա նի, 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի, 

փոխ նա խա րար ներ Վա չե Տեր տեր յա նի, Ռո բերտ Մա
կար յա նի, մարզ պետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: ՀԱԱՀ 
աշ խա տան քա յին թի մը` ռեկ տոր Ար շա լույս Թար
վերդ յա նի ղե կա վա րութ յամբ, վեր ջին հինգ տա րի
նե րին բու հը ա վար տած նե րի վի ճա կագ րութ յունն էր 
պատ րաս տել` ըստ մար զե րի  և  մաս նա գի տութ յուն
նե րի:

Ե րեք կար ևոր հարց էր դի տարկ վում, մար զե րը 
ագ րա րա յին ո լոր տի ինչ մաս նա գե տի կա րիք ու նեն, 
ինչ նոր մաս նա գի տութ յուն կա ռա ջար կեին ընդգր կել 
բու հի կրթա կան ծրագ րե րի ցան կում, և  ար տադ րութ
յու նում աշ խա տող մաս նա գետ նե րի ու ֆեր մեր նե րի 
վե րա պատ րաստ ման հա մա կար գի ար մա տա կան բա
րե լա վում: Այն, որ գյու ղա կան հա մայնք նե րը ա նաս
նա բույ ծի, ա նաս նա բույ ժի, ագ րո նո մի, սննդի վե րամ
շակ ման տեխ նո լո գի կա րիք ու նեն, ան վի ճե լի է: Վեր
ջին տա րի նե րին ՀԱԱՀում նպա տա կա յին տե ղեր էին 
սահ ման ված հա մայնք նե րի հա մար: Մեկ գլխա վոր 
մտայ նութ յուն էր ըն կած այս ձեռ նար կի հիմ քում, որ 
ա վար տած մաս նա գե տը վե րա դառ նա հայ րե նի գյուղ 
ու նպաս տի իր փոքր հայ րե նի քի տնտե սութ յան զար
գաց մա նը: Սա կայն, սա լուծ ման մեկ, բայց ոչ բա վա
րար ու ղի է:  Ցան կա լի է, որ հա մայնք նե րը գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րը, 
հա մալր ված լի նեն գյու ղատն տե սա կան կրթութ յուն 
ստա ցած կադ րե րով, ո րոնք լավ կհաս կա նան ի րենց 
ե զեր քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Որ պես զի մար զե րում կադ րե րի, պա հանջ վող 
մաս նա գետ նե րի, թա փուր աշ խա տա տե ղե րի պատ կե
րը պարզ լի նի, իբրև ա ռա ջին քայլ, մարզ պետ նե րին 
հանձ նա րար վեց մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում ներ կա յաց
նել ա ռա ջարկ նե րը: Հս տակ է մի բան, այս խնդիր նե րը 
կա րող ենք լու ծել միաս նա բար, հա մա տեղ  ջան քե րով:

Ա . Խու դա վերդ յան
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Ար գեն տի նա – Հա յաս տան տեխ նի կա կան հա
մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա քե լութ յուն ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, նո յեմ բե րի  28ից դեկ տեմ բե րի 2ը, մեր 
հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վեց «Ագ րո գի
տասփ յու ռի հա մա կար գի ամ րապնդ ման մե թոդ նե րի 
բա րե լավ ման» նա խագ ծի  քննար կու մը (Fo.Ar 6422): 
Այ նու հետև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յու նում տե ղի ու նե ցավ ծրագ րի շնոր հան դե սը: Հան
դիպ մա նը մաս նակ ցում էին Հա յաս տա նում Ար գեն
տի նա յի դես պան  Գոն զա լո Ուր րիո լա բեի տիան, ՀՀ 
ԳՆ Ար տա քին կա պե րի վար չութ յան պետ Անդ րա նիկ 
Պետ րոս յա նը, ԳԾԻԳ ՊՀի   տնօ րե նի  պաշ տո նա
կա տար  Գե ղամ   Գ ևորգ յա նը, ԳԱՀԿ տնօ րեն Ա շոտ 
Վա հան յա նը և ծ րագ րի   այլ  շա հա ռու ներ: 

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին` դես պա նը կար ևո րել է 4 
օ րե րի ըն թաց քում բազ մա թիվ հան դի պում ե րի ա ռա

քե լութ յու նը` խորհր դատ վա կան հա մա կար գի և մար
զե րում կոո պե րա ցիա նե րի ձևա վոր ման հար ցում: Այ
նու հետև INTA ծրագ րի ա ռա քե լութ յան ան դամ եր գյու
ղատն տես ին ժե ներ Խոր խե Գոետ տեն և տն տե սա գետ 
Ա գուս տի նա Մալ վի դոն ման րա մասն ներ կա յաց րել են  
INTAի նպա տակ ներն ու ա ռա քե լութ յու նը:  Այն ինք նա
վար հա սա րա կա կան մար մին է, ստեղծ վել է 1956 թ.` 
Ագ րոարդ յու նա բե րութ յան նա խա րա րութ յան ներ քո: 
Ծ րագ րի նպա տակն է` զար գա ցող երկր նե րում խթա նել 

գի տասփ յու ռի քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ փոր
ձի և գի տե լիք նե րի փո խա նակ մա նը, ա սո ցիա տի միզ մի 
ե ղա նակ նե րին և փո խան ցել կոո պե րա տի վիզ մի հա ջող 
փոր ձը: 

Մաս նա գետ նե րի տե ղե կաց մամբ, ա ռա քե լութ յան  
հիմ ա կան  դրույթ ներն են` ագ րո գի տասփ յու ռի քա ղա
քա կա նութ յունն ու ար գեն տի նա կան փոր ձը: Այն ի րե նից 
ներ կա յաց նում  է  ռազ մա վա րութ յունն ու մար տահ րա
վեր նե րը, Ար գեն տի նա յի դեպ քում` INTAի ներ կա յա ցու
մը, կա ռուց վածքն ու կազ մա կեր պու մը, INTAի ներ կա
յիս մո տե ցու մը` տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցում ու 
նո րա րա րութ յու նը, INTAի գի տասփ յու ռի հա մա կար գի 
կազ մա կեր պու մը,  աշ խա տան քա յին ռազ մա վա րութ
յու նը` տա րա ծաշր ջա նա յին նա խագ ծե րի և գ յու ղա կան 
զար գաց ման ազ գա յին ծրա գի րը:

 Ներ կա նե րը տե ղե կա ցան նաև գյու ղա կան ո լոր
տում  ա սո ցիա տի միզ մի ե ղա նակ նե րին: Դ րանք են` 
որ պես ռազ մա վա րութ յուն` միա վոր վել ա ճի և տե ղե
կատ վութ յան փո խա նակ ման հա մար, 23 տա րի Ար գեն
տի նա յում գոր ծող գյու ղա կան փո փո խութ յան ծրա գիր 
(խմբեր, ո րոնք հա մա տեղ են օգ տա գոր ծում, վա ճա ռում 
և գ նում գյուղ տեխ նի կան, հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե
րի զար գաց ման հա ջո ղութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե
րը), կոո պե րա տիվ եր ստեղ ծող ա սո ցիաց ված խմբեր և  
ա վե լաց ված ար ժեք: Հան դիպ ման ըն թաց քում կար ևոր
վեց նաև կոո պե րա տի վիզ մում հա ջող ված և հա մա տեղ 
փոր ձը` զար գա ցած և զար գա ցող երկր նե րում: 

 Խո սե լով  INTAի  ձևա վոր ման ու նպա տակ նե րի 
մա սին` Ա գուս տի նա Մալ վի դոն անդ րա դար ձավ նաև 
Ար գեն տի նա յում գի տասփ յու ռի զար գաց մանն ու գոր
ծա ռույթ նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րին, ինչ պես նաև գյու
ղատն տե սա կան բիզ նե սի և գ յու ղա կան կյան քի ար
դիա կա նաց մանն  ու բա րե լավ մա նը: Մաս նա գետն 
անդ րա դար ձավ նաև կոո պե րա տիվ ե րին կից գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րող նե րի գոր ծու նեութ յա նը: 
INTAի  տա րած քում գոր ծում են` կենտ րո նա կա յան, 15 
տա րա ծաշր ջա նա յին կա յան ներ, 50 փոր ձա րա րա կան 
կա յան ներ,  364 գի տասփ յու ռի գրա սեն յակ ներ, 6 հե
տա զո տա կան կենտ րոն ներ, 22 գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տուտ ներ, 2 մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն ներ: 

Գի տասփ յու ռի հա մա կար գում ներգ րավ ված են Ար
տադ րող նե րի կազ մա կեր պութ յուն ներ, հա մալ սա րան
ներ, մար զա յին կա ռա վա րութ յուն ներ, հան րա յին ազ
գա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և վեր ջա պես` հենց INTAն:

Գի տասփ յու ռի հա մա կար գում գոր ծում են շուրջ 
1450 մաս նա գետ ներ, 300 տեխ նիկ ներ, 170 ա ջակ ցող 
անձ նա կազմ և մոտ 100 պրակ տի կանտ ներ: Գոր ծող 
մաս նա գետ նե րի մո տա վո րա պես 25 %ն  ու նի մաս
նա գի տա ցում` մա գիստ րո սի կամ դոկ տո րի գի տա կան 
աստիճան: Գի տասփ յու ռի  հա մա կարգն ու նի նաև փու
լեր` կազ մա կերպ չա կան և տեխ նո լո գիա կան նո րա րա
րութ յուն, խմբա կա յին մար տա վա րութ յուն, նա խագ ծեր,  

զանգ վա ծա յին  մի ջոց ներ, տեխ նո լո գիա կան փա թեթ
ներ, ար տադ րող և  ըն տա նիք: 

 Հան դիպ ման ըն թաց քում ներ կա նե րը ծա նո թա
ցան  նաև գյու ղա կան զար գաց ման դաշ նա յին ա ջակ
ցութ յան ծրագ րի գոր ծի քա կազ մին` խո ցե լի ըն տա նիք
նե րի հետ միա սին` պտղա տու այ գու ծրա գիր  (MDSի 
ֆի նան սա վոր մամբ), ծրագ րեր փոքր հո ղա տե րե րի 
հա մար, ծրագ րեր` ըն տա նե կան բիզ նե սով  զբաղ վող
նե րի հա մար, լո կալ զար գաց ման ա ջակ ցութ յան ծրագ
րեր,  ին տեգր ված ծրագ րեր և Cambio Rural խմբեր` 
անց ման փու լում գտնվող կա պի տա լաց ված, ըն տա նե
կան  ֆեր մեր նե րի և ՓՄՁի հետ  (ֆի նան սա վո րում է 
MINAGROն):

Լիա նա  Շահ նա զար յան

ՀԱՍՈՒՅԹԸ ԿՆՎԻՐԱԲԵՐՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
Օ րերս Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ 

կա նանց ա սո ցիա ցիան (ՀԵԿԱ ) կազ
մա կեր պել էր ար դեն ա վան դույթ դար
ձած բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ` 
նվիր ված Ա մա նո րի և Սուրբ Ծննդ յան 
տո նե րին: Տո նա վա ճա ռի մաս նա կից
ներն ու այ ցե լու նե րը հյու րըն կալ վե ցին 
Բեսթ Վես թերն Կոնգ րես հյու րա նո ցի 
հար մա րա վետ սրահ նե րում, որ տեղ 
հնա րա վոր ե ղավ պատ շաճ մա կար դա
կով ցու ցադ րել ողջ տե սա կա նին: 

Մաս նակ ցում էին ոչ միայն Եր ևա
նում, այլև հան րա պե տութ յան մար զե
րում գոր ծող ար տադ րութ յան տար բեր 
մաս նա գի տա ցում ու նե ցող կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Տո
նա վա ճա ռին մաս նակ ցում էին նաև 
տար բեր երկր նե րի մշա կույ թը ներ կա
յաց նող դես պա նատ ներ (ԱՄՆ, Լիտ վա, 
Շ վեյ ցա րիա, Բ րա զի լիա, Չի նաս տան, 
Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րութ յուն ներ 
և  այլն), տե ղա կան և մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն ներ (ՄԱԿի փախս տա
կան նե րի հար ցե րով գրա սեն յա կը, որն 
ա ջակ ցել է մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ
մա նը), ՀԿներ, ինչ պես նաև սի րիա հայ 
ար տադ րող ներ: Տո նա վա ճա ռի հա ճա
խորդ նե րի հա մար գոր ծում էր ման կա
կան անկ յու նը:

Մեծ թվով տա ղա վար ներ էին հատ
կաց վել սի րիա հա յե րին, ով քեր ներ կա
յաց նում էին ոչ միայն հայ կա կան, այլև` 
ա րա բա կան խո հա նո ցի ցու ցադ րան
մուշ ներ: Թխ վածք նե րի հա րուստ տե սա
կա նիով էր հան դես ե կել նաև Ա բով յան 
քա ղա քում գոր ծող «Ա գա պի Օ հան յան» 
ԱՁ–ն: Ա գա պին պատ րաս տում է հար
սա նե կան, կնուն քի, տո նա կան, ինչ պես 
նաև ման կա կան տոր թեր, շո կո լա դե, 
սե րուց քա յին, մրգա յին և  այլ մի ջուկ
նե րով կեք սեր, կազ մա կեր պում է նաև 
ֆուր շետ ներ: Նույն տա ղա վա րում էր 
ներ կա յաց ված նաև նրա քրոջ` Նա զա նի 
Օ հան յա նի « Լու սե վա» ապ րան քա նի շով 

ար տադ րան քը` տո նա կան ան ձե ռո ցիկ
ներ: Ե րի տա սարդ ձեռ նե րեց նե րի կար
ծի քով, գոր ծա րա րութ յան զար գաց ման 
հա մար ար տա քին ներդ րում ե րի և հա
մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի ընդ լայն ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա: 

Ինչ պես միշտ հա րուստ, գրա վիչ ու 
բազ մա զան էր  « Սու խաֆ րուկ տի Ալ լա» 
ապ րան քա նի շը կրող չրե րի և  ա վան
դա կան քաղց րա վե նիք նե րի տա ղա վա
րը: Ալ լա Ղա զար յա նը ցու ցա հան դե սի 
ա մե նամ յա մաս նա կից նե րից է, քա նի 
որ նրա ար տադ րանքն ար դեն ճա նաչ
վել և մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում սպա
ռող նե րի շրջա նում: ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Աղձք գյու ղում գոր ծող փոք րիկ 
ըն կե րութ յունն ար տադ րան քի ար տա
հան ման հետ կապ ված խնդիր ու նի, քա
նի որ մեծ ծա վալ ա պա հո վե լու հա մար 
պետք է ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը: Տի
կին Ալ լա յի կար ծի քով` այդ նպա տա կով 
պետք է տեխ նի կա պես վե րա զի նել չո
րաց ման ար տադ րա մա սը, կի րա ռել նոր 
տեխ նո լո գիա ներ: «Ցանկալի է կա ռու ցել 
արևա յին ջեր մոցչո րա նոց, արդյունքում 
կկրկնա պատկ վեր ար տադ րութ յան ծա
վա լը: Սա կայն դրա հա մար բա վա րար 
չեն փոքր ար տադ րա մա սի ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րը», նշում է Ալ լա Ղա զար
յա նը: Ար տադ րա մասն իր գոր ծու նեութ

յամբ նպաս տում է տա րա ծաշր ջա նում 
այ գե տա րածք նե րի ընդ լայն մա նը, քա նի 
որ, բա ցի սե փա կան այ գե տա րածք նե
րից ստաց ված բեր քից, ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման հա մար հում քը մթե
րում են նաև գյու ղա ցիա կան այլ տնտե
սութ յուն նե րից: 

Ար տադ րան քի ար տա հան ման ծա
վա լի հետ կապ ված` դժվա րութ յուն ներ 
ու նի նաև չո րաց րած մրգե րի և բան ջա րե
ղե նի ար տադ րութ յու նում մաս նա գի տաց
ված «SunGoods» ըն կե րութ յու նը, ո րը 
գոր ծում է ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Մ յաս
նիկ յան գյու ղում: Տ նօ րեն Ա շոտ Աս լիկ յա
նը նշեց, որ ըն կե րութ յու նը ոչ մի կերպ 
չի կա րո ղա նում ա պա հո վել ար տա հան
ման հա մար պա հանջ վող քա նա կութ յու
նը, իսկ փոքր ծա վա լով ար տա հա նու մը 
պար զա պես նպա տա կա հար մար չէ: Ար
դեն մեկ տա րի է, ինչ կազ մա կեր պում են 
նաև օր գա նա կան չրե րի ար տադ րութ
յուն, ո րի պա հան ջար կը ևս մեծ է ար
տերկ րում: Մր գե րի և բան ջա րե ղե նի չո
րա ցում ի րա կա նաց նում են փակ հա մա
կար գով սար քա վո րում ե րի մեջ` է լեկտ
րա կան հո սան քի կամ գա զի կի րառ ման 
ճա նա պար հով: Սա կայն եր կու դեպ քում 
էլ ստաց վում է բարձր ինք նար ժե քով չիր: 
Վա նա ձո րից Լու սի նե Բա րաթ յա նը տո
նա վա ճա ռում ներ կա յաց րել էր իր պատ
րաս տած կի սա ֆաբ րի կատ նե րը, ինչ պես 
նաև համ տե սի էր ներ կա յաց րել հա վի, 
տա վա րի մսով քյուֆ թա նե րը, ո րոնք մեծ 
հա վա նութ յան ար ժա նա ցան: Լու սի նեն 
նո րույթ նե րի սի րա հար է և նա խա տե
սել է ընդ լայ նել ար տադ րա տե սա կա նին: 
Ցու ցա հան դե սում  նա ար տադ րան քի   
մեծ թվով պատ վեր ներ ստա ցավ: « Կա
նայք հիմ ա կա նում կա րի քից ել նե լով են 
զբաղ վում բիզ նե սով, սա կայն դա օգ նում 
է մեզ` լի նել ա վե լի ու ժեղ և հաղ թա հա րել 
կյան քի բո լոր խո չըն դոտ նե րը», հա մոզ
ված է Լու սի նեն:

Ֆ րան սիա ցի խո հա րար Ֆ րան սիս 

Էք հոու թը, ով տո նա վա ճա ռում ներ կա
յաց րել էր ազ գա յին ու տեստ ներ և թխ
վածք ներ, նշեց, որ շատ է հա վա նում նաև 
հայ կա կան խո հա նո ցը, ճա շա տե սակ նե
րից` հատ կա պես տոլ ման և նա խա տե սել 
է կազ մա կեր պել նաև վեր ջի նիս ար տադ
րութ յու նը: Վար դե նի սից « Մաս րիկ» կա
նանց խում բը վա ճա ռա հա նել էր սե փա
կան ար տադ րութ յան մրգեր, բան ջա րե
ղեն և չ րեր: Իսկ « Կան տա տա» ըն կե րութ
յու նը հան դես էր ե կել ներկր ված թե յե րի 
և սուր ճի հա րուստ տե սա կա նիով: Բ նա
պահ պա նո րեն մա քուր բու սա կան թե յե
րի ցու ցադ րում և վա ճառք էր ի րա կա
նաց նում « Դար ման» ըն կե րութ յու նը: Ուր
ցը, դաղ ձը, ուր ցա դաղ ձը, խնկա ծա ղի կը 
և  այլ բու սա տե սակ ներ հա վաք վել են ՀՀ 
Տա վու շի, Լո ռու, Ս յու նի քի և  այլ մար զե րի 
ալպ յան գո տի նե րից: Բա րե գոր ծա կան 
տո նա վա ճա ռի այ ցե լու նե րը հնա րա վո
րութ յուն ու նե ցան համ տե սե լու ՀԵԿԱի 
կող մից հիմ ադրած «ԼԱՎ» թեյ սո ցիա
լա կան ձեռ նար կութ յան` Հա յաս տա նի 
բարձ րա դիր մար գա գե տին նե րից հա
վաք ված խո տա բույ սե րից պատ րաստ
ված թե յե րը: Այ ցե լու նե րը ծա նո թա ցան 
նաև ՀԵԿԱի նախաձեռնությամբ ՀՀ 
Լո ռու մար զի Ախ թա լա քա ղա քում հիմ
նադր ված « Նու ռիկ» զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց ման կենտ րո նի գոր ծու նեութ յա
նը: Կենտ րոնն աշ խա տան քով է ա պա հո
վել հաշ ման դա մութ յան խնդիր ու նե ցող 
6 ան ձի: « Հան գա նակ ված գու մար նե
րը տրա մադր վում են ՀԵԿԱի հե տա գա 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Վեր ջին 
2 տա րի նե րին դրանք ուղղ վել են մեր 
երկ րում կա նանց սո ցիալտնտե սա կան 
վի ճա կի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև 
սո ցիա լա կան ձեռ նե րե ցութ յան զար գաց
մա նը», պատ մում է ՀԵԿԱի նա խա գահ 
Լի լիթ Ա սատր յա նը: ՀԵԿԱն բա րե գոր
ծա կան տո նա վա ճառ ներ է կազ մա կեր
պում` սկսած 2010 թ.ից: 

Նել լի Սա հակ յան 
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 Վեր ջերս ՀՀ ԳԱԱ Բու սա բա նութ յան ինս տի
տու տի նիս տե րի դահ լի ճում կա յա ցավ ու սու ցում` 
« Հա յաս տա նում բարձր   բնա պահ պա նա կան   
ար ժեք   ու նե ցող  ան տառ նե րի (ԲԲԱԱ)  ընտ
րութ յուն, քար տե զագ րում և գ նա հա տում» թե
մա յով: Ու սուց մա նը մաս նակ ցում էին` ՀՀ Բ նա
պահ պա նութ յան  նա խա րա րութ յան, Կեն սա
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լութ յան, 
Բ նա պահ պա նա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գրա սեն յակ ՊՀի, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան « Հա յան տառ»  ՊՈԱԿի, «Ան
տա ռա յին պե տա կան մո նի թո րին գի կենտ րոն»  
ՊՈԱԿի, ՀՀ ԳԱԱ Բու սա բա նութ յան ինս տի
տու տի, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նի, Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր
պութ յան զար գաց ման ծրագ րի (ՄԱԶԾ/UNDP), 
«Էյ  Թի  Փի», «Ե րի տա սարդ ան տա ռա բույծ նե րի 
միա վո րում» և  Հայ կա կան բու սա բա նա կան ըն
կե րութ յուն ՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ա վե լի 
քան 30 մաս նա կից:

Ու սուց ման ըն թաց քում ներ կա յաց վեց « Հա
յաս տա նում բարձր բնա պահ պա նա կան ար ժեք 
ու նե ցող ան տառ նե րի ընտ րութ յան և  ա ռանձ
նաց ման գործ նա կան ու ղե ցույ ցը»՝ պատ րաստ
ված « Կեն սա բազ մա զա նութ յան և լանդ շաֆտ նե րի 
պահ պա նութ յան միա վո րում» ՀԿի և WWF Հա
յաս տա նի կող մից, ENPIFLEG II ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, Ավստ րիա կան զար գաց ման հա մա
գոր ծակ ցութ յան ֆի նան սա վոր մամբ:

 Ման րա մասն ներ կա յաց վե ցին ու ղե ցույ ցում 
տեղ գտած ԲԲԱԱ ընտ րութ յան ազ գա յին չա փա
նիշ նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ, ու ղե ցույ ցը միտ
ված է մե թո դա կան հիմ քե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք 
կօգ նեն բա ցա հայ տե լու կեն սա բազ մա զա նութ յան 
պահ պա նութ յան և տե ղա կան բնակ չութ յան ա ռօր
յա պա հանջ նե րը բա վա րա րող էա կան և  ան փո
խա րի նե լի դեր ու նե ցող ար ժե քա վոր ան տա ռա յին 
տա րածք նե րը։ Այ նու հետև ներ կա յաց վե ցին չա
փա նիշ նե րի փոր ձարկ ման արդ յունք նե րը՝ Տա վու
շի մար զի Նո յեմ բեր յա նի ան տառտն տե սութ յու
նում ընտր ված պի լո տա յին տա րած քի վրա: Հարց 
ու պա տաս խան նե րի մի ջո ցով տրվե ցին մաս նա
կից նե րին հու զող մի շարք հար ցե րի պար զա բա
նում եր: Տ պագր ված ու ղե ցույ ցը տրա մադր վեց 
ու սուց ման մաս նա կից նե րին: Այն տրա մադր վե լու 
է նաև հա մա պա տաս խան պե տա կան կա ռույց
նե րին և ԲԲԱԱնե րի հար ցին առնչ վող կազ մա
կեր պութ յուն նե րին: Ու ղե ցույ ցը նա խա տես վում է 
ան տա ռում գործ նա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա
նաց նող նե րի, ո րո շում եր ըն դու նող նե րի, ինչ պես 
նաև գիտ նա կան նե րի, տե ղա կան հա մայնք նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և  ընդ հան րա պես` ան տա ռի 
հիմ ախն դիր նե րով հե տաքրքր վող կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ու ան ձանց հա մար:

ENPIFLEG II ծրագ րի ԲԲԱԱին առնչ վող 
ա ռա ջադ րան քի շրջա նակ նե րում ա ջակ ցութ յուն է 
տրա մադր վում է նաև Հա յաս տա նում ԲԲԱԱնե րի 
ազ գա յին չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ կա ռա
վա րութ յան ար ձա նագ րա յին ո րոշ ման նա խագ ծի 
մշակ մա նը: Մ շակ ված ԲԲԱԱ ազ գա յին սկզբունք
ներն ու  չա փա նիշ ներն ար դեն մոտ ա պա գա յում 
գործ նա կա նում կի րառ վե լու են ՄԱԶԾԳԷՀի ի րա
կա նաց վող ծրագ րում: Դ րա նով նա խա տես վում է 
հյու սի սա յին և հ յու սիսար ևել յան Հա յաս տա նում 
ան տառտն տե սութ յուն նե րի կա ռա վար ման պլան
նե րի թար մաց ման ժա մա նակ ա ռանձ նաց նել 
տար բեր տի պե րի ԲԲԱԱներ: Այն կա րող է ա պա
հո վել, որ պես զի ան տա ռա յին կեն սա բազ մա զա
նութ յան ար ժեք ներն ա վե լի լավ հաշ վի առն վեն  
ան տառ կա ռա վար ման պլան նե րում և դ րան ցով 
նա խա տես վող գոր ծո ղութ յուն նե րում:

www. armenia.panda.org

 Մեր հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը մե ծա պես կա րող է նպաս
տել գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի կազ մա կեր պու մը: Սա կայն ի՞նչ մի ջոց նե րով, ո րո՞նք 
են այդ խո չըն դոտ ներն ու խան գա րող հան գա մանք նե րը և ի՞ն չը կա րող է խթա նել գոր ծի ի րա
գործ մա նը:

Այս և մի շարք այլ հար ցե րի քննարկ մանն էր 
ուղղ ված Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նում Ագ րա րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
և տն տե սա գի տութ յան հե տա զո տա կան կենտ րո
նի կազ մա կեր պած` «ՀՀում գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ ե րի կազ մա կերպ ման խնդիր նե րը 
և լուծ ման ու ղի նե րը» խո րագ րով քննար կու մը, 
ո րը վա րում էր նույն կենտ րո նի տնօ րեն, Ագ րա
րա յին քա ղա քա կա նութ յան և խորհր դատ վութ
յան ամ բիո նի վա րիչ Ա. Ե. Ոս կան յա նը: Հան դիպ
մա նը ներ կա էին` Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը, հա մալ սա րա նի ղե
կա վար և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ՀՀ ԳՆ գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման ծրագ րե րի վար չութ յան պետ Հ րաչ յա Ծպ նեց յա նը, ՀՀի ագ րա րա յին ո լոր տում գոր ծող 
կոո պե րա տիվ ե րի նա խա գահ ներ, ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հա յաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան րա պե տա
կան միութ յու նից, Հա սա րա կա կան և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից և  այլ հյու րեր:

« Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հե ռան կար նե րը, ծրագ րե րը հնա րա վոր է 
ի րա կա նաց նել միայն կոո պե րա ցիա յի ճա նա պար հով: Գո յութ յուն ու նեն տար բեր մո դել ներ՝ Խորհր
դա յին Միութ յան մո դե լը, ո րին ցա վոք այդ պես էլ չհա ջող վեց լու ծել պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
խնդի րը, Իս րա յե լի, Մերձ բալթ յան երկր նե րի մո դել նե րը և  այլն: Պետք է ման րա մասն քննար կել և  ըն
դու նել մո դել ներն ու ձևե րը, ո րոնք ՀՀի հա մար կա րող են կի րա ռե լի լի նել», քննարկ ման ըն թաց քում 
նշել է ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը՝ ցան կա նա լով մաս նա կից նե րին ա զատ և բաց քննար կում, 
քա նի որ միայն այդ դեպ քում հնա րա վոր կլի նի հաս նել դրա կան արդ յուն քնե րի:  «ՀՀում գյու ղատն
տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի կազ մա կերպ ման խո չըն դոտ նե րը և հաղ թա հար ման մի ջո ցա ռում
նե րը» թե մա յով զե կույ ցը ներ կա յաց րեց Ագ րո բիզ նե սի և շու կա յա բա նութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Հ րա չիկ Ջա վադ յա նը: Ե լույ թին հա ջոր դե ցին հար ցեր ու 
քննար կում եր, իսկ հա րա կից զե կույց նե րով հան դես ե կան «Այ գե գործ» Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի
վի նա խա գահ Սի մոն Ա սատր յա նը և «Ոս կե պատ» Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի նա խա գահ Սար գիս 
Մու րադ յա նը:

 Հան դիպ մա նը հնչած բո լոր կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը քննար կե լուց հե տո կներ կա
յաց վեն գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րին:

Քն նար կում ե րի արդ յուն քում, գյու ղատն տե սա կան կոոր պո րա տիվ ե րի կազ մա կերպ ման 
խնդիր նե րը և լուծ ման ու ղի նե րը ո րո նե լու ճա նա պար հին, հան դի պած ա ռա ջար կութ յուն ներն ու դի տո
ղութ յուն նե րը կա րող են դառ նալ հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սութ յան մեջ կոո պե րա տիվ ե րի 
կազ մա կերպ ման գրա վա կա նը:

Է. Հով հան նիս յան

«ԷԼՈԼԱ» ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ  ՆՈՐ  
ՏԵՍԱԿԱՆԻՆԵՐԸ

Ս յու նի քի մար զի Վե րի շեն հա մայն քում տե ղա կայ ված «Է լո
լա» կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նը (նախ կին Գո րի սի պան
րի գոր ծա րա նում) հիմ ադր վել է 1999 թվա կա նին: Բ նա կան 
հում քից՝ ա նա րատ կա թից ար տադր ված պան րի 12 տե սակ նե
րը, ինչ պես նաև թթվա սե րի, մա ծնի, կաթ նա շո ռի, թա նի, մած
նաբր դո շի  տե սա կա նի նե րը մեծ պա հան ջարկ ու նեն տե ղա կան 
շու կա յում, այն հիմ ա կա նում սպառ վում է Եր ևա նում, Ս յու նի քի 
մար զում, ինչ պես նաև` Ար ցա խում: 

 Հա մա յին և  ո րա կա
կան բարձր հատ կա նիշ
նե րի շնոր հիվ ար տադ
ր ա  տ ե  ս ա  կ ա  ն ի  ն ե  ր ը 
ար տա հան վում են Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յուն: 
Ըն կե րութ յու նը թարմ, 
ա նա րատ կա թը ձեռք է 
բե րում Գո րի սի գյու ղե
րից և Ար ցա խի տա րա
ծաշր ջան նե րից: 

Ի րենց եր կա րամ յա 
փոր ձա ռութ յան ներդր
ման շնոր հիվ  կաթ նամ
թեր քի ար տադ րութ յու նում ա ռաջ ե կած խնդիր նե րը լու ծում են հիմ
նա դիր նա խա գահ  Է դիկ  Հա րութ յուն յա նը և  ըն կե րութ յան տնօ րեն  
Է րիկ Հա րութ յուն յա նը: Թե ինչ նոր տե սա կա նի ներ կլի նեն ա ռա ջի
կա յում, ըն կե րութ յան տնօ րեն պա րոն  Հա րութ յուն յա նը տե ղե կաց
րեց. « Հո լան դա կան պան րի նոր տե սա կա նին ար դեն հա սա նե լի է 
սպա ռո ղին, աշ խա տանք ներ ենք տա նում`  ա ռա ջի կա յում նոր տե
սա կա նի ներ ար տադ րե լու ուղ ղութ յամբ»: 

«Է լո լա» ապ րան քա նի շով ար տադր ված սննդամ թեր քի բարձր 
ո րակն ա պա հո վում են ար տադ րութ յու նում աշ խա տող հմուտ մաս
նա գետ ներ` Ռազ միկ Ա լեք սան յա նը, Հայկ Խո ջա բաղ յա նը, Նու նե 
Խա չատր յա նը, Սի րա նուշ Տո ռոզ յա նը: Լա բո րա տոր պայ ման նե
րում ստուգ ված պատ րաս տի տե սա կա նին թույլ  է տա լիս սպա ռո
ղին ա պա հո վել անվ տանգ սննդամ թերք:

           Ման վել  Կի րա կոս յան

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ 
ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Սա րու խան և Գան ձակ հա
մայնք նե րի կար տո ֆի լա բույծ ները, ու սում ա սի րե լով շու կա յի 
խնդիր ներն ու պա հանջ նե րը` ո րո շում կա յաց րե ցին միա վոր վել 
և ս տեղ ծել ֆեր մե րա յին խումբ: Այժմ միաս նա բար են զբաղ վում 
կար տո ֆի լա բու ծութ յամբ, քա նի որ, որ պես ան հատ, նրանց 
գոր ծու նեութ յու նը տնտե սա պես արդ յու նա վետ չէր: 

Սա րու խան և Գան ձակ հա մայնք նե րի կար տո ֆի լա բույծ նե
րի ֆեր մե րա յին խմբի ստեղծ մանն ա ջակ ցել է « Վորլդ Վիժն Հա
յաս տան» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը: «Այժմ ֆեր մե րա յին 
խմբի ան դամ ե րով միա սին ենք ի րա կա նաց նում կար տո ֆի լի վա
ճառ քը: Իսկ գո յա ցած գու մա րի 30 %ը տրա մադ րե լու ենք գա լիք 
տա րում պա րար տան յու թե րի, թու նան յու թե րի, օր գա նա կան պա
րար տանյու թե րի, դի զե լա յին վա ռե լի քի և  այլ անհ րա ժեշտ պա րա
գա նե րի ձեռք բեր մա նը», պատ մում է ֆեր մե րա յին խմբի ան դամ, 
Սա րու խան հա մայն քի բնա կիչ Մես րոպ Քո լոզ յա նը, ա պա հա վե
լում, որ մեծ քա նա կութ յամբ գնում ե րի դեպ քում գնե րը մատ չե
լի են: Հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յունք նե րից գոհ է նաև Գան
ձա կի բնա կիչ, ֆեր մե րա յին խմբի հա մա կար գող Վա հան Կա րա
պետ յա նը, քա նի որ միաս նա կան գոր ծե լով ա վե լի հեշ տութ յամբ 
են լուծ վում ծա գած խնդիր նե րը: Ֆեր մե րա յին խմբի ան դամ ե րը 
հա մա տեղ կազ մա կեր պել են նաև կար տո ֆի լից պատ րաստ ված 
կե րակ րա տե սակ նե րի համ տես և վա ճառք: Հա մա գոր ծակ ցութ
յան նոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք բեր վե ցին խո շոր խա
նութ նե րի և հա սա րա կա կան սննդի կե տե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ. արդ յուն քում ձմռան ա միս նե րին ֆեր մե րա յին խմբի կող մից 
ա նընդ մեջ պետք է ի րա կա նաց վի կար տո ֆի լի մա տա կա րա րում: 
Ֆեր մե րա յին խումբն իր ար տադ րան քը ներ կա յաց րել է նաև տար
բեր ցու ցա հան դես նե րում, դարձ յալ ձեռք բե րե լով գոր ծա րար նոր 
կա պեր: Ա ռաջ նա հերթ խնդի րը նոր շու կա նե րի հայտ նա բե րում է, 
ին չի շնոր հիվ ա ռա ջի կա տա րի նե րին կընդ լայ նեն ար տադ րութ յու
նը, քա նի որ Գե ղար քու նի քի մար զի և, մաս նա վո րա պես` Գա վա ռի 
տա րա ծաշր ջա նի կար տո ֆիլն աչ քի է ընկ նում հա մա յին և  ո րա կա
կան հատ կա նիշ նե րով, պահ պան ման ժամ կե տը եր կար է:

Կար տո ֆի լի վա ճառքն ի րա կա նաց նում են տար բեր տա րո
ղութ յամբ տա րա նե րով և պար կե րով: « Հու սով ենք, որ խե լա միտ 
և հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում գա լիք տա րում կիջ
նի նաև կար տո ֆի լի ինք նար ժե քը», նշում է Մես րոպ Քո լոզ յա նը: 
Ֆեր մե րա յին խմբի ան դամ ե րը հա մա տեղ ո րո շում են կա յաց րել` 
ստեղ ծել ար տադ րա կան կոո պե րա տիվ, ու նե նալ գյու ղատն տե
սա կան տեխ նի կա և միաս նա բար ի րա կա նաց նել հո ղի մշա կութ
յան աշ խա տանք նե րը: Միակ հիմ ախն դիրն ա ռայժմ տեխ նի կա յի 
ձեռք բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա
ցա կա յութ յունն է: Խնդ րի լուծ ման հա մար ֆեր մե րա յին խումբն 
ակն կա լում է տե ղա կան, մի ջազ գա յին և դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ա ջակ ցութ յու նը: 

Նել լի Սա հակ յան 
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 Ոչխարների ինֆեկցիոն կատառային տենդ 
(Febris infectiosa catarrhalis ovium, Bluetognue, Инфекцион 
катаральная лихорадка овец համաճարակային կատառ,  

մեռուկային ռինիտ, կեղծ դաբաղ, կապույտ լեզու):

Ոչ խար նե րի ինֆեկ ցիոն կա տա
ռա յին տեն դը վի րու սա յին տրանս մի
սի վա յին հի վան դութ յուն է, ո րը շփման 
մի ջո ցով չի փո խանց վում հի վանդ կեն
դա նի նե րից ա ռողջ նե րին:

Այն բնո րոշ է շնչու ղի նե րի  բոր
բո քու մով, տեն դով, մար սո ղա կան ու
ղի նե րի, կճղակ նե րի մաշ կի է պի թե լա
յին բջիջ նե րի, կմախ քա յին մկան նե րի 
ախ տա հա րում ե րով, լեզ վի ու բե րա նի 
լոր ձա թա ղանթ նե րի կապ տութ յամբ և 
մե ռու կա յին խո ցե րի ա ռա ջա ցու մով: 

 Տա րած վա ծութ յու նը: Հի վան դութ
յու նը ոչ խար նե րի մոտ ա ռա ջին ան գամ 
ար ձա նագր վել է Հա րա վա յին Աֆ րի կա
յում, 1876թ.: 1905 թ. կրել է ստա ցիո
նար բնույթ: Վեր ջին 2025 տա րի նե րի 
ըն թաց քում, այն լայն տա րա ծում ու նի 
Պոր տու գա լիա յում, Իս պա նիա յում, Հնդ
կաս տա նում, Սի րիա յում, Թուր քիա յում, 
Պա ղես տի նում, Ավստ րա լիա յում, Իս
պա նիա յում, ՌԴում և  այլ երկր նե րում:  
Տա րած ման պատ ճառ կա րող են դառ
նալ մա կա բույծ մի ջատ նե րը  և Culicoides  
տե սա կի մլակ նե րը: Ոչ խա րա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն նե րում տնտե սա կան 
վաս ներն  ա ռա ջա նում են վի ժում ե րի, 
ան կեն սու նակ պտղի ծնման և կեն դա նի 
զանգ վա ծի նվա զու մով:

Վի րու սը պատ կա նում է ռեո վի րուս
նե րի ըն տա նի քին, օր բի վի րուս նե րի սե
ռին: Հայտ նի են վի րու սի 6 խումբ և 24 
շի ճու կա բա նա կան տար բե րակ: Հի վան
դութ յան հա րու ցի չը, բա ցի է րիթ րո ցիտ
նե րից,  մեծ քա նա կութ յամբ հայտ նա
բեր վում է հի վանդ ոչ խար նե րի ար յան 
շի ճու կում, պլազ մա յում, ար յու նաս տեղծ 
օր գան նե րում: 

Կեն դա նի նե րի վա րա կու մից 23 օր 
հե տո ար յան մեջ ար տադր վում են վի
րուս չե զո քաց նող, կոմպ լե մենտ կա պող, 
պրե ցի պի տաց նող հա կա մար մին ներ: 
Հա կա մար մին նե րի տիտրն ա ռա վել 
բարձր մա կար դա կում է գտնվում վա
րակ ման 411րդ  օ րե րին:  

 Կա յու նութ յու նը: Վի րուսն ար տա
քին մի ջա վայ րում օժտ ված է բարձր 
կա յու նութ յամբ: Պա հա ծո յաց ված ար
յան մեջ սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում 
կեն սու նա կութ յու նը պահ պան վում է 25 
տա րի: Հա րու ցի չը ակ տի վազրկ վում 
է թթու նե րի, հիմ քե րի և ք լոր պա րու
նա կող 12%ոց լու ծույթ նե րի ազ դե
ցութ յու նից: Վի րու սը կա յուն է 6,59,0 
0C պայ ման նե րում, հա կա բիո տիկ նե
րի,  քլո րո ֆոր մի, է ֆի րի նկատ մամբ: 
Ան կա յուն է տրիպ սի նի, ֆոր մա լի նի, 
քլո րակ րի, կծու նատ րիու մի 3 %ոց 
լու ծույթ նե րի և 70 % է թիլ սպիր տի 
նկատ մամբ: Վի րու սը խիստ զգա յուն 
է բարձր ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ, 
100 0Cում ոչն չա նում են ան մի ջա պես, 
60 0Cի դեպ քում` 5 րո պեում: Ս պան դի 
են թա կա ոչ խա րի մսում, 4 0Cի պայ
ման նե րում պահ պան վում է 30 օր, իսկ 
ցածր (100C կամ 200C) ջեր մաս տի ճա
նի դեպ քում` եր կար տա րի ներ:

Հ ա  մ ա  ճ ա  ր ա  կ ա  բ ա  ն ա  կ ա ն 
տվյալ նե րը: Վա րա կիչ կա տա ռա յին 
տեն դի նկատ մամբ խիստ ըն կա լու նակ 
են բո լոր տե սա կի և հա սա կի նրբա
գեղմ ոչ խար նե րը, ինչ պես նաև` սպի
տա կա պոչ եղ նիկ նե րը: Հի վան դութ յան  
դեպ քեր են գրանց վել խո շոր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րի, այ ծե րի և  եղ ջե րու
նե րի մոտ: Լա բո րա տոր պայ ման նե
րում նո րա ծին մկնե րին նե րու ղե ղա յին 
ե ղա նա կով վա րակ ման արդ յուն քում, 
վե րար տադր վել է հի վան դութ յու նը, 
իսկ միասմ բականի կեն դա նի նե րի, շնե
րի, կա տու նե րի, ծո վա խո զուկ նե րի, ճա
գար նե րի մոտ` այն չի հա ջող վել: Վա
րակն ըն թա նում է հա մա ճա րա կի ձևով, 
ո րի ին տեն սի վութ յու նը մանր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րի մոտ հաս նում է 50
60 %, իսկ ան կում ե րը կազ մում են գրե
թե 90 %: Միջ հա մա ճա րա կա յին շրջա
նում վի րու սը հա վա նա բար պահ պան

վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
և վայ րի կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում`  
շրջապ տույտ կա տա րե լով ա վե լի քան 3 
տա րի:  Խո շոր եղ ջե րա վոր  կեն դա նի
նե րը հա ճախ հի վան դա նում են ա ռանց 
վա րա կի ակն հայտ դրսևոր ման: Կ լի նի
կա կան նշան նե րը նկատ վում են միայն  
5%ի մոտ: Վա րա կի հա րուց չի պա հես
տա րան են հա մար վում վայ րի եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րը և կր ծող նե րը: 

Հի վան դութ յա նը բնո րոշ է սե
զո նայ նութ յու նը: Հատ կա պես այն 
դրսևոր վում է ամ ռան սկզբնե րին, 
հա մա ճա րա կա յին ին տե սի վութ յու նը 
բարձր է անձրևոտ ա միս նե րին, ճահ ճա
յին տե ղանք նե րում, երբ ակ տի վա նում 
է մի ջատ նե րի բազ մա ցու մը: Վի րու սը 
կեն դա նի նե րին փո խանց վում է ար յու
նա ծուծ մի ջատ նե րի, մո ծակ նե րի, մլակ
նե րի մի ջո ցով:

Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը 
վա րա կա կիր են մում 34 ա միս, իսկ 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը` մինչև 
մեկ տա րի:         

Ախ տած նութ յու նը: Վի րու սը օր գա
նիզմ  ներ թա փան ցե լով` տե ղա կայ վում 
է ար յան ա նոթ նե րում և վե րար տադր
վում ար յու նա տար ա նոթ նե րի պա տի 
բջիջ նե րում, փայ ծա ղում, բե րա նի լոր
ձա թա ղան թի մա զա նոթ նե րում, մաշ կի 
են թաբջ ջան քում, ավ շա յին հան գույց նե
րի ռե տի կու լաէն դո թե լա յին բջիջ նե րում` 
ա ռա ջաց նե լով նյու թա փո խա նա կութ
յան էա կան խան գա րում եր: Ա նոթ նե րի 
պա տի էն դո թե լի փո փոխ ման հետ ևան
քով, խախտ վում է ար յան շրջա նա ռութ
յու նը մկա նա յին և լոր ձա թա ղանթ նե
րի է պի թե լա յին հյուս վածք նե րում,  ո րի 
հետևան քով տա րած ված այ տուց ներ են 
ա ռա ջա նում են թա մաշ կա յին և միջմ կա
նա յին շա րակ ցա կան հյուս վածք նե րում: 
Նե քին օր գան նե րում ա ռա ջա նում են 
բազ մա թիվ ար յու նա զե ղում եր և մ կան

նե րի կազ մա փո խութ յուն ներ: Մաշ կի 
սնման խան գար ման հետ ևան քով բուր
դը չո րա նում և փշր վում է:  

Վի րու սը ներ թա փան ցե լով պտղի 
օր գա նիզ մ` վե րար տադր վե լով ար յան 
ա նոթ նե րի էն դո թե լա յին բջիջ նե րում, 
դրա հետ ևան քով խախտ վում է ա նոթ
նե րի թա փան ցե լիութ յու նը, արդ յուն քում` 
ա ռա ջա նում են ար յու նա լե ցում և  այ
տուց ներ: Այս պի սի ախ տա հա րում ե րի 

արդ յուն քում կեն դա նի նե րը վի ժում են 
կամ ծնվում են ան կեն սու նակ գառ ներ: 

Կ լի նի կա կան նշան նե րը: Բ նա կան 
պայ ման նե րում  հի վան դութ յան գաղտ
նի շրջա նը տևում է 710 օր, իսկ փոր
ձա րա րա կան վա րակ ման արդ յուն քում` 
218 օր: Տար բե րում են հի վան դութ յան 
սուր, են թա սուր, քրո նիկ ըն թաց քը և 
վիժ ված քա յին ձևը; 

Սուր ձևը բնո րոշ է մարմ ի ջեր
մաս տի ճա նի հան կար ծա կի կամ դան
դաղ բարձ րաց ման  (420C), այ նու հետև` 
12 օր  հե տո նկատ վում է բե րա նի, քթի  
խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում
ներ, քերծ վածք ներ, մե ռու կա յին խո ցեր, 
ար յու նա լե ցում, գերթ քա հո սութ յուն, լոր
ձա թա րա խա յին ար տադ րութ յուն քթի 
խո ռո չից: Այ տուց ներ են գո յա նում գլխի, 
դեմ քի, բե րա նի, շրթունք նե րի, պա րա
նո ցի և միջծ նո տա յին հատ վա ծի հյուս
վածք նե րում: 

Լե զուն բոր բոք ված, այ տուց ված, 
կապ տած  և բե րա նից կախ ված է: 
Ն կատ վում է  կա ղութ յուն, ա խոր ժա կի 
բա ցա կա յութ յուն,  թու լութ յուն, հյուծ վա
ծութ յուն: Հի վան դութ յան ծանր ըն թաց
քի դրսևոր ման դեպ քե րում, կեն դա նի նե
րը անկում են 16 օր վա ըն թաց քում: Եր
բեմ նկատ վում է հի վանդ կեն դա նի նե
րի վի ճա կի լա վա ցում, սա կայն միան գա
մից կտրուկ վա տա նում են  ու անկում:

Են թա սուր  և ք րո նիկ ըն թաց
քի դեպ քում նշան նե րը զար գա նում են 
դան դաղ, բնո րոշ է հյուծ վա ծութ յուն, 
բրդի չո րութ յուն, կա ղութ յուն, կճղակ նե
րի թա րա խա կա լում, ո րի հետ ևան քով 
ընկ նում է եղջ րա կո շի կը: 

Վիժ ված քա յին ձևը: Հի վան դութ
յունն ըն թա նում է մարմ ի ջեր մաս տի
ճա նի բարձ րա ցու մով` մինչև 42 0C և 
բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թի մա
կե րե սա յին բոր բո քու մով, ա ռող ջա ցու մը 
հա մե մա տա բար ա րագ է ըն թա նում: 

Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
մոտ  նկատ վում է ա խոր ժա կի կո րուստ, 
այ տուց վում են աչ քե րի լոր ձա թա ղանթ
նե րը, ար յու նա լեց վում է բե րա նի և ք թի 
խո ռոչ նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը, բարձ
րա նում է մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը, իսկ 
լնդե րի քթհայ լու, բե րա նի, շրթունք նե րի, 
կրծի, սե ռա կան շրթե րի լոր ձա թա ղանթ
նե րում հայտ նա բեր վում են  խո ցեր: Լե
զուն այ տուց վում կապ տում և բե րա նից 

կախ  է ընկնում: Կեն դա նին սատ կում է 
ծա րա վութ յու նից:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո
փո խութ յուն նե րը: Վա րա կիչ կա տա
ռա յին տեն դից սատ կած կեն դա նի նե րի 
դիա կը հյուծ ված է, իսկ լե զուն և լն դե
րը, ինչ պես նաև տե սա նե լի լոր ձա թա
ղանթ նե րը կապ տած, ար յու նա լեց ված 
են: Պա րա նո ցի, թիակ նե րի և մեջ քի 
են թա մաշ կա յին հատ ված նե րում նկատ
վում են կար միր դոն դո ղան ման հատ
ված ներ: Մ կա նա յին հյուս վածք նե րում, 
բա րակ ա ղի նե րում, սրտի ար տա քին 
մկա նա յին շեր տե րում, թո քա յին զար
կե րա կում, շնչա ռա կան ու ղի նե րի լոր
ձա թա ղանթ նե րի վրա, մի զա պար կում և 
մի զա ծո րան նե րում հայտ նա բեր վում են 
բազ մա թիվ  կե տա յին ար յու նա զե ղում
ներ:

Ախ տո րո շու մը: Ոչ խար նե րի կա
պույտ լե զուն ախ տո րոշ վում է հա մա ճա
րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, ախ տա
բա նաա նա տո միա կան, շի ճու կա բա նա
կան և կեն սա բա նա կան ե ղա նակ նե րով:

Հի վան դութ յան հա րու ցիչն ան ջա
տում են հա վի սաղ մի, գառ նե րի ե րի կա
մա յին հյուս ված քա յին բջիջ նե րի ա ճեց
ված քում և նո րա ծին մկնե րին վա րա կե
լու մի ջո ցով: 

Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը կա
տար վում է դա բա ղի, նեկ րո բակ տե րիո
զի, բրու ցել յո զի, չա րո րակ հար բու խա
յին տեն դի, ոչ խար նե րի և  այ ծե րի հպա
վա րա կա յին էկ տի մա յի նկատ մամբ:  

Բու ժում չի մշակ ված:
Ի մու նի տետ: Ել նե լով հա կած նի շի

ճու կա բա նա կան բազ մա տի պութ յու նից` 
հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած ոչ խար
նե րը ձեռք են բե րում հետ վա րա կա յին 
ի մու նի տետ միայն տվյալ տի պի նկատ
մամբ, իսկ մյուս տի պե րի նկատ մամբ, 
այն  թույլ է ար տա հայտ ված: Ի մու նաց
ված, ինչ պես նաև հի վան դա ցած և  
ա ռող ջա ցած մայ րե րից ծնված գառ նե րի 
մոտ պա սիվ վա րա կա մեր ժու մը պահ
պան վում է 3 ա միս:  

Կան խար գե լու մը և պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում ե րը: Կեն դա նի նե րի վե
րախմ բա վո րում ե րի հետ միա սին, 
պետք է սահ մա նել խիստ վե րահս կո
ղութ յուն նոր բեր ված կեն դա նի նե րի 

նկատ մամբ` հաշ վի առ նե լով 
սե զո նա յին բնույ թը և մի ջատ
նե րի բազ մա ցու մը: Պետք է 
կեն դա նի նե րին կա րան տի
նի տակ պա հել մեկ ա միս և  
այդ ժա մա նա կաըն թաց քում 
ար յան շի ճու կը ստու գել  շի
ճու կա բա նա կան ե ղա նակ նե
րով:

Հի վան դութ յան նկատ
մամբ մա յուն ա նա պա հով 
տա րածք նե րում ըն կա լու նակ 
կեն դա նի նե րին  անհ րա
ժեշտ է պատ վաս տել ակ տի
վազրկ ված պատ վաս տան յու
թով,  հի վան դութ յան սե զո նը 
սկսվե լուց 1 ա միս ա ռաջ, վա
րա կի բռնկման դեպ քում` հի
վան դութ յու նը ա ռա ջաց նող 
վի րու սի շի ճու կա բա նա կան 
տի պի նկատ մամբ: Տար բեր 
մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում 
պաշտ պա նել կեն դա նի նե րին 
մի ջատ նե րից:

Ա պա հով տա րածք ներ 
վա րա կի ներ թա փանց ման 
դեպ քում նպա տա կա հար մար 
է ա նա պա հով կե տի բո լոր 

կեն դա նի նե րին ոչն չաց նել և դիակ նե րը 
այ րել, իսկ տա րած քը ախ տա հա նել ակ
տիվ քլոր պա րու նա կող 23 %ոց ջրա յին 
լու ծույ թով: Նույն ժա մա նա կաըն թաց
քում մի ջատ նե րի և կր ծող նե րի նկատ
մամբ ի րա կա նաց նել վա սա զեր ծում ̀ 
հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով:

 Մա րիամ Սարգս յան,  ՀԱԱՀ
ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի 
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Ս յու նի քի մար զում գոր ծող « Մա րի լա» ար տադ րութ
յունն իր ա ռա ջին ար տադ րա տե սա կա նին հայ կա կան 
շու կա յում հայ սպա ռող նե րին է ներ կա յաց րել 2010 թվա
կա նին: Է կո լո գիա պես մա քուր և բ նա կան բա ղադ րիչ նե
րից պատ րաստ ված անվ տանգ սննդամ թերք նե րի բազ
մա զան տե սա կա նի ներն ա պա հո վում են ար տադ րութ յան տնօ րեն Հայկ Հա
կոբ յա նը և  ար տադ րութ յու նում աշ խա տող հմուտ մաս նա գետ նե րը:

 Պա րոն Հա կոբ յան, ի՞ նչ տե սա կա նի ներ են ար տադր վել  հի նադր ման 
օր վա նից:

 Սկզբ նա կան շրջա նում` զբաղ վե լով միայն մսամ թեր քի ար տադ րութ յամբ, 
ըն կե րութ յու նը հասց րել է ճա նա չե լի դառ նալ շու կա յում` շնոր հիվ բարձ րո րակ և 
բա ցա ռա պես տե ղա կան մսից ար տադր վող մսամ թեր քի: 2012 թ.ից ըն կե րութ
յու նը սկսել է զբաղ վել նաև կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յամբ: Ար տադր վող կաթ
նամ թեր քի տե սա կա նին բազ մա զան է՝ մա ծուն 2.5 % և 1.5 %, քա մած մա ծուն, 
թթվա սեր 20 %, կաթ 3.2 %  և 2.5 %,  թան, կաթ նա շոռ, պա նիր՝ « Չա նախ»,  « Սու
լու գու նի», «Ապխ տած սպա գե տի» և «Մա տեր»: Ըն կե րութ յունն ար տադ րութ յու
նում օգ տա գոր ծում է բա ցա ռա պես ա նա րատ կաթ, ո րը ձեռք է բե րում միայն 
«ՎԱՄԱՔՍ» ՍՊԸից, իսկ տա րա նե րը` «ՕՎԱԼ ՊԼԱՍՏԻԿ» ՍՊԸից: Ըն կե րութ
յան ար տադ րան քի հիմ ա կան սպառ ման շու կան Ս յու նի քի մարզն ու Եր ևան քա
ղաքն են: Ըն կե րութ յան ար տադ րան քի ամ բողջ տե սա կա նին միշտ հա սա նե լի է 
մայ րա քա ղա քի գրե թե բո լոր սու պեր մար կետ նե րում, «Ս յու նի քի բա րիք ներ» խա
նութ նե րի ցան ցում: Բո լո րո վին վեր ջերս սկսե ցինք հա մա գոր ծակ ցել նաև Menu.
am կայ քի հետ, որ տե ղից առ ցանց տար բե րա կով սպա ռո ղը կա րող է ձեռք բե րել 
ըն կե րութ յան ար տադ րան քից:

Գյու ղատն տե սական, ար տադ րութ յան հետ կապ ված, ինչ պի սի՞  
խնդիր ներ կան, ո րոնք լու ծում են պա հան ջում:

Առ հա սա րակ,  այ սօր 
ա նաս նա պա հութ յան ո լոր
տում գերխն դիր է վե րա
պատ րաստ ված, հա մա պա
տաս խան սար քա վո րում ե
րով զին ված ա նաս նա բու ժա
կան ցան ցի ստեղ ծու մը, ֆեր
մերա յին տնտե սութ յուն նե րի 
հա մար ու սու ցում ե րի կազ
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը, 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի
կա յի ձեռք բե րու մը և մի շարք 
այլ խնդիր ներ:

Սնն դի անվ տան գութ
յան հետ կապ ված՝ կա թի, 

պատ րաս տի կաթ նամ թեր քի լա բո րա տոր հսկո ղութ յունն  ինչ պե՞ ս  է ի րա կա
նաց վում:

 Կա թի, պատ րաս տի ար տադ րանքի լա բո րա տոր հսկո ղութ յունն ի րա կանաց
վում է ըն կե րութ յան լա բո րա տո րիա յում, ո րը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից լա բո
րա տոր սար քա վո րում ե րով, ինչն էլ բա ցա ռում է ա նո րակ ար տադ րան քի մուտ քը 
շու կա: Բա ցի այդ, ար տադ րութ յու նում  պար բե րա բար ի րա կա նաց վում է բո լոր 
ար տադ րա տե սակ նե րի լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յուն ներ` հա վա տար մագր ված 
լա բո րա տո րիա յում: Ն շենք նաև, որ ար տադ րութ յու նում ներդր ված է HACCP հա
մա կարգ:

Ինչ պի սի՞  ծրագ րեր և հա մա գոր ծակ ցութ յուն ներ է ի րա գոր ծե լու ըն կե
րութ յու նը 2017 թվա կա նին:

 Ներ կա յումս ըն կե րութ յու նը հա մա գոր ծակ ցում է ար տերկ րի ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ նե րի հետ և  ա ռա ջի կա յում պլա նա վո րում է տեխ նո լո գիա նե րի կա տա
րե լա գոր ծում, նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րի ներդ րում և նոր ար տադ րա տե
սակ նե րի ստեղ ծում:

2011 թ.ին ըն կե րութ յու
նը մաս նակ ցել է «Պ րո մէքս
պո2011» ցու ցա հան դե սին և  
ար ժա նա ցել բարձր գնա հա
տա կա նի: 2012 թ.ին մաս նակ
ցել է «PANARMENIAN EXPO» 
ցու ցա հան դե սին, ար ժա նա
ցել է մրցա նա կի` ճա նաչ վե լով 
լա վա գույն կաթ նամ թերք և 
մ սամ թերք ար տադ րող:

Այ սօր «ՄԱՐԻԼԱ» կաթ
նամ թեր քի ար տադ րութ
յունն ու նի վստա հե լի հե ղի նա
կութ յուն և բա րի ա նուն, ին չի 
հա մար հիմ ա դիր նե րը ոչ մի ջանք չեն խնա յում: Սար քա վո րում ե րը բեր վել են 
Գեր մա նիա յից, ինչ պես նաև հրա վիր վել և պար բե րա բար հրա վիր վում են հա մա
պա տաս խան մաս նա գետ ներ:  Օգտ վե լով ա ռի թից` ցան կա նում եմ կրկին ի րա զե
կել մեր բնակ չութ յա նը, որ «ՄԱՐԻԼԱ» ըն կե րութ յան կող մից ար տադր վող կաթ
նամ թեր քը և մ սամ թեր քը պատ րաստ ված է բա ցա ռա պես տե ղա կան հում քից: 

Մեր կար գա խոսն է՝ «Ո րակ` գնից բարձր»:
 Ման վել Կի րա կոս յան

ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԿՆՊԱՍՏԵՆ ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ 
ԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ

Ար դեն 4րդ տա րին է` Հայ Օգ նութ յան Միութ յան (Հ.Օ.Մ.) Հա յաս տա
նի շրջա նա յին վար չութ յու նը կազ մա կեր պում են ցու ցա հան դեսվա ճառք, ո րին 
ի րենց ար տադ րա տե սա կա նի նե րով մաս նակ ցում էին հան րա պե տութ յան տար
բեր մար զե րում բնակ վող, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում վե րաբ նա կեց ված սի րիա
հայ կա նայք: Ցու ցա հան դեսն այս ան գամ կազ մա կերպ վել էր Եր ևա նի քա ղա քա
պե տա րա նում:

Կա նայք ցու ցադր ման ու վա ճառ քի 
էին ներ կա յաց րել ձեռ քի աշ խա տանք
ներ, ար վես տի նմուշ ներ, ինչ պես նաև 
սննդամ թերք` թխվածք ներ, չրեր, ու
տեստ ներ, ա վան դա կան և նոր ճա շա
տե սակ ներ: « Ցու ցա հան դե սի 
նպա տակ նե րից մեկն այն է, 
որ պես զի շփում եր ստեղծ
վեն տե ղա ցի հա յե րի և սի
րիա հա յե րի միջև, այդ պի սով 
ա վե լի դյու րին կլի նի վեր ջին
նե րիս ին տեգ րու մը: Այս ցու
ցա հան դե սը խթա նում է, որ
պես զի հայ կի նը կա րո ղա նա 
զար գաց նել իր տնտե սութ
յու նը և ն յու թա պես ա պա հո
վել ըն տա նի քին», ա սում է 
Հ.Օ.Մ Հա յաս տա նի շրջա նա
յին վար չութ յան ա տե նա պե
տու հի  Դիա նա Հով սեփ յա նը: 

Հ.Օ.Մը հան րա պե տութ յան հա
մայնք նե րում ու նի գրա սեն յակ ներ, որ
տեղ կա մա վոր կեր պով աշ խա տում են 

կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը: Մաս նակ ցում էին ՀՀ Տա վու շի, 
Շի րա կի, Ար մա վի րի, Ս յու նի քի և  այլ 
մար զե րի 60 ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Սո նա 
Մար տի րոս յա նը ներ կա յաց րել էր Գո րի
սի ա վան դա կան ու տեստ նե րը, ինչ պես 
նաև  փո խինձ` խա շիլ ճա շա տե սա կի 
պատ րաստ ման հա մար: 

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար ժա
նա ցան Գո րի սի սա րե րից հա վաք ված 
բու ժիչ խո տա բույ սե րը: Իսկ Գո րի սի 
խնո ցու թանն ու լո բին ան մի ջա պես վա
ճառ վե ցին: Սո նան զբաղ վում է նաև հո

ղա գոր ծութ յամբ` աշ նա նա ցան ցո րե նի 
ցան քով: 

Սի րիա հայ Է լի զա բեթ Հո վա կիմ յան 
Քար գոց յանն ար դեն չորս ու կես տա րի 
է` բնակ վում է Հա յաս տա նում: Ներ կա

յաց նում է Հ.Օ.Մի Եր ևա նի Ա վա նի մաս
նաճ յու ղը: Ցու ցադր ման և վա ճառ քի էր 
ներ կա յաց րել հիմ ա կա նում սի րիա կան 

ճա շա տե սակ ներ, ու տեստ
ներ և  ա նու շե ղեն: Ի րա նի իս
լա մա կան հան րա պե տութ յու
նից Հա յաս տան վե րա դար
ձած և մշ տա կան բնա կութ
յուն հաս տա տած Էլ սիկ Վար
դան յանն էլ հիմ ա կա նում 
ներ կա յաց րել էր ի րա նա կան 
թխվածք ներ: Տե ղա ցի սպա
ռո ղի հա մար նո րույ թը « Յու
խա» կոչ վող թխված քաբ լիթն 
էր: 

«Հ.Օ.Մը օգ նում է սահ
մա նա մերձ գյու ղե րի բնա կիչ

նե րին, ի րա կա նաց նում բազ մաբ նույթ 
ծրագ րեր` ջրագ ծի կա ռու ցում, ճա նա
պարհ նե րի խճա պա տում, դպրո ցա շի
նութ յուն և  այլն: 

ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի հետ 
հա մա տեղ, ՀՀ Տա վու շի մար զում շա
հա գործ ման է հանձն վել կա թի լա յին 
ո ռոգ մամբ 13 ջեր մոց, ո րոնց թիվ ա ռա
ջի կա յում կա վե լա նա ևս 30ով», հա վե
լում է Հ.Օ.Մի Հա յաս տա նի շրջա նա յին 
վար չութ յան ա տե նա պե տու հի  Դիա նա 
Հով սեփ յա նը: 

Նել լի Սա հակ յան 
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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

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԽԱՂՈՂԸ՝ 
ՌՈՒԲԻ ՌՈՄԱՆ

ՀՅՈՒՐԱՏՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՆ 
ԱԼԱՎԵՐԴԻՈՒՄ ՆՈՐ ՈՐԱԿ 

ԿՈՒՆԵՆԱ
Խաղողն աշխարհում արժեքավոր է համարվում 

ոչ թե որպես միրգ, այլ հիմականում որպես 
պտուղ, որից կարելի է որակյալ գինի ստանալ: 

Սակայն աշխարհի ամենաթանկ ու ամենահամեղ 
խաղողը, պարզվում է, չեն օգտագործում գինի 

պատրաստելու համար: 

Աշ խար հի ա մե նա թանկ խա ղո ղը հա մար վում է 
Ճա պո նիա յում ա ճեց ված Ռու բի Ռու մա կոչ վող խա ղո
ղը: Ա ռա ջին ան գամ այն հայտն վել է 1994թ.՝ ա ճեց վե լով 
ճա պո նա կան խա ղո ղի մշա կութ յամբ զբաղ վող ա մե նա
հայտ նի նա հան գի՝ Ի սա կա վա յի մայ րա քա ղա քում՝ Կա
նադ զա վեում, իսկ վա ճառ քում հայտն վել է բո լո րո վին 
վեր ջերս: Վա ճառ վում է միայն Ի սա կո վա յում: Ա ռա ջին 
ան գամ ա ճուր դի ու վա ճառ քի է հան վել 2008թ., երբ մի 
ող կույ զի հա մար հյու րա նո ցի կա ռա վա րի չը վճա րել է 
մինչ այդ ան նա խա դեպ հա մար վող գու մար՝ 910 դո լար: 
Ու նե նա լով նման հա ջո ղութ յուն՝ սկսե ցին ա վե լի լուրջ 
զբաղ վել խա ղո ղի այս տե սա կի մշա կութ յամբ: 

Վեր ջի նիս գի նը գնա լով ա ճեց: Հա ջորդ ա ճուր դի 
ժա մա նակ նույն խա ղո ղի հա մար 2011 թ. ճա պո նա կան 
հրու շա կե ղե նի խա նու թը մեկ ող կույ զի հա մար վճա րեց 
6400 դո լար: 2014թ. մեկ ող կույ զի գի նը մի քիչ ի ջել է` 
մինչև 5400 դո լար` հա մե մա տած 2011 թ. սահ մա նած 
ռե կոր դի: 2015թ. խա ղո ղը գե րա զան ցեց բո լոր սպա
սե լիք ներն ու վա ճառ վեց 1 մլն  իե նով՝ մո տա վո րա պես 
8.2 հա զար դո լա րով: Այն կշռում է 700 գ, ին չը մո տա
վո րա պես կրկնա կի գե րա զան ցել է նա խորդ տար վա 
ռե կոր դը: 

Ա մեն տա րի հու լի սին Կա նադ զա վա քա ղա քում, 
ո րը Տո կիո յից գտնվում է 300 կմ հ յու սիսարև մուտք, 
ճա պո նա կան լա վա գույն խա ղո ղի ա ճուրդ են կազ մա
կեր պում: Այս տար վա ա ճուր դի հաղ թող է ճա նաչ վել 
Կա նադ զա վեի «Նիկ կո» հյու րա նո ցի ա վագ խո հա րար 
Մա սա յու կի Հի րաի նը: Ող կույ զի մեջ ե ղել է խա ղո ղի 
միայն 26 հա տապ տուղ, ին չը նշա նա կում է, որ յու րա
քանչ յուր հա տապ տու ղը գնոր դին ար ժե ցել է 315 դո լար:

Ճա պո նա կան հե ռուս տաա լիք նե րից մե կում տրված 
հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ խո հա րարն ա սել է, որ խա
ղողն օգ տա գոր ծում է իր ա ղան դե րի պատ րաստ ման 
հա մար: Այն ե զա կի սորտ է և դ րա նով պատ րաստ ված 
յու րա քանչ յուր ու տեստ ան չափ հա մեղ է լի նում: Չ նա
յած դրան՝ նա ա սել է, որ վճա րել է այդ քան մեծ գու մար 
ոչ այն քան խա ղո ղի, ինչ քան որ պես գե ղե ցիկ օ րի նակ 
մյուս նե րի հա մար: Խո հա րա րը մտա դիր է այն մա տու
ցել մեկ գա վաթ գի նու հետ` որ պես նա խու տեստ: 

Ruby Roman տե սա կի խա ղո ղի ար ժե քա վո րութ յու
նը կա յա նում է նրա նում, որ այն շատ հա րուստ է շա
քա րով և գ րե թե չի պա րու նա կում թթու ներ: Իսկ քա նի 
որ նոր բեր քի խա ղո ղի ող կույ զը հա ջո ղութ յուն է խորհր

դան շում, ա պա հով ված ճա պո նա ցի նե րը ձգտում են 
ձեռք բե րել ա մե նա քաղցր խա ղո ղը: 

«Հ ռո մի ռու բին» տե սա կի խա ղո ղը ճա պո նա ցի սե
լեկ ցիո ներ նե րի հպար տութ յունն է: Դ րա պտուղ նե րը 
պինգպոն գի գնդա կի մե ծութ յան են: Բեր քի մա ցած 
մա սը վա ճառ վում է սու պեր մար կետ նե րում՝ մեկ ող
կույզն ըն դա մե նը 200 դո լա րով: Այն ա ճեց վում է խիստ 
հա մա պա տաս խան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Այս 
ֆան տաս տիկ գնի պատ ճա ռը սոր տի ան գե րա զան ցե լի 
ո րակն է: Այս տա րի վա ճառ վել է միայն 16000 ող կույզ 
միայն Ի սա կա վա յում: Խա ղո ղի յու րա քանչ յուր հա տի
կի ա ճե ցում վե րահսկ վում է, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի 
բարձր ո րա կը: 

Ա մեն խա ղո ղի վրա դրվում է ո րա կի կնի քը` ի հա
վաս տում նրա, որ այն իս կա կան Ռու բի Ռո ման է: Փոր
ձա գետ նե րը պնդում են, որ խա ղողն անն կա րագ րե լի է: 
Որ պես զի հա մար վի իս կա կան Ռու բի Ռո մա նի պտուղ, 
պետք է հա մա պա տաս խա նի խիստ չա փա նիշ նե րի: Յու
րա քանչ յուր պտուղ պետք է ու նե նա 20 գրամ, և պա րու
նա կի ոչ ա վել, քան` 18 տո կոս շա քար: Գոյութ յուն ու նեն 
նաև պրե միում դա սի խա ղող ներ: Այն պա հան ջում է, որ 
խա ղո ղի յու րա քանչ յուր հա տիկ կշռի 30 գրամ: Ամ բողջ 
ող կույ զը պետք է կշռի ոչ պա կաս, քան` 700 գ: 

Այս տա րի միայն 6 ող կույզ ար ժա նա ցավ պրե միում 
դա սի կոչ մա նը, իսկ 2011 թ. այս ցու ցա նի շը ոչ մի ող կույզ 
չու նե ցավ: Սոր տի նման ան վա նու մը ստաց վել է Ճա պո
նիա յում անց կաց ված հան րաք վեի արդ յուն քում: Ճա պո
նա ցի նե րից շա տերն են պատ րաստ վճա րել բարձր գու
մար նման շքեղ մրգի հա մար: Առ հա սա րակ Ճա պո նիա
յում մրգե րը թանկ ար ժեն, և ճա պո նա ցի նե րը հա ճախ 
են միմ յանց որ պես նվեր տա նում խա ղող, դեղձ կամ այլ 
միրգ: Կար միր թան կար ժեք խա ղո ղը չի ա ճեց վում գի նի 
պատ րաս տե լու հա մար, այն ա վե լի շատ գնա հատ վում է 
որ պես թան կար ժեք աղանդեր: 

Լի լիթ Գաս պար յան
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 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿը, ԱՄՆ ՄԶԳ  (USAID) 
ֆի նան սա վոր մամբ 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) ծրագ րի շրջա նա կում, 
վեր ջերս կազ մա կեր պել է «Հ յու րատ նե րի կա ռա
վա րում» և « Հա ճա խորդ նե րի սպա սար կում» թե
մա նե րով անվ ճար դա սըն թաց` Լո ռու մար զի Ա լա
վեր դի քա ղա քում և հա րա կից հա մայնք նե րում 
զբո սաշր ջութ յան ո լոր տում գոր ծող 12 գոր ծա րա րի 
հա մար, ինչ պես նաև տրա մադ րել է ան հա տա կան 
խորհր դատ վութ յուն`  այ ցե լե լով շա հա ռու նե րին: 

 Դա սըն թացն ի րա կա նաց րել է « Բի Էս Սի» Բիզ
նե սի ա ջակց ման կենտ րո նը: Այն  նե րա ռել է «Հ յու
րատ նե րի կա ռա վա րում» և « Հա ճա խորդ նե րի սպա
սար կում» թե մա նե րը:   Թե մա յի շրջա նա կում մաս
նա կից նե րը ծա նո թա ցել են հյու րատ նե րի ներ քին 
կա նո նա կար գի մշակ մա նը, հար մա րութ յուն նե րի և 
սնն դի կազ մա կերպ մա նը, գնա գո յաց մա նը, ինք նար
ժե քի հաշ վարկ մա նը, մար քե թին գա յին գոր ծիք նե րի 
կի րառ մա նը, գո վազ դա յին գոր ծու նեութ յան կազ
մա կերպ մա նը, ֆի նանս նե րի կա ռա վար մա նը, ինչ
պես նաև ո լոր տի գոր ծու նեութ յու նը կա նո նա կար
գող ի րա վա կան օ րենսդ րութ յա նը: « Հա ճա խորդ նե րի 
սպա սար կում» թե մա յի շրջա նա կում, մաս նա կից նե րը 
ծա նո թա ցել են հա ճա խորդ նե րի կա րիք նե րի բա ցա
հայտ ման, հա ճա խորդ նե րի տար բեր խմբե րի սպա
սարկ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, սպա սարկ
ման կա նոն նե րի, լրա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն նե րի տրա
մադր ման վե րա բեր յալ և  այլ հար ցե րին: 

 Խորհր դա տու նե րը ծրագ րի մաս նա կից նե րին 
տրա մադ րել են նաև ան հա տա կան խորհր դատ
վութ յուն, ո րի ըն թաց քում տե ղում ու սում ա սիր վել 
են մաս նակ ցի խնդիր նե րը,  ա ռա ջարկ վել են դրանց 
լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը:  Ի րա կա նաց ված 
դասըն թա ցի  և  ան հա տա կան խորհր դատ վա կան  
հան դի պում ե րի շնոր հիվ, մաս նա կից նե րը հնա րա
վո րութ յուն են ստա ցել ա վե լի հստակ պատ կե րաց նել 
սե փա կան բիզ նե սի կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե 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.smdnc.am


