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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի մոտ տե ղի ու նե ցած 
հեր թա կան խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ քննարկ վել է ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ծրագ րի կա տար ման ըն թաց քը:

 Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա վար նե րը 
վար չա պե տին զե կու ցել են ի րենց ո լորտ նե րում ի րա կա նաց
ված մի ջո ցա ռում նե րի, ինչ պես նաև ծրագ րով նա խա տես ված 
ո րոշ կե տե րի չկա տար ման կամ թե րի կա տար ման պատ ճառ
նե րի, այդ ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ ված քայ լե րի և վերջ նա կան 
կա տար ման ժամ կե տի վե րա բեր յալ: Կա ռա վա րութ յան ղե
կա վարն անդ րա դար ձել է պե տա կան կա ռա վար ման մար
մին նե րին տրված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման ժամ
կետ նե րին և կա տա րո ղա կան նե րի ո րա կին՝ հանձ նա րա րե լով 
պահ պա նել աշ խա տան քա յին կար գա պա հութ յու նը: 

 Խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ անդ րա դարձ է ե ղել նաև 
գե րա տես չութ յուն նե րի ներ կա յաց ված ներդ րու մա յին ծրագ
րե րի ըն թաց քին: Վար չա պե տը հե տաքրքր վել է այս ուղ ղութ
յամբ ար վող քայ լե րից՝ ծրագ րե րի մեկ նար կի ժամ կե տից, գոր
ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նից, ֆի նան սա կան 
աղբ յուր նե րի հստա կե ցու մից և  այլն: Կա րեն Կա րա պետ յա նը 
հանձ նա րա րել է շա րու նա կել հետ ևո ղա կան աշ խա տան քը և  
ա մե նօր յա վե րահս կո ղութ յան տակ պա հել այս հար ցը:

Այ նու հետև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան, ՀՀ սպոր տի և  ե րի
տա սար դութ յան հար ցե րի և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րար նե րը զե կու ցել են ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ծրագ րով սահ ման ված գե րա կա խնդիր նե րի և մի ջո ցա ռում նե
րի կա տար ման ըն թաց քի մա սին: Ներ կա յաց վել են ա ռաջ նա
հերթ ծրագ րե րը, բա րե փո խում ներն ու ակն կալ վող արդ յունք
նե րը: Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում գե րա կա ծրագ րե րը 
հետև յալն են՝ գյու ղատն տե սութ յան մե խա նի զա ցիա և լի զինգ, 
վակ ցի նա ցիա, պա րար տան յու թի, դիզ վա ռե լի քի և վար կա յին 
տո կոս նե րի սուբ սի դա վո րում, ա ջակ ցութ յուն հա մայնք նե րի 
զար գաց մա նը, հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի ցան ցի ընդ լայ
նում, ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գի ներդ րում, մթեր ման 
գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պում:

 § Յու րա քանչ յուր գե րա տես չութ յան գե րա կա խնդիր նե րը 
և ծ րագ րե րը պետք է լի նեն կոնկ րետ 2017 թ. հա մար՝ հստակ 
նա խա տես ված ժամ կե տով, պա տաս խա նա տո ւով և  արդ յուն
քով¦,  ա սել է կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը՝ հա վե լե լով, որ 
նման ձևա չա փով խորհր դակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ քննարկ
վե լու են մի քա նի գե րա տես չութ յուն նե րի գե րա կա խնդիր ներն 
ու ծրագ րե րը, որ պես զի կա ռա վա րութ յան բո լոր ան դամ նե րը 
տեղ յակ լի նեն միմ յանց ա նե լիք նե րից:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա

նը ներ կա է գտնվել ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յու նան սպա սարկ ման նոր կենտ րո նի 
բաց մա նը:

 ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր
քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ Իշ խան 
Կա րա պետ յա նի և ՀՀ ԳՆ §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ պե տա կան հիմ նար կի տնօ րե նի 
պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, շրջել է 
կենտ րո նում, ծա նո թա ցել կենտ րո նի աշ խա տանք նե րին, զրու
ցել ար տա հա նում և ներ մու ծում ի րա կա նաց նող տնտե սա վա
րող նե րի հետ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը մաս նակ ցել է Հա յաս տա նում անց
կաց վող Ֆեր մե րա կան կոնգ րե սին, ո րը կազ մա կեր պել էր Օքս ֆամ հա յաս տան յան գրա սեն յա կը` 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սա կան դա շին քի հետ հա մա տեղ:  Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին շուրջ հար
յուր ֆեր մեր ներ և կոո պե րա տիվ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ հան րա պե տութ յան  տար բեր մար զե րից, 
ինչ պես նաև` ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում ներգ րավ ված տե ղա կան և մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն ներ:

Ող ջու նե լով կոնգ րե սի մաս նա կից նե րին` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ մի ջո ցա ռու
մը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում` ֆեր մեր նե րի հետ հա մա տեղ, քննար կել հար ցեր, ո րոնք հե տա գա
յում կա րող են ընդգրկ վել 2018 թվա կա նի գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մանն ուղղ ված  ծրագ րե
րի մեջ:Իր խոս քում նա խա րարն անդ րա դար ձել է պե տութ յան կող մից գյու ղո լոր տի ա ջակ ցութ յանն 
ուղղ ված ծրագ րե րին: Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ այս տա րի կշա րու նակ վեն պա րար տան յու թե
րի և գար նա նա ցան սեր մա ցո ւի սուբ սի դա վոր ման  ծրագ րե րը, կպահ պան վեն գներն ու ծա վալ նե րը, 
ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն կդարձ վի հաս ցեա կա նութ յան ա պա հով մա նը: Միա ժա մա նակ նա խա րա րը 
նշել է, որ նախ կի նում դիզ վա ռե լի քի սուբ սի դա վոր ման հա մար հատ կաց վող  և պա րար տան յու թե րի 
ծրագ րից մրցույ թի արդ յուն քում տնտես ված գու մար նե րը կուղղ վեն գյուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման 
ծրագ րի սուբ սի դա վոր մա նը:  Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա յում կմեկ նար կի լի զին գա յին 
ծրա գիր, ո րը բա վա կա նին մատ չե լի պայ ման ներ  է նա խա տե սում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րի հա մար, այն է` 20 տո կոս կան խավ ճար, տա րե կան 23 % տո կո սադ րույք և 3ից մինչև 10 տա րի 
մար ման ժամ կետ: 

Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված  ծրագրեր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել Գե
ղար քու նի քի մարզ: 

Նա խա րա րը մեկ նել է Ծո վագ յուղ հա մայնք, որ տեղ ե ղել է ENPARD ծրագ րի շրջա նա կում ստեղծ
ված հնդկա ցո րե նի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նում: 2015 թվա կա նից մար զում, ENPARDի շնոր հիվ, 
ստեղծ վել են 5 կոո պե րա տիվ ներ, ո րոնք զբաղ վում են հնդկա ցո րե նի մշա կութ յամբ, և հենց նրանց 
ար տադ րած հնդկա ցո րենն էլ վե րամ շակ վում է այս ար տադ րա մա սում: Նա խա րա րի խոս քով` սա 
բա վա կան հե տաքր քիր ծրա գիր է, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա փո խա րի նել ներ մու ծու մը տե ղա կան 
ար տադ րան քով, ուս տի պա հան ջա կի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յու նը ստա նա լուց հե
տո, կա ռա վա րութ յու նը ծրագ րի շա րու նա կա կա նութ յունն ա պա հո վե լու և  ընդ լայ նե լու նպա տա կով, 
կքննար կի հնդկա ցո րե նի ար տադ րութ յան հա մար հա տուկ պա րար տան յու թե րի և սեր մա ցո ւի սուբ
սի դա վոր ման հար ցը: Պա տաս խա նա տու նե րը հա վաս տիաց րել են` ար դեն ապ րի լի վեր ջին կու նե նան 
փա թե թա վոր ված վերջ նա կան ար տադ րանք, և հա յաս տան յան սպա ռո ղը հնա րա վո րութ յուն կու նե նա 
ման րա ծախ շու կա յից գնել Գե ղար քու նի քում ար տադր ված հայ կա կան հնդկա ձա վա րը: Մարզ պետ 
Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը հա վե լել է, որ կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յան պա րա գա յում, հնդկա ցո րե նի ար
տադ րութ յու նը մար զում զար գաց ման մեծ հե ռան կար ներ կա րող է ու նե նալ, և ցան քա տա րա ծութ յուն
նե րը կհաս նեն մինչև 1000 հեկ տա րի: 

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է մարզ կենտ րոն Գա վառ, որ տեղ խորհր դակ ցութ յուն է անց
կաց րել մար զի պա տաս խա նա տու նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

 Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էր նաև ՀՀ ԳՆ §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց
ման գրա սեն յակ¦ պե տա կան հիմ նար կի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նը: Օ րա կար
գում մար զից ներ կա յաց ված ներդ րու մա յին ծրագ րերն էին, §Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուր նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ ծրագ րին, ինչ պես նաև պե տութ յան կող մից սուբ սի
դա վոր ված սեր մա ցու նե րի և պա րար տան յու թե րի պարտ քե րի վե րա դար ձին առնչ վող և  այլ հար ցեր:
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Ծովագյուղում արտադրված հնդկաձավարը շուտով 
կհայտնվի տեղական շուկայում
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Գե ղար քու նի քի մար զից կա ռա
վա րութ յան քննարկ մա նը ներ կա յաց
ված ծրագ րե րից 7ը հա վա նութ յան է 
ար ժա նա ցել, ո րից 3ի պա րա գա յում 
նաև հստա կեց վել են ֆի նան սա վոր
ման աղբ յուր նե րը, ընդ ո րում, Ա կուն
քի պան րի գոր ծա րա նի գոր ծարկ ման 
ա ռա ջար կութ յու նը հա մար վել է տա
րա ծաշր ջա նի զար գաց ման հա մար 
լո կո մո տի վա յին: Այն կյան քի կո չե լու 
դեպ քում մար զում կստեղծ վի 2530 
աշ խա տա տեղ, կլուծ վի ամ ռան ա միս
նե րին կա թի մթեր ման խնդի րը:

 Մար զից ներ կա յաց ված մյուս 
ծրագ րե րը վե րա բե րում են կա թի 
մթեր ման և կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան հզո րութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը, շին շի
լա բու ծա կան տոհ մա յին տնտե սութ յան, ոչ խա րա բու ծութ յան զար գաց մա նը, կտա
վա տի ձե թի ար տադ րութ յա նը, հնդկա ցո րե նի ար տադ րութ յան և հնդ կա ձա վա րի 
ի րաց ման հա մա կող մա նի ա վե լաց մա նը: Նա խա րա րը շա հա ռու նե րի հետ քննար կել 
է ծրագ րե րի ի րա տե սա կա նութ յու նը, ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի ներգ րավ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը և  այլ հար ցեր:

Անդ րա դառ նա լով պե տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րին` Իգ նա տի Ա ռա քել
յա նը տե ղե կաց րել է, որ այս տա րի նույն պես կշա րու նակ վեն պա րար տան յու թե րի 
և գար նա նա ցան սեր մա ցո ւի սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րը, կպահ պան վեն գներն 
և կ բա վա րար վի մար զի կող մից ներ կա յաց ված ամ բողջ պա հան ջար կը, դի զե լա յին 
վա ռե լան յու թի սուբ սի դա վո րումն այս պա հին հա մար վել է անն պա տա կա հար մար: 
Միա ժա մա նակ նա խա րարն ու շադ րութ յուն է հրա վի րել նախ կին տա րի նե րին կու
տակ ված պարտ քե րի վե րա դար ձի խնդրին` ընդգ ծե լով, որ այդ ուղ ղութ յամբ տար
վող աշ խա տանք նե րը պետք է ակ տի վաց նել:

ԾԻԳի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նը զե կու ցել է § Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուր նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ ծրագ րի ա ռա
ջին և  երկ րորդ փու լե րում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րի մասին:

Ըստ այդմ` Գե ղար քու նի քի մար զի 42 հա մայն քում ստեղծ վել են ա րո տօգոր
ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ներ, կա ռուց վել են ա րո տա վայ րե րի ջրար
բիաց ման հա մա կար գեր (86,75 կմ ջ րա գիծ, 69 խմոց), տրա մադր վել է 473 միա վոր 
գյուղ տեխ նի կա, ինչ պես նաև տար բեր հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վել են դրա մաշ
նոր հա յին ծրագ րեր: 2017 թվա կա նի ըն թաց քում նա խա տես վում է մար զի 6 հա
մայն քում ա վար տել ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման հա մա կար գե րի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը (ըն դա մե նը` շուրջ 39 կմ ջ րա գիծ, 12 խմոց), տրա մադ րել շուրջ 74 
մլն դ րա մի գյուղ տեխ նի կա և 8 00050 000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով նպա տա կա յին ֆի
նան սա կան օ ժան դա կութ յուն` կա թի, մսի, մրգի, բան ջա րե ղե նի, բարձ րար ժեք հա
տապտ ղի և մեղ րի ո լորտ նե րի ար տադ րող նե րին, վե րամ շա կող նե րին և  ար ժեշղ թա
յի այլ մաս նա կից նե րին:
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Հայաստանն այս տարի աննախադեպ արդյունքներ է 
գրանցել
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Վայրի բնության համաշխարհային օրը
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§Այս պի սով, տնտես ված գու մար ներն ուղղ վե լու են մատ չե լի տո կո սով ֆի նան
սա կան գոր ծի քի ստեղծ մա նը և ֆեր մեր նե րի հա մար մատ չե լի գնե րով գյուղ տեխ
նի կա յի ձեռք բեր ման հա մար պայ ման նե րի ա պա հով մա նը: Իմ կար ծի քով, պետք է 
ստեղ ծել բա զա յին հնա րա վո րութ յուն, որ ցան կա ցած տնտե սութ յուն կա րո ղա նա 
մատ չե լի գնով գնել գյուղ տեխ նի կա¦,  հա վե լել է նա խա րա րը:

Իր ե լույ թում Իգ նա տի Ա ռա քել յանը կար ևո րել է ո ռոգ ման կա թի լա յին հա
մա կար գի և հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդ րու մը` միա ժա մա նակ նշե լով, որ 
մաս նա գի տաց ված ըն կե րութ յուն նե րի հետ հաշ վարկ ներ են ի րա կա նաց վում այս 
հա մա կար գե րի ներդր ման հար ցում եր կա րա ժամ կետ և  է ժան վար կա յին ռե սուրս
նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յունն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: Նա խա րարն 
ընդգ ծել է նաև ագ րա րա յին ո լոր տում բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ
ման  անհ րա ժեշ տութ յու նը, սննդամ թեր քի ո րա կի և  անվ տան գութ յան ուղ ղութ յամբ 
լայ նա մաշ տաբ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, այդ թվում`  պար տա դիր սպան
դա նո ցա յին մոր թի անց ման հար ցը, ո րի վե րա բեր յալ ո րո շումն այս պա հին շրջա
նա ռութ յան մեջ է, ինչ պես նաև բու սա բու ծութ յան ո լոր տում սերմ նա բու ծա րան նե
րի, իսկ ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում` տոհ մա բու ծա րան նե րի կա յա ցու մը:  §Այս 
մի ջո ցառ ման նպա տակն է` ստեղ ծել երկ խո սութ յան հար թակ` ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րի և  ո լոր տում քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող մարմ նի` ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան միջև` դրա նով իսկ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ձեզ 
ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել նա խա րա րին, ինչ պես նաև կիս վել  միմ յանց 
հետ հա ջող ված փոր ձով¦,   բաց ման խոս քում նշել է Օքս ֆամ հա յաս տան յան գրա
սեն յա կի տնօ րեն Մար գա րի տա Հա կոբ յա նը: Նա նաև հույս է հայտ նել, որ նման 
ձևա չա փով մի ջո ցա ռում նե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ:

Այ նու հետև նա խա րա րը պա տաս խա նել է մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րի հար
ցե րին, ո րոնք հիմ նա կա նում վե րա բե րում էին գյու ղատն տե սութ յան  վար կա վոր
մա նը,  գյուղմ թեր քի և սեր մե րի ներկ րում նե րին, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
ձեռք բեր մա նը, օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յա նը, կա թի գնա գո յաց մա նը, ինչ
պես նաև` կոո պե րա ցիա յի զար գաց մա նը: 

 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել է Եվ րա միութ յան ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա
նաց վող § Հա րա վա յին Կով կա սում պա րե նա յին անվ տան գութ յան բա րե լա վում ազ
գա յին ռազ մա վա րութ յուն նե րի և մանր ֆեր մե րա կան ար տադ րութ յան մի ջո ցով¦ 
քա ռամ յա ծրագ րի շրջա նա կում:

 Ֆեր մե րա կան կոնգ րե սի նպա տակն է`  նպաս տել գյու ղատն տե սութ յան և 
մանր ֆեր մե րային տնտե սութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ռազ մա վա րա կան քննար
կում նե րի ծա վալ մա նը, ինչ պես նաև գտնե լ հնա րա վոր լու ծում ներ` գոր ծըն թա ցի 
իրականացման համար:

Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված  
ծրագրեր

Ոս կե մե դալ

1. § Վան Ար դի¦, 2015 Van Ardi Areni, 
Kakhet, Haghtanak

2. 2015 Areni Reserve

3. 2015 Van Ardi Reserve Syrah

4. § Գոլ դեն Գ րեյպ Ար մաս¦, 2013 ArmAs 
Karmrahyut Reserve

5. §Ոս կե վա զի Գի նու Գոր ծա րան¦, 2015 
Voskevaz Karasi collection Voskehat

6. §Ար մե նիա Վայն¦, 2014 Takar Re
serve

7. § Տիե ռաս Դե Ար մե նիա¦, 2013 Karas 
Reserve Winemaker's Selection Blend

8. §Օլդ Բ րիջ¦, 2009 Old Bridge Red Dry 
Reserve

9. § Գետ նա տուն¦, 2015 Getnatoun Areni 
Noir Aghavnadzor Village

10. §Տ րի նի տի¦, 2014 Trinity Eh Areni 
Noir

Ծովագյուղում արտադրված հնդկաձավարը 
շուտով կհայտնվի տեղական շուկայում
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 Հա յաս տանն այս տա րի ան նա խա դեպ արդ յունք ներ է գրան ցել Գեր մա նիա յի 
Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յան Նոյշ տադտ քա ղա քում փետր վա րի 25ին տե ղի ու
նե ցած §MUNDUS VINI 20th Grand International Wine Awards¦ մի ջազ գա յին մրցա
նա կա բաշ խութ յա նը: Մր ցույ թին մաս նակ ցած հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ըն կե
րութ յուն նե րի ներ կա յաց րած ար տադ րանքն ար ժա նա ցել է 23 մե դա լի՝ 10 ոս կի 
և 13 ար ծաթ:  Հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յունն 
ա պա հո վել է Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մը` 
§Զար գա ցող երկր նե րից ներ մուծ ման խթան ման կենտ րո նի¦  (CBI) ա ջակ ցութ յամբ: 

 Հա յաս տա նից մրցույ թին մաս նակ ցել են 19 գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն
ներ` գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի դա տին ներ կա յաց նե լով 58 տե սա կի հան գիստ և 

փրփ րուն գի նի ներ:
Ընդ հա նուր առ մամբ, 

մրցույ թին ներ կա յաց ված էին 
շուրջ 6 000 տե սա կի գի նի ներ` 
աշ խար հի 44 երկր նե րից: Հա
յաս տանն իր նվա ճած մե դալ
նե րի քա նա կով ա ռաջ է ան ցել 
այն պի սի երկր նե րից, ինչ պի
սիք են Վ րաս տա նը (4 ոս կի, 7 
ար ծաթ), Մոլ դո վան (8 ոս կի, 
12 ար ծաթ), Մա կե դո նիան (6 
ոս կի, 3 ար ծաթ), Ռու մի նիան 
(6 ոս կի, 5 ար ծաթ), Չի նաս
տա նը (1 ոս կի, 1 ար ծաթ): 
Արդ յուն քում` մեր եր կի րը մե
դալ նե րի քա նա կով կի սել է 

14րդ հո րի զո նա կա նը Նոր Զե լան դիա յի և Հուն գա րիա յի հետ: 
Մր ցույ թին մաս նակ ցած գի նի նե րը գնա հատ վել են շուրջ 200 հե ղի նա կա

վոր մաս նա գետ նե րից կազմ ված ժյու րիի կող մից, ո րի կազ մում ա ռա ջին ան գամ 
ընդգրկ վել է նաև ներ կա յա ցու ցիչ Հա յաս տա նից`  Տ րի նի տի  ՍՊԸի գի նե գործ Ար
տեմ Պար սեղ յա նը:

 Հայ կա կան գի նի նե րը համ տե սե լու նպա տա կով, §MUNDUS VINI 20th Grand In
ternational Wine Awards¦ մրցա նա կա բաշ խութ յան շրջա նակ նե րում, կազ մա կերպ
վել է գա լա ընթ րիք: Հայ կա կան գի նի նե րի համ տե սի ներ քո § Գոլ դեն Գ րեյպ Ար մաս¦ 
գոր ծա րա նի գլխա վոր տնօ րեն Վիկ տո րիա Աս լան յա նը ներ կա յաց րել է Հայ կա կան 
գի նի նե րի շնոր հան դես, որն ար ժա նա ցել է § Լա վա գույն շնոր հան դես¦ մրցա նա կի: 

 Մի ջո ցառ ման նպա տակն էր` նպաս տել ինչ պես ԵՄ, այն պես էլ աշ խար հի տար
բեր երկր նե րի շու կա նե րում հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ո լոր տի ճա նա չե լիութ յան 
բարձ րաց մա նը, ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճի խթան մա նը և նոր գոր ծըն կեր նե
րի բա ցա հայտ մա նը:

Մե դալ նե րի ար ժա նա ցած գի նի նե րի ցանկ

Ար ծա թե մե դալ
1. § Գոլ դեն Գ րեյպ Ար մաս¦, 2013 Ar

mAs Voskehat Reserve
2. §Ար մե նիա Վայն¦, 2016 Armenia 

Muscat  
2014 Tariri 
2014 Takar Areni

3. §Ոս կե վա զի Գի նու Գոր ծա րան¦,2015 
Voskevaz Hightanak 
2014 Voskevaz Voskepar Voskehat

4. § Տիե ռաս Դե Ար մե նիա¦, 2015 Karas 
White Dry Wine 
2015 Karas Red Wine

5. § Գետ նա տուն¦, 2015 Getnatoun 
Voskehat

6. § Հայ լենդ Սել լարս¦, 2015 Koor Dry 
Red Wine 
2014 Koor Reserve

7. §Ար տա շատ Վին կոն¦, 2014 Chateau 
Rind

8. §Ա նուշ 1¦, 2014 Kataro Sireni Re
serve Togh:

Աշ խար հում մար տի 3ը նշվում է 
որ պես Վայ րի բնութ յան հա մաշ խար
հա յին օր: ՄԱԿը այս օ րը հռչա կել է 
Վայ րի բնութ յան հա մաշ խար հա յին օր 
2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20ին: 

ՄԱԿի հա ղոր դագ րութ յան հա
մա ձայն` 2017թ ին Վայ րի բնութ յան 
հա մաշ խար հա յին օրն անց կաց վում է 
§Լ սիր ե րի տա սարդ նե րի ձայ նը¦ կար
գա խո սով` հաշ վի առ նե լով, որ աշ խար
հի բնակ չութ յան մեկ քա ռոր դը 1024 
տա րե կան են: Հար կա վոր է խրա խու
սել ե րի տա սարդ նե րին` որ պես ա պա
գա ա ռաջ նորդ նե րի և  աշ խար հում ո րո
շում ներ կա յաց նող ան ձանց, որ պես զի 
գոր ծեն ինչ պես գլո բալ, այն պես էլ տե
ղա կան մա կար դա կով` պաշտ պա նե լու 
ոչն չաց ման վտան գի տակ հայտն ված 
վայ րի բնութ յու նը: 

Եր ևա նում այս օ րը նշվում է § Հա յոց 
լեռ նե րի ար քա կով կաս յան ըն ձառ
յուծ¦ խո րագ րով ցու ցա հան դե սով: Այն 
կազ մա կեր պել է WWF Հա յաս տա նը` 
§ Կա րեն Դե միրճ յա նի ան վան Եր ևա նի 
Մետ րո պո լի տեն¦ ՓԲԸի ա ջակ ցութ
յամբ: Ցու ցա հան դե սի նպա տակն է` 
բարձ րաց նել մարդ կանց ի րա զեկ վա
ծութ յու նը կով կաս յան ըն ձառ յու ծի վե
րա բեր յալ: 

Ցու ցա հան դե սում ցու ցադր ված 
լու սան կար նե րը ներ կա յաց նում են ըն
ձառ յու ծի հիմ նա կան ապ րե լա վայ րե րը, 
որս հան դի սա ցող կեն դա նա տե սակ
նե րը, ինչ պես նաև պահ պա նութ յանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը: Ցու ցա հան
դեսն անց կաց վում է մետ րո պո լի տե նի 
§Ե րի տա սար դա կան¦ կա յա րա նում:

www.ecolur.org



ö»ïñí³ñ 25 - Ù³ñï 7, 2017 Ã. 
ÃÇí 4 (2125)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ ՆՊԱՍՏՈՒՄ 
Է ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ

Îààäºð²òÆ²

 Լու սի նե Բե ջան յա նը  « Դե բեդ գյու ղատն տե սա
կան ա սո ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի 
նա խա գահն է (գոր ծում է ՀՀ Տա վու շի մար զի Լճ կա
ձոր հա մայն քում), զբաղ վում են ջեր մատ նա յին բան
ջա րե ղե նի ար տադ րութ յամբ: Կոո պե րա տի վը ձևա
վոր վել է 2 տա րի ա ռաջ՝  OXFAM–ի ա ջակ ցութ յամբ: 

Կոո պե րա տիվն ու նի 12 ան դամ, բո լո րը կա նայք 
են: Լու սի նեն մաս նա գի տութ յամբ ման կա վարժ է, աշ
խա տում է նաև Լճ կա ձո րի հիմ ա կան դպրո ցում: Ջեր
մատ նե րում մշա կում են հիմ ա կա նում լո լիկ, փոքր քա
նա կութ յամբ վա րունգ և լո բի: Ա վե լի քան 550 մ2 տա
րածք զբա ղեց նող պո լիէ թի լե նա յին թա ղան թա պատ 
ջեր մոց նե րում ներդ րել են ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա
կար գ: Տն տե սութ յունն աս տի ճա նա բար անց նում է օր
գա նիկ գյու ղատն տե սութ յան: Տի կին Բե ջան յա նի տե
ղե կաց մամբ, կոո պե րա տի վի ա մե նա մեծ հիմ ախն դի
րը ո ռոգ ման ջրի սա կա վութ յունն է: Ի դեպ, գյուղն ու նի 
նաև խմե լու ջրի խնդիր: Մ յուս հիմ ախն դիրն էլ, ըստ 
տի կին Բե ջան յա նի, ջեր մատ նե րում ջե ռուց ման բա ցա
կա յութ յունն է: Դ րա  հետ ևան քով ցան քե րը կազ մա կեր
պում են մարտապ րիլ ա միս նե րին,  իսկ բեր քը ստաց
վում է ամ ռա նը. այդ ժա մա նակ ջեր մո ցա յին ե ղա նա կով 
ստաց ված բեր քի գի նը զգա լիո րեն իջ նում է: Կոո պե
րա տի վի նա խա գա հի կար ծի քով` նշված խնդիր նե րի 
լուծ ման դեպ քում, կըն դար ձա կեն ջեր մատ նե րի տա
րածք նե րը, կընդ լայ նեն ար տադ րութ յունն ու կա վե լաց
նեն տե սա կա նին, բա ցի այդ, կաշ խա տեն նաև ձմռան 
ա միս նե րին: 

Ար տադ րան քի ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր 
չկա, այն ամ բող ջութ յամբ ի րաց վում է տա րա ծաշր ջա
նում: « Կոո պե րա տի վում ընդգրկ ված են տար բեր մաս
նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող ան ձիք, ինչ պես նաև տնա
յին տնտե սու հի ներ: Աշ խա տե լով կոո պե րա տի վում` 
կա նայք կա րո ղա նում են ստա նալ փոքր ե կա մուտ ներ, 
ին չի շնոր հիվ ինչոր չա փով հո գում են ըն տա նի քի 
նյու թա կան կա րիք նե րը», պատ մում է կոո պե րա տի վի 
նա խա գա հը: Ն րա կար ծի քով` ա ռանց որ ևէ ա ջակ ցութ
յան, ի րենք չէին կա րող ստեղ ծել այդ պի սի կա յա ցած 
և հա ջո ղակ տնտե սութ յուն: Օքս ֆամ ա ջակ ցել է ջեր
մոց նե րի կա ռուց մա նը, սեր մե րի և թա ղա րա յին ե ղա
նա կով ա ճեց ված սա ծիլ նե րի տրա մադր մա նը, ինչ պես 
նաև պա րար տան յու թե րի և թու նա քի մի կատ նե րի ձեռք
բեր մա նը: Սա ծիլ ներն ու սեր մե րը ձեռք են բե րում ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան Բան ջա րա բոս
տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան 
կենտ րո նից: 

Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը ո րո շել են այս տար
վա նից հո ղը պա րար տաց նել բա ցա ռա պես օր գա նա
կան պա րար տան յու թով, մաս նա վո րա պես՝ գո մաղ
բով: «Ն պա տա կը օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
զար գա ցում է, ել նե լով սպա ռո ղի շա հե րի պաշտ պա
նութ յան տե սանկ յու նից՝ բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը», 
ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: 

« Դե բեդ գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա» սպա
ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով հա մա տեղ 
են  լու ծում ծա գած բո լոր խնդիր նե րը, կազ մա կեր պում 
են բեր քի ի րա ցու մը, միա սին ո րո շում եր կա յաց նում: 
« Հա մա տեղ աշ խա տան քը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
բարձ րաց նել տնտե սութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը, 
ա վե լաց նել ե կա մուտ նե րը», անդ րա դառ նա լով կոո պե
րա տի վի ա ռա վե լութ յուն նե րին` եզ րա հան գում է տի կին 
Բե ջան յա նը:   

Է ջի նյու թե րը`   Նելլի Սահակյանի

LOGOS EXPO–Ն  ՆՊԱՍՏԵՑ ՆՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ
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Ինչ պես միշտ, այս տա րի ևս, LOGOS EXPO 
Center ցու ցա հան դե սա յին ըն կե րութ յան օ րերս 
Երևա նում կազ մա կեր պած  «Ա ռող ջա պա հութ յուն և 
դե ղա գոր ծութ յուն  Expo - 2017»  մի ջազ գա յին մաս-
նա գի տաց ված ցու ցա հան դեսն ան մասն չէր գյու-
ղատն տե սա կան, բնա պահ պա նո րեն մա քուր,  ար-
տադ րա տե սակ նե րի ցու ցադ րու մից: Ցու ցա հան դես 
էին բեր վել մեղր և մեղ վամ թերք ներ, բու ժիչ և կան-
խար գե լիչ բու սա կան թե յեր, խո տա բույ սեր, հան-
քան յու թե րի հում քի հի ման վրա պատ րաստ ված 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կե րե րի բնա կան 
հա վե լան յու թեր, ինչ պես նաև` «Ա լո յե հար յու րամ յա» 
ըն կե րութ յան ար տադ րան քը: 

Ցու ցա հան դե սը բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն ըն
ձե ռեց լսել ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի կար ծի քը և 
խոր հուրդ նե րը, գտնել այ սօր վա պրակ տի կա յով թե
լադր ված խնդիր նե րը լու ծե լու ու ղի ներ: « Մեղ վա բույծ
նե րի ազ գա յին միա վո րում» ՀԿն ցու ցադր ման էր 
բե րել մեղ վամ թերք նե րից ստաց ված դե ղա մի ջոց ներ, 
ինչ պես նաև` մեղ վա կա թով, ծաղ կա փո շով, ակ նա մո
մով, սե րե կով մեղր, ծաղ կա փո շով խյուս և  այլն (23 
ա նուն ար տադ րանք): Միութ յան նա խա գահ Թել ման 
Նա զար յանն անդ րա դառ նա լով մեղ վամ թերք նե րի բու
ժա կան հատ կա նիշ նե րին` նշեց, որ չկան ան բու ժե լի 
հի վան դութ յուն ներ, քա նի որ մեղ վամ թերք նե րը մեծ 
կի րա ռութ յուն ու նեն ա պի թե րա պիա յի բնա գա վա ռում 
և ցու ցա բե րում են բարձր արդ յունք: Այս պես, օ րի նակ` 
մեղ վամ թերք նե րից ստաց ված դե ղա մի ջոց նե րով հնա
րա վոր է բու ժել մի շարք ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն
ներ: « Մեղ վա բույծ նե րի ազ գա յին միա վո րում»ն  ու նի 
7500 ան դամ` ՀՀի մար զե րում և ԼՂՀում՝ 74 մաս նաճ
յու ղեր: 

Թել ման Նա զար յա նը ստա ցիո նար մեղ վա բու
ծութ յամբ զբաղ վում է ՀՀ Տա վու շի մար զի Ա ղավն ա
վանք հա մայն քում: Միութ յան նա խա գա հի կար ծի քով, 
հան րա պե տութ յու նում մեղ վա բու ծութ յան ճյու ղի զար
գա ցու մը կա րող է նպաս տել ար տա գաղ թի կան խար
գել մա նը, քա նի որ այդ պի սով կլուծ վի մարդ կանց աշ
խա տան քով զբաղ վա ծութ յան խնդի րը: Թերևս ճյու ղի 
զար գա ցու մը, ըստ Թել ման Նա զար յա նի, հնա րա վոր 
չէ ա ռանց պե տա կան ա ջակ ցութ յան: Օ րի նակ` հար
կա վոր է լրավճար ներ հատ կաց նել մեղ վա բույծ նե րին, 
լու ծել մեղ րի և մեղ վամ թեր քի ար տա հան ման խնդի րը 
և  այլն:

Ու շագ րավ էր «Ս. 
Սեր գո յան» ԱՁի տա
ղա վա րը, որ տեղ ներ
կա յաց ված էին գյու
ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի բնա կան 
հա վե լա կե րեր: Տ նօ րեն 
Սամ վել Սեր գո յա նի տե
ղե կաց մամբ, դրանք 
23 % խառ նե լով կե րին՝ 
հարս տաց նում են այն, 
բարձ րաց նե լով սննդա
յին ար ժե քը: Ըն կե րութ
յունն ար տադ րում է 
«Kremnevit» կոչ վող կե
րա յին հա վե լու մը,  ո րը 

նա խա տես ված է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և 
խո զե րի հա մար: Կե րա յին հա վե լան յու թե րը պա րու նա
կում են լի զին և հան քա յին այլ նյու թեր, ինչ պես նաև 
տվյալ  կեն դա նա տե սա կի կող մից պա հանջ վող վի տա
մին ներ: Սամ վել Սեր գո յա նի տե ղե կաց մամբ,  այս հա
վե լան յու թը նպաս տում է կեն դա նի նե րի քա շա ճի ա վե
լաց մանն ու նյու թա փո խա նա կութ յան բա րե լավ մա նը: 
Ցու ցադր ված էր նաև ու նի վեր սալ «Bentovit» կե րա յին 
բնա կան հա վե լան յու թը, ո րը նպաս տա վոր է ոչ միայն 
գյու ղատն տե սա կան, այլև ըն տա նի կեն դա նի նե րի՝ շնե
րի և կա տու նե րի հա մար: 

Ըն տա նի և վայ րի թռչուն նե րի հա մար (հա վեր, 
ա ղավն ի ներ և  այլն) ըն կե րութ յունն ար տադ րում է 
դարձ յալ վի տա մին նե րով հա գե ցած հա տի կա վոր
ված կեր: Այլ կերպ ա սած` կե րա յին այս հա վե լան յու
թերն ի րենց մեջ պա րու նա կում են մակ րո և միկ րոէ լե
մենտ նե րի այն կազ մը, որն անհ րա ժեշտ է կեն դա նուն: 
« Միա ժա մա նակ, դրանք նպաս տում են կեն դա նի նե րի 
ի մու նա յին հա մա կար գի բա րե լավ մա նը, վեր ջին ներս 
զերծ են մում սննդա յին թու նա վո րում ե րից»,   նշում  
է Սամ վել Սեր գո յա նը: Ան հատ ձեռ նե րեցն ար տադ րում 
է նաև « Հայ կավ» ապ րան քա նի շը կրող բու ժա կան և 

կոս մե տիկ կա վեր, ո րոնք նույն պես ներ կա յաց ված էին 
ցու ցադր ման:

«Ա լո յե հար յու րամ յա» ըն կե րութ յու նը, ո րը գոր ծում 
է ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Գայ հա մայն քում, ցու ցադր ման 
էր ներ կա յաց րել ջեր մատ նա յին ա լո յե բու սա տե սա կից 
պատ րաստ ված ար տադ րա տե սակ ներ: «Այս բու սա
տե սա կի մոտ, սկսած 3 տա րե կա նից, աս տի ճա նա բար 
ա վե լա նում են բու ժա կան հատ կութ յուն նե րը: Մեր բույ
սերն ար դեն 56 տա րե կան են», նշում է ըն կե րութ
յան ներ կա յա ցու ցիչ Լու սի նե Ա վագ յա նը: Հա մա գոր
ծակ ցե լով « Ֆի դո րա» ՍՊԸի հետ` սկսել են ար տադ
րել նաև այս բու սա տե սա կի յու ղը: «Ինչ վե րա բե րում 
է ա լո յե ի բու ժա կան նշա նա կութ յա նը, ա պա այն ու նի 
կան խար գե լիչ ազ դե ցութ յուն, մաք րում է օր գա նիզ մը, 
նպաս տում է ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար գի գոր ծու
նեութ յան բա րե լավ մա նը, բու ժում է ստա մոք սա բոր բը 
և  այլ հի վան դութ յուն ներ», հա վե լում է Լու սի նեն: Ցու
ցադր ման էր ներ կա յաց ված նաև ա լո յե ի հյու թը և կա
նաչ տերև նե րը: Կազ մա կերպ վել էր նաև տե սա կա նու 
համ տես: Ըն կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է նաև ա լո յե 
բու սա տե սա կի տնկի նե րի վա ճառք: 

Հա րուստ ու բազ մա զան էր «Ան թա ռամ» կոո պե
րա տի վի տա ղա վա րը, որ տեղ ներ կա յաց ված էին ա վե
լի քան 20 ա նուն բու սա կան թե յեր և բու ժիչ խո տա բույ
սե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ: Կոո պե րա տիվն ի րա կա
նաց նում է բու ժիչ մի շարք բու սա տե սակ նե րի ցանք, 
ո րոնք մեծ պա հան ջարկ են վա յե լում: Ցա նում են հիմ
նա կա նում վա ղի նակ, ե րի ցուկ, պատ րինջ, կտա վատ, 
սա միթ և  այլ բու սա տե սակ ներ: Ցան քա տա րածք նե րը 
գտնվում են ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ծո վա զարդ 
գյու ղի տա րած քում: Նա խորդ տա րի ա ռա ջին ան գամ 
Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում ցա նել են մեղ րա խոտ 
բու սա տե սա կը, ո րը բեր քատ վութ յան բարձր արդ յունք 
է ա պա հո վել: Կոո պե րա տի վի հիմ ա դիր տնօ րեն Ան
տոն Գալստ յա նի տե ղե կաց մամբ, մինչև տա րե վերջ 
ձեռք կբե րեն օր գա նիկ ար տադ րութ յան սեր տի ֆի կատ, 
ին չը նաև բարձ րո րակ ար տադ րան քի ար տա հան ման  
լայն հնա րա վո րութ
յուն կըն ձե ռի: 

Ըն կե րութ յու նը 
թո ղար կում է շուրջ 
120 ա նուն բու ժիչ 
խո տա բույ սեր և 
բու սա կան թե յեր, 
ո րոնց ցան կը գնա
լով ա վե լա նում է: 
«Ան թա ռամ»ը մար
զե րում կազ մա կեր
պում է նաև վայ րի 
բու սա տե սակ նե րի 
հա վա քում և  ա վան դա կան ե ղա նա կով չո րա ցում, ին
չի շնոր հիվ լուծ վում է նաև կա նանց աշ խա տան քով 
զբաղ վա ծութ յան խնդի րը: « Հա յաս տա նի բու սաշ խար
հը հա րուստ է բազ մա թիվ բու սա տե սակ նե րով, սա կայն 
պետք է խե լա միտ և չա փա վոր ված կազ մա կեր պել 
դրանց հա վաք ման աշ խա տանք նե րը, որ պես զի  հազ
վագ յուտ շատ բու սա տե սակ ներ չհայտն վեն ան հե տաց
ման վտան գի ա ռաջ»,  ա սում է մաս նա գի տութ յամբ 
դե ղա գետ Ան տոն Գալստ յա նը, ա պա հա վե լում, որ աշ
խա տանքն է բա րիք նե րի աղբ յու րը, իսկ իր աշ խա տան
քը ոչ միայն ցան կա լի, այլև հա ճե լի զբաղ մունք է: 

Ցու ցա հան դե սի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վե
ցին նաև սե մի նար ներ, կլոր սե ղան ներ և շ նոր հան դես
ներ: Ցու ցա հան դե սը նպաս տեց նոր գոր ծըն կեր նե րի 
ձեռք բեր մա նը, մաս նա կից նե րի միջև կա պե րի ամ
րապնդ մանն ու ընդ լայն մա նը:
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Ամ բողջ աշ խար հում, այդ թվում` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում, հո ղե րի ո րա կա կան հատ-
կութ յուն նե րը շա րու նա կա բար վատ թա րա նում են 
դեգ րա դա ցիա յի՝ է րո զիա յի, հու մու սի պա րու նա կութ-
յան (օր գա նա կան ած խած նի) ընդ հա նուր պա շար նե-
րի նվազ ման, հո ղե րի փո շիաց ման և  այլ վտանգ նե րի 
պատ ճա ռով. այս ա ռու մով գոր ծուն մի ջամ տութ յուն է 
անհ րա ժեշտ` ի րա վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար: 

Սույն խնդրին անդ րա դառ նա լով՝  2017թ .ի փետր
վա րի 23ին ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ) «Ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա
նում  մշա կա բույ սե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից  
փոր ձի խթան մանն ու  ըն դուն մա նը» և ԵՄի կող մից 
ֆի նան սա վոր վող « Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յա նը` Եվ րո պա կան հար ևա նութ
յան Գ յու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան նե րի 
զար գաց ման (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) ծրագ րի շրջա նակ
նե րում», կազ մա կերպ վեց աշ խա տա ժո ղով, ո րի նպա
տակն էր` ա ջակ ցել Հա յաս տա նում հո ղե րի բեր րիութ
յան պահ պան մա նը, դեգ րա դա ցիա յի նվա զեց մանն 
ու կան խար գել մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րին: 
ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի շրջա նա կում, ո լոր տի փոր
ձա գետ նե րը կա տա րել են ու սում ա սի րութ յուն ներ՝ Հա
յաս տա նում կլի մա յի փո փո խութ յան ազ դե ցութ յու նը հո
ղե րի դեգ րա դա ցիա յի և բեր րիութ յան վրա պար զե լու 

ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նի գլխա վո րութ յամբ 
հրա վիր ված խորհր դակ ցութ յա-
նը «ԱՐԱՐԱՏ» սննդի կոմ բի նա տի 
(« Սար գիս- Կա րո լի նա» ըն կե րութ յուն) 
տնօ րեն Եր վանդ Թար վերդ յա նը հա-
մայն քա պե տե րին և գ յու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի պա տաս խա նա-
տու նե րին ներ կա յաց րեց Ար մա վի րի 
պա հա ծո նե րի նախ կին գոր ծա րա նի 
վե րա գոր ծարկ ման ծրագ րի արդ յուն-
քում նա խա տես վող պտղի և բան-
ջար-բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի 
մթեր ման ծա վա լը և նախ նա կան ար-
ժե քը: Տե ղե կաց վեց նաև, որ մթեր ման 
գոր ծըն թա ցը, ցան կութ յան դեպ քում, 
հնա րա վոր է կազ մա կեր պել նաև պայ-
մա նագ րա յին հի մունք նե րով:

 « Սար գիս Կա րո լի նա» ըն կե
րութ յու նը, ո րը վար ձա կա լութ յամբ 
ձեռք է բե րել Ար մա վի րի պա հա ծո նե րի 
նախ կին գոր ծա րա նի մի մա սը, ա ռա ջի
կա յում նա խա տե սում է գոր ծա րա նում 
ի րա կա նաց նել վե րա կա ռուց ման լայ նա

մասշ տաբ աշ խա տանք ներ և 
կազ մա կեր պել մե ծա ծա վալ 
մթե րում եր: Գոր ծա րա նում 
նա խա տես վում է նաև կազ
մա կեր պել ման կա կան կե րե
րի ար տադ րութ յուն: Ծ րագ
րի ներդ րու մա յին ծա վալն, 
ընդ հա նուր առ մամբ, կկազ
մի 78 մլն ԱՄՆ դո լար: Գոր
ծա րա նի վե րա գոր ծարկ ման 
արդ յուն քում, ըստ Եր վանդ 
Թար վերդ յա նի, ակն կալ վում 
է 100120 նոր աշ խա տա տեղ, 

ո րի թի վը հա ջոր դող տա րի նե րին կհաս
նի 300400ի: Գոր ծա րա նում հիմ ա
կա նում կար տադր վեն մրգա յին և բան
ջա րե ղե նա յին խյու սեր և պա հա ծո նե րի 
լայն տե սա կա նի, ո րոնց գե րակ շիռ մա

սը կար տա հան վի:
 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը ող

ջու նե ցին ըն կե րութ յան պա տաս խա նա
տու ի հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջար կը 
և միա սին աշ խա տե լու պատ րաս տա կա
մութ յուն հայտ նե ցին:

Ն կա տի ու նե նա լով « Սար գիս Կա
րո լի նա» ըն կե րութ յան տա րի նե րի ան
բա սիր աշ խա տան քը` մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նը ու րա խութ յամբ փաս
տեց, որ Ար մա վի րի պա հա ծո նե րի նախ
կին գոր ծա րա նի վե րա գոր ծարկ ման 
ծրագ րի արդ յուն քում` մար զի ֆեր մեր
նե րը ձեռք կբե րեն հու սա լի գոր ծըն կեր 
գյուղմ թեր քի ի րաց ման շու կա յում, կձեր
բա զատ վեն մթեր ման շրջա նում ա ռա
ջա ցող հոգ սե րից, իսկ մեծ թվով մար
դիկ էլ կա պա հով վեն աշ խա տան քով:
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նպա տա կով: Ու սում ա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, 
ինչ պես նաև`  հան րա պե տութ յու նում հո ղե րի կա յուն 
կա ռա վար ման, բեր րիութ յան բարձ րաց ման և մ շա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յան ա վե լաց ման ուղ ղութ յամբ 
ար ված գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն նե րի փա թե թը 
ներ կա յաց վե ց  աշ խա տա ժո ղո վի  ըն թաց քում:

«Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վո րութ յուն կտա 
զգա լիո րեն բարձ րաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում երկ րա գոր ծութ յան հա մա կար գե րի կա յու
նութ յունն ու հար մար վո ղա կա նութ յու նը, ո րո շա կիո րեն 
նվա զեց նե լու կլի մա յա կան փո փո խութ յուն նե րի բա ցա
սա կան ազ դե ցութ յու նը գյու ղատն տե սա կան ար տադ
րութ յան վրա», նշում է ծրագ րի գյու ղատն տե սութ յան 
փոր ձա գետ Գառ նիկ Պետ րոս յա նը:

Աշ խա տա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան փոխ նա խա րար Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը,  
ՊԳԿ Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա
ծաշր ջա նա յին գրա սեն յա կի գյու ղատն տե սութ յան գծով 
պա տաս խա նա տու Ա վե տիք Ներ սիս յա նը, ներ կա յա
ցու ցիչ ներ նա խա րա րութ յուն նե րից, մի ջազ գա յին և 
տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից, ԳԱՄԿե րից և  
այլ շա հագր գիռ կող մե րից: Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց
քում մաս նա կից նե րի և դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե
րի  քննարկ մա նը ներ կա յաց վեց ՊԳԿի կող մից մշակ
ված  «Ա ջակ ցութ յուն՝ Հա յաս տա նում հո ղե րի կա յուն 
կա ռա վար ման փոր ձի ներդր ման և զար գաց ման գոր

ծում» ծրագ րի նա խա գի ծը, ո րում հաշ վի է առն վել ռե
սուր սախ նա յո ղա կան գյու ղատն տե սութ յան ներդր ման 
ուղ ղութ յամբ՝ Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ
մա կեր պութ յան կող մից  Հա յաս տա նում և տա րա ծաշր
ջա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի փոր ձը։ Ծ րագ րի 
ի րա կա նա ցու մը նպա տակ ու նի  զար գաց նե լու ռե սուր
սախ նա յո ղա կան գյու ղատն տե սութ յունն ամ բողջ հան
րա պե տութ յու նում և ն պաս տե լու հո ղե րի պահ պան ման 
և  արդ յու նա վետ կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցին: 

Լու սի նե  Ղու կաս յան
ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 

կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ)

Հողերի ԴեգրաԴացիան  Կարեվոր խնԴիր է  ՀայասՏանում
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 Վեր ջերս Շի րա կի մարզ պե տա րա նում, հա մայնք նե րին ղե կա վար-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ, անց կաց վեց խորհր դակ ցութ յուն, ո րին մաս-
նակ ցում էին Շի րա կի մարզ պետ Հով սեփ Սի մոն յա նը, ԱԺ գյու ղատն տե-
սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Մար տուն 
Գ րի գոր յա նը, Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ 
Ար սեն Հա րութ յուն յա նը: 

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վե ցին ա ռա ջի կա ո ռոգ ման 
տար վա հետ կապ ված տա րա տե սակ խնդիր ներ: «Ող ջու նե լի է, որ ո ռոգ
ման սե զո նի մեկ նար կը դեռ չտրված` պա տաս խա նա տու նե րը մտա հոգ են 
խնդիր նե րի լուծ մամբ», նշել է Շի րա կի մարզ պետ Հով սեփ Սի մոն յա նը: Այ
նու հետև Շի րա կի մարզ պե տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան ու բնա պահ պա
նութ յան վար չութ յան պետ Մով սես Մա նուկ յանը անդ րա դառ նա լով ո ռոգ ման 
խնդիր նե րին` տե ղե կաց րեց, որ մար զում ո ռոգ ման սե զո նի նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են ժա մա նա կին, իսկ 2016 թվա
կա նին ջրօգ տա գոր ծող նե րի հետ կնքվել են 10709 պայ մա նա գիր` 7052.6 
հա ո ռո գե լու հա մար: Պ լա նա վոր վել է 26000 հազ. մ3 ջրառ և 13170 հազ. մ3 
ջրտուք, 2016 թ. ո ռոգ ման ջրի վար ձավ ճար նե րի գան ձու մը հասց վել է մինչև 
91 %` 28.12.2016թ. դրութ յամբ: « Շի րա կի»  ՋՕԸի կող մից 2016 թվա կա նին 
ի րա կա նաց վել են ինչ պես ո ռոգ ման ցան ցի նո րոգ ման, այն պես էլ մաքր ման 
աշ խա տանք ներ:

ԱԺ գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան հանձ նա ժո ղո վի նա
խա գահ Մար տուն Գ րի գոր յանն իր խոս քում կար ևո րել է գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին հու զող հիմ ա հար ցե րի ժա մա նա կին լու ծու մը` նշե լով, 
որ օր ա ռաջ գյու ղա ցուն օգ նելն ա մե նա կար ևոր խնդիրն է:

Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ Ար սեն Հա
րութ յուն յա նը նախ լսեց հա մայնք նե րի տար բեր հար ցե րով դի մող ղե կա
վար նե րին, ա պա ընդգ ծեց, որ ի րենք ևս մ տա հոգ են մար զում ո ռոգ ման 
և խ մե լու ջրի ցան ցե րի նո րոգ ման խնդիր նե րով, մի շարք ծրագ րեր ար դեն 
իսկ մեկ նար կել են, մաս նա վո րա պես` Կապ սի ջրամ բա րի շի նա րա րութ յան 
նա խագ ծա յին աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րութ
յան դեպ քում կաշ խա տեն խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված քայ լեր ձեռ նար կել:

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՀԱՆԴԻՊԵլ ԵՆ ֆԵՐՄԵՐԻՆԵՐԻ 
ԵՎ ԳՅուղԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍուԹՅուՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑուՑԻչՆԵՐԻ ՀԵՏ
 Վեր ջերս ՀՀ Վա յոց ձո րի մարզ պե տի 

տե ղա կալ Սամ վել Թար վերդ յա նի մաս նակ-
ցութ յամբ, տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի ազ-
գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի մաս նա-
գետ նե րի հան դի պու մը Վա յոց ձո րի մար զի 
ֆեր մե րի նե րի և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ-
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Հան-
դիպ մա նը մաս նակ ցում էին շուրջ 90 ֆեր մե-
րա յին և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

 Վա յոց ձո րի մար զում գյու ղո լոր տի զար
գաց ման ուղ ղութ յուն նե րի և խն դիր նե րի մա
սին զե կու ցում ե րով հան դես ե կան Հա յաս
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս, ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման 
ամ բիո նի վա րիչ, տնտե սա գի տութ յան թեկ
նա ծու, դո ցենտ Հայկ Ղա զար յա նը, ծննդա
գի տութ յան և վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
դա սա խոս, դո ցենտ Վ րեժ Խո ցան յա նը, այ
գեպտ ղա բու ծութ յան և բ/պ  ամ բիո նի դո ցենտ, 
գ.գ.թ. Ա րա Հով հան նիս յա նը և Երևա նի գի նու 
ա կա դե միա յի տնօ րեն, տեխ նի կա կան գի
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Զա րու հի 
Մու րադ յա նը:  

Բա նա խոս նե րը նշե ցին, որ հան դիպ
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը ծա գել է գյու ղո լոր
տում 25 տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած բա րե
փո խում ե րից սպաս ված արդ յունք նե րի ոչ 
բա վա րար լի նե լուց: Ն րանք ներ կա յաց րին 
մար զում ա նաս նա պա հութ յան, պտղար տադ

րութ յան, գի նե գոր ծութ յան և բ նամ թերք նե րի 
վե րամ շակ ման հնա րա վոր հե ռան կար նե րը: 
Խոս վեց շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե
րի, ար տադր ված և վե րամ շակ ված ար տադ
րանք նե րի ապ րան քա յին տեսքն ա պա հո վե լու 
և  այլ խնդիր նե րի մա սին: Կար ևոր վեց գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվն եր հիմ ե լու 
և գ յուղ տեխ նի կա ձեռք բե րե լու հար ցը:

 Ներ կա ներն ի րենց հու զող հար ցերն ուղ
ղե ցին հան դիպ ման բա նա խոս նե րին և ն շե
ցին, որ գյու ղո լոր տում առ կա են դժվար հաղ
թա հա րե լի, եր բեմ ան հաղ թա հա րե լի խո չըն
դոտ ներ: Բա նա խոս նե րի կող մից նշվեց, որ 
հան դի պու մը միտ ված է հենց այդ խնդիր նե րը 
վեր հա նե լուն և  ո լոր տի բա րե փոխ ման ծրագ
րեր կազ մե լուն:

Ամ փո փե լով հան դի պու մը` մարզ պե տի 
տե ղա կալ Սամ վել Թար վերդ յա նը հոր դո րեց 
մաս նա կից նե րին մարզ պե տա րա նի աշ խա
տա կազ մի զար գաց ման ծրագ րե րի և վեր լու
ծութ յան բա ժին ներ կա յաց նել ներդ րու մա յին 
ծրագ րեր, ո րոնք կներ կա յաց վեն ՀՀ կա ռա
վա րութ յուն, և հա վա նութ յան ար ժա նա նա լուց 
հե տո, կար վեն հա մա պա տաս խան ներդ րում
ներ: Ս. Թար վերդ յա նը նշեց, որ ֆեր մեր նե րին 
և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ղե կա
վար նե րին ծրագ րեր գրե լու գոր ծում, մե թո
դա կան օ ժան դա կութ յուն կցու ցա բեր վի մարզ
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի զար գաց ման 
ծրագ րե րի և վեր լու ծութ յան բաժ նի կող մից:
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ՀՀ-ում գյու ղատն տե սական  գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վող ոչ բո լոր տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի 
թվա քա նա կի և կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ  կան  
հստակ տվյալ ներ:  Խոս քը` երկ րի ՀՆԱ-ի 20%-ն  
ա պա հո վող  շուրջ  340.0 հա զար  տնտե սութ յուն նե-
րի մա սին է, ո րոնց կար գա վի ճա կը մինչև  այ սօր  չի 
հստա կեց ված:  

   «Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի և  գյու ղա
ցիա կան կո լեկ տիվ  տնտե սութ յուն նե րի մա սին» 1991 
թ. ՀՀ  օ րեն քի դրույթ նե րում  հստակ բնու թագր ված 
էր  «Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն» հաս կա ցութ յան 
էութ յու նը և սահ ման ված էր  ի րա վա կան կար գա վի ճա
կը:  Սա կայն   2006 թ.ից սկսած ` նշված օ րեն քը ու ժը 
կորց նե լուց հե տո, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում  
հան դի պում ենք ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող, ան հա
տա կան կամ բնակ չութ յան  տնտե սութ յուն ներ  ձևա
կեր պում ե րի:  

Դա հան գեց նում է նրան, որ հա ճախ  քննար
կում ե րի կամ  ծրագ րե րի մշակ ման ժա մա նակ 
ա ռաջ են գա լիս տա րաբ նույթ մեկ նա բա նութ յուն
ներ և  եր կա կի  բնո րո շում եր,  արդ յուն քում  մի 
շարք  աշ խա տանք նե րում և հ րա տա րա կութ յուն
նե րում դրանք բնու թագր վում են որպես ֆեր մե րա
յին, գյու ղա ցիա կան, գյու ղա կան կամ գյու ղատն
տե սա կան տնտե սութ յուն ներ:  Դ րանց  հրա պա
րակ ման և մեկ նա բան ման հիմ քում  ըն դուն վում 
են  «крестянин» և   «крестянский»  (գյու ղա ցի և 
գ յու ղա ցիա կան) ար տա հայ տութ յուն նե րը, ո րոնք  
ծա գում ա բա նա կան և  ար մա տա կան միև նույն 
հիմ քերն ու նե նա լով հան դերձ,  լիար ժեք չեն բնու
թագ րում  տնտե սութ յան այն կար ևոր դե րակ տա
րին՝ գյու ղատն տե սա կան մթերք ար տադ րո ղին, 
որն  ի րա կա նաց նում է  ագ րա րա յին ո լոր տի  ա մե
նա պա տաս խա նա տու և հի մա կան    գոր ծա ռույ թը:

Դա բխում է նաև նրա նից, որ պատ մա կա
նո րեն բո լոր երկր նե րում ի սկզբա նե գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յան գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է ե ղել գյու
ղատն տե սա կան մթերք նե րով ա պա հո վե լը, իսկ որ պես  
գյու ղաբ նակ ներ` ան վան վել են գյու ղա ցի ներ: Հե տա
գա յում նրանց նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը, սո ցիա
լա կան վի ճա կը, տնտե սա կան հիմ քե րը, ար տադ րա
հա րա բե րութ յուն նե րը  հի մա կա նում  փոխ վել են   և  
ներ կա յումս  այլ բնույթ ու նեն:  

Հար ցը չկա նո նա կար գե լու հետ ևանք է  նաև այն, 
որ ագ րա րա յին ո լոր տում ձևա վոր ված  գյու ղատն տե
սա կան գոր ծու նեութ յան ծա վա լող տար բեր  սուբ յեկտ
նե րին բնու թագ րե լու ժա մա նակ ո րոշ մաս նա գետ ներ, 
ղե կա վար աշ խա տող ներ`  ա ռանց խո րա նա լու էութ յան 
մեջ,  բա նա վոր և գ րա վոր ձևով հա ճախ  գոր ծա ծում 
և նույ նա կա նաց նում  են «գյու ղա կան տնտե սութ յուն
ներ», « Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ», «գյու ղա ցիա
կան  տնտե սութ յուն ներ» հաս կա ցութ յուն նե րը`   չու նե
նա լով  անհ րա ժեշտ  հիմ ա վո րում եր:

Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րի բո լոր տնտե սութ
յուն ներն ան վա նել գյու ղա ցիա կան կամ ֆե մե րա յին` 
ա ռանց հաշ վի առ նե լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և 
նույն ձևա կերպ մամբ ներ կա յաց նելը ըն դու նե լի չէ,  քա
նի որ  բո լոր հատ կա նիշ նե րի հա մե մա տութ յան դեպ
քում  դրանք այլ բո վան դա կութ յուն են  ստա նում:

Մեր դի տար կու մե րով`  դրա հիմ ա կան պատ
ճառն այն է, որ հա ճախ նույ նա կա նաց վում են «կար
գա վի ճակ և  անձ»,    «տնտե սութ յուն և տն տես վա րող»,  
«գյու ղա ցիա կան և ֆեր մե րա յին», «մե նե ջեր և ֆեր մեր»  

Հարց, որը պատասխան է պահանջում
և  այլ  հաս կա ցութ յուն նե րը, քա նի որ դրանց  մի  մա սը  
ի րա վա կան  ձևա կեր պում չի  ստա ցել: 

Պետք է ել նել նրա նից, որ չնա յած հաս կա ցութ
յուն նե րի  նմա նութ յուն նե րին` առ կա են էա կան տար
բե րութ յուն ներ, ո րոնք պա հան ջում են սահ մա նում
նե րը ձևա կեր պել այն պես, որ դրանք ար տա հայ տեն 
ներ կա յումս հա մաշ խար հա յին պրակ տի կա յում ար
դեն ըն դուն ված ֆեր մեր և ֆեր մե րա յին տնտե սու թուն   
հաս կա ցութ յուն նե րի էութ յու նը: Ընդ ո րում, սահ մա նե
լիս  կի րա ռել  հա մընդ հա նուր, ինչ պես նաև մեր  պայ
ման նե րի հա մար ըն դու նե լի  ա ռանձ նա հա տուկ բնու
թագ րիչ նե րը (չա փո րո շիչ նե րը), հաշ վի առ նե լով բա
րե փո խում ե րի հետ ևան քով  գյու ղատն տե սութ յու նում 
ստեղծ ված ի րո ղութ յու նը:

Ու սում ա սի րե լով տար բեր երկր նե րի փոր ձը և վե
րը նշված հար ցի վե րա բեր յալ մեկ նա բա նում ե րը, առ

կա տե սա կետ նե րը, ի րա վա կան հիմ քե րը, գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում  ձևա վոր ված տնտեսա վար ման  
ձևե րի բնույ թը  և կար գա վի ճա կը`  պարզ վել է, որ 
բազ մա թիվ երկր նե րում (ԱՄՆ, Ֆ րան սիա, Գեր մա
նիա, Ան գիա և  այլն)  ըն դուն ված են   «ֆեր մեր և ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յուն»  ձևա կեր պում ե րը և տր ված 
են դրանց մեկ նա բա նում ե րը: Կան նաև երկր ներ, որ
տեղ  ըն դուն ված ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում (ՌԴ, 
Բե լառուս) ֆեր մե րա յին և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րը նույ նա կա նաց ված են, սա կայն  ամ րագր ված 
են հա մա պա տաս խան   օ րենք նե րով:  

ՀՀում  այդ նպա տա կով  փոր ձեր են  ար վել,  սա
կայն խնդիրն  առ այ սօր  մա ցել է չլուծ ված, չնա յած 
դե ֆակ տո մեր երկ րում առ կա են նմա նա տիպ հա
զա րա վոր տնտե սութ յուն ներ: Ըստ էութ յան,  դրանք 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ են  և բա վա րար են   
հստակ ձևա կեր պե լու և տա յու   հա ճա խա կի քննարկ
վող հետև յալ   հար ցե րի ամ փոփ պա տաս խան նե րը՝  
ո±վ  է ֆեր մե րը և ո±րն  է  ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նը:

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը վկա յում են, որ չնա յած 
այս հար ցե րի վե րա բեր յալ առ կա են տար բեր տե սա
կետ ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, բո լո րը հիմք են ըն դու նում 
մի  շարք  ընդ հա նուր բնու թագ րիչ ներ: 

Ֆեր մե րը  դի տարկ վում է որ պես անձ` հիմք ըն
դու նե լով  հիմ ա կան գոր ծու նեութ յան տե սա կը (գյու
ղատն տե սութ յու նը), բնա գա վա ռը (բու սա բու ծա կան 
և  անաս նա բու ծա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յուն), 
տնտե սա կան հիմ քը (հո ղա տա րածք, շի նութ յուն ներ, 

հիմ ա կան մի ջոց ներ` գյու ղատն տե սա կան գոր ծու
նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար), տեխ նո լո գիա կան գոր
ծըն թաց նե րին  տի րա պե տե լը և մաս նակ ցութ յու նը 
դրանց կա տար մա նը:

Այս պի սի գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար, 
ֆեր մե րը կա րող է հան դես գալ` գյուղմ թերք ար տադ
րո ղի, վե րամ շա կո ղի, ի րաց նո ղի,  ղե կա վա րի դե
րում, սակայն ան ձի կար գա վի ճա կով: Հաշ վի առ նե լով 
նշված բնու թագ րիչ նե րը, «ֆեր մեր» հաս կա ցութ յու նը 
ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել հետև յալ ձևով՝

Ֆեր մերն այն անձն է, ով հիմ ա կա նում զբաղ վում 
է գյու ղատն տե սութ յամբ, տի րա պե տում է  գյու ղատն
տե սութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րին, անձ
նա կան  աշ խա տան քով  և  ըն տա նի քի ու ժե րով,  սե
փա կան ու վար ձա կա լած մի ջոց նե րով ար տադ րում, 
վե րամ շա կում և  ի րաց նում է բու սա բու ծա կան և  ա նաս

նա բու ծա կան մթերք ներ:
Երբ խոս քը վե րա բեր վում է ֆեր մե րա յին 

տնտե սութ յան  սահ ման մա նը, ա պա այն այլ նշա
նա կութ յուն  և բո վան դա կութ յուն է ստա նում, 
քա նի որ  այն դի տարկ վում է որ պես  տնտես
վար ման ձև, հիմ քում դրվում են կոնկ րետ  նաև 
այլ  բնու թագ րիչ ներ:  Դ րանց թվում`  ա ռա ջին 
հեր թին հաշ վի են առն վում  կար գա վի ճա կի առ
կա յութ յու նը, հիմ ա կան գոր ծու նեութ յան ո լոր
տը, տնտես ավար ման ձևը, նպա տակ ներն  ու  
խնդիր նե րը, ար տադ րութ յան ծա վա լի ու վերջ նա
կան արդ յունք նե րի  կա ռուց ված քում գյու ղատն
տե սութ յան  գե րակշռ վա ծութ յու նը: Հետ ևա բար, 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նը կա րե լի սահ մա նել 
հետև յալ ձևով՝

 Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նը տնտեսա վար
ման ձև  է` տար բեր կազ մա կեր պաի րա վա կան 
կար գա վի ճա կով,  հիմ ա կան գոր ծու նեութ յան 
ո լոր տը գյու ղատն տե սութ յունն  է,  սե փա կան և 

վար ձա կալ ված մի ջոց նե րով ար տադ րում  է բու սա բու
ծա կան և  ա նաս նա բու ծա կան   մթերք ներ` վե րամ շակ
ման և հիմ ա կա նում   ի րաց ման  նպա տա կով:

Ն կա տի պետք է ու նե նալ, որ ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յու նը կար գա վի ճակ չէ,  այն գյու ղատն տե սութ յու
նում  տնտես ավար ման ձև  է, ո րը կա րող է դրսևոր վել 
ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված որ ևէ կազմա կեր
պաի րա վա կան ձևով՝  առևտ րա յին, ոչ առևտ րա յին, 
ՍՊԸնե րի, ԲԲԸնե րի, ՓԲԸնե րի, կոո պե րա տիվն ե րի 
կար գա վի ճա կով: 

Այն քա նով, որ վեր ջին նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
հիմ ա կա նում ուղղ ված կլի նի գյու ղատն տե սութ յա նը, 
նպա տա կա հար մար է դա սա կար գել միև նույն խմբում 
և  ան վա նել որ պես  գյու ղատն տե սա կան տնտե սութ
յուն ներ:  

Նշ ված հաս կա ցութ յուն նե րի  սահ մա նու մը կարևոր 
է հատ կա պես կար գա վի ճա կի հստա կեց ման, ճիշտ 
կողմ ո րոշ ման, հա րա բե րութ յու նե րի կար գա վոր ման, 
ա ջակ ցութ յան հաս ցեա կա նութ յան,  թո ղարկ վող մաս
նա գետ նե րին բա վա րար հմտութ յուն նե րով ու կա րո
ղութ յուն նե րով օժ տե լու անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով:  
Խն դի րը  ի րա վա կան կար գա վոր ման կա րիք ու նի, 
ո րին կա րե լի է լու ծում տալ շա հագր գիռ կող մե րի հետ 
հա մա կող մա նի քննար կում ե րի  ըն թաց քում:

Հ. Ս. ՋԱՎԱԴՅԱՆ  
տնտ . գիտ թեկ նա ծու

Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի մի խումբ դա սա խոս նե-
րի մաս նակ ցութ յամբ հե տաք րիր և  ու սա նե լի, բո վան դա կա լից սե մի նար-դա սըն-
թաց էր կազ մա կերպ վել Տա վու շի մարզ պե տա րա նում: Մաս նակ ցում էին մարզ-
պե տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի աշ խա տա կից ներ, Տա վու շի ԳԱՄԿ-ի 
մաս նա գետ ներ և խորհր դա տու ներ, մար զի ճա նաչ ված ֆեր մեր ներ և կոո պե րա-
տիվ ե րի ան դամ եր: Թե մա նե րը բա վա կա նին պա հանջ ված և  ու սա նե լի էին, 
ընդգր կում էին գյու ղատնտ եսութ յան բո լոր ո լորտ նե րը:

Գ յու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր պրո ֆե սոր Հ րա չիկ Ջա վադ յա նը 
ներ կա յաց րեց գյու ղատն տե սութ յան առջև ծա ռա ցած լուրջ խնդիր նե րը՝ նշե լով, որ 
դրա կար գա վոր ման հիմ ա կան մի ջո ցը` գի տութ յունար տադ րութ յուն կա պի սեր
տա ցում է: Նա անդ րա դար ձավ հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվն ե րին, կազ մա կերպ ման խո չըն դոտ նե րին և հաղ թա հար ման մի ջոց նե րին: 
Ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ Հայկ Ղա զար յա նը խո սեց 

ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ձևա վոր ման շուրջ՝ հի շեց նե լով, որ այդ տնտե սութ
յուն նե րը կանգ նած են կոտ րած տաշ տա կի առջև, անհ րա ժեշտ են ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն ներ: Դ րան ուղղ ված՝ իր տե սա կետ նե րը ներ կա յաց րեց մար զի Խաշ
թա ռակ հա մայն քի ֆեր մեր Հաս միկ Թի րաբ յա նը: Դո ցենտ Զո րիկ Փամ բուխչ յա նը 
ներ կա յաց րեց ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում առ կա նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րը: 
Բա վա կա նին հե տաքր քիր էր նաև «Պտ ղա բու ծութ յան զար գաց ման հե ռան կար նե րը 
և  առ կա վի ճա կը» թե ման,  ո րը ներ կա յաց րեց դո ցենտ  Ա րա Հով հան նիս յա նը:

Քն նարկ ման ա ռանց քը կոո պե րա տիվն ե րի ստեղծ ման գա ղա փարն էր՝ այն 
հաս տատ հա մոզ մամբ, որ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ ա կան բա նա լին` 
դրանց ստեղծ ման, միա վոր ման մեջ է, քա նի որ ո լոր տում զո րեղ են բո լո րը միա սին: 
Դա սըն թա ցը նաև քննարկ ման վե րած վեց, քա նի որ բո լո րին հե տաքրք րող հար ցե րը 
բա վա կա նին շատ էին:

Եր կուս տեք միմ յան ցից ու սա նե լի շատ բան ստա ցան և ձ ևա վոր վեց ա ռա ջարկ
նե րի մեծ փա թեթ՝  ել նե լով  ագ րա րա յին կրթութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման հե ռան կար նե րից:

Տաթ ևիկ  Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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« Վիկ տոր յա»` այս հաղ թա կան ա նու նով կոչ-
վեց  Ա շո տա վա նում ստեղծ ված ազն վա մո րու ար-
տադ րութ յամբ զբաղ վող կա նանց նա խա ձեռ նող 
խում բը, դրա նով իսկ կան խա տե սե լով հե տա գա 
հա ջո ղութ յուն նե րը:  Հա մախմբ վե լով   նոր գա ղա-
փա րի շուրջ`  կա նայք կա րո ղա ցան կյան քի կո չել 
այն և  ի րենց    գոր ծու նեութ յամբ  շրջա դար ձո րեն 
փո խել  ոչ միայն Ա շո տա վա նի, այլև հա րա կից հա-
մայնք նե րի բնա կիչ նե րի կեն սա կեր պը;

Ա շո տա վա նի կա նանց մա սին պատ մեց  Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տա նի Ս յու նի քի մար զի տնտե սա կան 
ծրագ րե րի հա մա կար գող Ի րե նա Բա լա յա նը:  Նա տե
ղա կան ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման ծրագ րի շրջա
նակ նե րում պետք է ու սում ա սի րեր Սի սիա նի տա
րած քում առ կա զար գաց ման հե ռան կար ներ ու նե ցող 
ար ժեշղ թա նե րից մեկեր կու սը: Բո լոր հա մայնք նե րով 
շրջա գա յե լով՝ հա սել է Ա շո տա վան: Հա մայն քա պե տա
րա նում զրույ ցել է հա մայն քի բնա կիչ նե րի հետ, հե
տաքրքր վել, թե ա ռա վե լա պես ին չով են զբաղ վում և 
հե ռան կա րա յին ինչ ար տադ րութ յուն կա րե լի է հիմ ել:

 Զ րույց նե րից տե ղե կա ցել է, որ գրե թե բո լո րի 
տնա մեր ձե րում ազն վա մո րի կա, և շա տերն ի րենց ըն
տա նի քի հոգ սե րը հո գում են ազն վա մո րու մշա կութ
յամբ: «Ն րանց հար ցա թեր թիկ ներ տվե ցի և խնդ րե ցի 
լրաց նել ու ներ կա յաց նել: Տա սը կին հե տաքրքր վել էր 
ծրագ րով, լրաց րել հար ցա թեր թիկ նե րը և ներ կա յաց րել 
Վորլդ Վիժ նի Սի սիա նի տա րած քա յին գրա սեն յակ», 
ա սում է Ի րե նան:

Նա խա ձեռ նող կա նանց ոգ ևո րութ յու նից խան դա
վառ ված՝ Ի րե նան կրկին Ա շո տա վան է գնա ցել՝ մո
տի կից ծա նո թա նա լու ազն վա մո րու ցան քա տա րածք
նե րին: « Այն շատ հե ռու էր ար տադ րութ յուն կոչ վե լուց: 
Յու րա քանչ յուրն իր տան բա կում մի քա նի տնկի ու ներ, 
ո րոնք անխ նամ թփուտ ներ էին: Բայց այդ, կա նանց 
ո գևո րութ յունն այն պես հա մա կեց ինձ, որ սկսե ցի ու
սում ա սի րել ազն վա մո րու մշա կութ յու նը», ա սում է 
Ի րե նան:  

Երբ ստեղծ վեց խում բը, սկսվե ցին դա սըն թաց
նե րը.  շեշ տը դրվեց կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
վրա: « Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿի տնօ րեն Նու նե Սա րու
խան յա նին հրա վի րե ցին Ա շո տա վան, և խմ բի ան դամ
նե րին ուղ ղոր դե ցին ազն վա մու րու ճիշտ՝ լա րասյու
նա յին հա մա կար գով մշակ մա նը, ո րը բարձ րաց նում է 
բեր քատ վութ յու նը և  ա վե լի արդ յու նա վետ է դարձ նում 
մշա կու մը: «Զ գա ցի, որ գոր ծըն թա ցը շատ ա րագ մեծ 
հե տաքր քութ յուն ա ռա ջաց րեց կա նանց շրջա նում, 
սկզբում օգ տա գոր ծում էին ի րենց տնե րում ե ղած լա
րե րը, սյու նե րը: Շատ ոգ ևո րիչ էր: Ին չը սո վո րում էին 
դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ, կի րա ռում էին ի րենց այ
գի նե րում: Բա ցի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե
րից, սո վո րում էին նաև մար կե տինգ, խմբա յին կա ռա
վա րում, ֆի նանս նե րի հմտութ յուն ներ, ու խմբով այդ 
ճա նա պարհն անց նե լով՝ նրանք ա վե լի մտեր մա ցան, 
հա մախմբ վե ցին: Խմ բում ընդգրկ ված կա նանց աշ խա
տան քը տես նե լով՝ հա րե ւան նե րը նույն պես աշ խա տում 
էին ի րենց այ գի նե րում, զգում, որ հա մայն քում ինչոր 
մի լավ բան է կա տար վում, մի լավ բան է փոխ վում: 
Խմ բի ան դամ ե րը կա մացկա մաց ան ձից վե րած վե
ցին ֆեր մե րի»,  պատ մում  է Ի րե նան:

« Վիկ տոր յա »-ի փորձն ու հա ջո ղութ յուն նե րը շա-
տե րի հա մար են օ րի նակ դար ձել.

Երբ այդ ահ ռե լի աշ խա տանքն ար դեն ար ված էր, 
խում բը մաս նակ ցեց  Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յան դրա մաշ նոր հա յին մրցույ թին և շա հեց 
30 հա զար եվ րո ար ժո ղութ յամբ ծրա գիր, ինչն էլ  բե
կում  մտցրեց խմբի գոր ծու նեութ յան մեջ: Դ րա մաշ նոր
հը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել անց նել ազն վա մո րու՝ 
օր գա նա կան մշա կութ յա նը: Խմ բի ան դամ ե րից յուր

քանչ յու րը հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել 1000 
մ2 տա րած քում կա թի լա յին և լա րասյու նա յին 
ո ռոգ ման հա մա կա րոգով այ գի ներ հիմ ել: 
Այս տա րի մար տից ար դեն սկսում են աշ խա
տանք նե րը, խում բը դրա մաշ նոր հով ձեռք է 
բե րել մի նի տրակ տոր, այն դառ նում է հա
մախմբ ված կո լեկ տիվ, ու նեն ի րենց ար տադ
րա կան մի ջոց նե րը, ու նեն բա րե լավ ված այ գի
ներ, մյուս տա րի գար նա նը կու նե նան հիմ ա
կան այ գի նե ր: Ա մե նաու րա խաց նողն այն է, որ 
« Վիկ տոր յա »ի փորձն ու հա ջո ղութ յուն նե րը 
շա տե րի հա մար են օ րի նակ դար ձել, և հենց 
այդ խմբի օ րի նա կով են նոր խմբեր ստեղծ
վում ոչ միայն Ա շո տա վա նում, այլև հա րա կից՝ 
Թա սիկ, Տո լորս, Բ նու նիս հա մայնք նե րում: 
Այժմ գոր ծում է ևս 5 խումբ: Բո լոր խմբե րում 
ընդգրկ ված է 45 կին: « Մեր նպա տակն այն 

է, որ ոչ թե Ա շո տա վա նը դարձ նենք ազն վա մո րու հա
մայնք, այլ՝ տա րա ծաշր ջա նը: Եվ դրա հա վա նա կա
նութ յու նը շատ մեծ է: Դ րան նպաս տեց նաև նա խորդ 
տա րի անց կաց ված ազն վա մո րու փա ռա տո նը, ո րի 
նպա տակն էր` ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի ին տեգ րու
մը»:

Ըստ Ի րե նա Բա լա յա նի`  ի րաց ման հարցն էլ է աս
տի ճա նա բար լուծ վում. ար տադ րան քի հիմ ա կան շու
կան Ար ցախն է, գնորդ ներն  ար տադ րո ղից են գնում 
ազն վա մո րին, իսկ  ար տադ րո ղը շու կա գտնե լու ու ար
տադ րանքն ի րաց նե լու կար ևո րա գույն հոգ սից ա զատ
ված է: Սե զո նին ար տարդր վում է շուրջ մեկ տոն նա 
ազն վա մո րի: Նոր տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ բարձ
րա ցել է բեր քատ վութ յու նը: 

Ծ րա գի րը հա մայն քում բազ մա թիվ խնդիր ներ 
է լու ծել, ո րոնք մինչ այդ ան հա վա նա կան էին թվում: 
Կար ևո րում է զբաղ վա ծութ յան խնդի րը, ըն տա նի քի՝ 
ե կամ տի բարձ րաց ման խնդի րը, չնա յած հայ ըն տա նի

քում կի նը միշտ իր հարգն ու պա տիվն ու նի, բայց այդ  
դե րը նույն պես բարձ րա ցել է, ի վեր ջո, խմբի ան դամ
նե րից բա ցի՝ նաև մյուս նե րը սո վո րե ցին ար տադ րան քը 
բիզ նես դարձ նել:

« Նոր գա ղա փար ներ,  նոր մտա ծո ղութ յուն, բիզ-
նես մտա ծո ղութ յուն և նոր ապ րե լաձև».

 Մեր զրույ ցին միա ցավ խմբի հիմ ա դիր ան դամ
նե րից մե կը՝ Ա նա հիտ Սե րոբ յա նը: «Ապ րե լով գյու
ղում՝  նյու թա կան ոչ մի դժվա րութ յուն չեմ ու նե ցել, 
ա մու սինս աշ խա տում է, աշ խա տելստեղ ծել ենք, մեր 
ըն տա նի քը պա հել: Բայց ես հա մար յա խեղդ վում էի, 
ծանր հո գե վի ճակ էր, ա նո րո շութ յուն էր: Ա մեն ինչ 
կա րող էի, քա ղա քում մե ծա ցած աղ ջիկ էի, կթութ յուն 
ու նեի, ձեռ քի շնորհք, գոր ծել, ա սեղ նա գոր ծել, ազ
գա յին ա սեղ նա գոր ծութ յուն, ու այդ ա մե նը կա րող էի 

օգ տա գոր ծել, ի րաց նել, բայց դաշ տը չկար, ու նեի բո
լոր տվյալ նե րը, բայց ճա նա պար հը չգի տեի, մո լոր ված 
էին նաև ինձ նման շա տե րը: Ու ա հա գա լիս է Ի րե նը՝ 
փրկութ յան պես  բե րում է նոր գա ղա փար ներ, նոր 
մտքեր, նոր բիզ նես մտա ծո ղութ յուն, նոր ապ րե լաձև, 
որ գյու ղաբ նակ կինն էլ կա րող է բիզ նե սով զբաղ վել»:

 Հար ցին՝ ին չին ձգտե ցին և հա սան, Ա նա հիտ Սե
րոբ յանն ա սում է՝ « Մեր խմբի կար գա խոսն է՝ ու ժեղ 
կին, ու ժեղ աշ խարհ, և դա պա տա հա կան չէ: Մենք ոչ 
թե ու ժեղ էինք, այլ ցան կա ցանք ու ժեղ լի նել, մենք դրա 
կա րի քը ու նեինք: Ի վեր ջո, հա սանք այդ գի տակ ցութ
յա նը, փոխ վե ցինք, կրթվե ցինք, ինքս գյու ղատն տես 
չեմ, և գ յու ղում ապ րե լու տա րի նե րին էլ շատ չեմ շփվել 
հո ղի հետ, բայց հի մա ա վե լին գի տեմ, քան` գյու ղատն
տե սա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե րը: Իմ ի մա ցա ծը փո
խան ցում եմ իմ շրջա պա տին: Ինձ հա մար այդ աշ խա
տան քը խթա նում է ապ րել և  աշ խա տել հա նուն ըն տա
նի քի, հա նուն ե րե խա նե րի, հա նուն հայ րե նի քի»: Ա պա 
ա վե լաց նում է, որ որ դի նե րը սո վո րում են Եր ևա նում, 
և  ա ռայժմ մտադ րութ յուն չու նեն ու սում ա վար տե լուց 
հե տո գյուղ վե րա դառ նալ: « Բայց կա նեմ ա մեն ինչ, որ 
նրանք շա հագրգռ ված լի նեն վե րա դառ նալ ծննդա
վայր՝ շա րու նա կե լու այն գե ղե ցիկ գոր ծը, ընդ լայ նե լու 
այն բիզ նե սը, որ ինքս եմ ստեղ ծել սի րով, նպա տակ նե
րով ու լուրջ հե ռան կար նե րով»:

Խմ բե րում ընդգրկ ված են 4560 տա րե կան կա
նայք, սա կայն հիմ ա կան նպա տակ նե րից է  ե րի տա
սարդ նե րի ին տեգ րու մը: Թե արդ յոք տղա մար դիկ 
խան դում են, թե ոչ,  Ի րե նան պատ մում է, որ սկզբում 
նրանց հա մար էլ էր ան սո վոր, գու ցե և ա նըն դու նե լի, 
բայց երբ տե սան, հա մոզ վե ցին, որ ի րենց կա նայք էլ 
են կա րո ղա նում հո գալ ըն տա նի քի խնդիր նե րը, հի մա 
նույ նիսկ ի րենք են օգ նում, ա ջակ ցում: Կա նանց ինք
նավս տա հութ յունն է բարձ րա ցել, իսկ տղա մար դիկ 
սկսել են այդ ա մե նին լուրջ վե րա բեր վել:

Իսկ թե ինչ հե ռան կար ներ ու նի ծրա գիրը,  Ի րե նան 
պա տաս խա նում է. « Մեր ծրա գի րը հա րատև չէ, իսկ 
մեր նպա տակն է, որ Վորլդ Վիժ նի տա րա ծաշր ջա նում 
գոր ծու նեութ յուն չի րա կա նաց նե լու դեպ քում, Ա շո տա
վա նի « Վիկ տոր յա» խմբի ան դամ ե րը դառ նան դե պի 
տե ղա կան շու կա տա նող կա պը ոչ միայն հա մայն քում, 
այլև՝ տա րա ծաշր ջա նում, և  մե զա նից հե տո կա րո ղա
նան ի րենք կոոր դի նաց նել հա մայնք նե րին, խմբե րին, 
ար տադ րող նե րին, շու կա յի դե րա կա տար նե րի, մա տա

կա րար նե րի, գնորդ նե րի հետ կա րո
ղա նան ան մի ջա կան կապ հաստատել: 
Հե տա գա յում կոո պե րա տիվ կդառ նան, 
ա սո ցիա ցիա, թե հիմ ադ րամ, են թադ
րում ենք, որ ոչ ֆոր մալ հա մա կար գից 
կդառ նան ֆոր մալ հա մա կարգ և կկա րո
ղա նան ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի ար
տադ րութ յու նը հա մա կար գել»:

 Տա րի ներ ա ռաջ ար տադր վում էր 
այն քան, որ քան պետք էր ըն տա նի քի 
կա րիք նե րի հա մար, իսկ գյուղմ թեր քի 
մա սին եր բեք չեն մտա ծել որ պես լուրջ 
բիզ նե սի: Հի մա այդ մտա ծե լա կեր պը 
փոխ վել է, կարծ րա տիպն աս տի ճա
նա բար կոտր վել: Երբ մար դիկ սկսում 
են գու մար աշ խա տել, հա վա տում են 
ի րենք ի րենց ու սկսում են մշա կութ յան 

տա րածք նե րն ընդ լայ նել, դրան վե րա բե րվել որ պես 
բիզ նե սի: Հի մա ցան կա նում են նո րա րա րա կան փորձ 
ա նել, քա նի որ Ա շո տա վա նի ազն վա մո րին տա րե կան 
2 ան գամ է բերք տա լիս, բայց ցրտե րի պատ ճա ռով չի 
հասց նում աշ նան վեր ջին հա սու նա նալ, դրա մաշ նոր
հի շնոր հիվ նպա տակ ու նեն թու նե լա յին տնտե սութ
յան մի ջո ցով, նոր փոր ձար կում ա նել: Հ նա րա վոր է 
եր կա րաց նել ազն վա մո րու կյան քը Ս յու նի քում, և  այն 
մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն կու նե նա ամ բողջ Հա յաս
տա նում:

Ի դեպ,  Ա շո տա վա նի կա նայք  ազն վա մո րու նոր 
տե սակ են ցան կա նում ստեղ ծել և ի պա տիվ ծրագ րի 
հա մա կար գող Ի րե նա Բա լա յա նի, կո չել նրա ա նու նով՝ 
«Ի րե նա»…

 Արև հատ  ԱՄԻՐՅԱՆ
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Այ գե թաղ կա տա րող խա ղո ղա
գոր ծա կան շրջան նե րում խնամ քի 
աշ խա տանք նե րը սկս վում են այ գե
բա ցից:

 Խա ղո ղի այ գի նե րում գար նա նա յին 
մշա կութ յան հիմ ա կան աշ խա տանք
ներն են՝ այ գե բա ցը, շպա լե րա յի վե
րա նո րո գու մը, բաց տե ղե րի լրա ցու մը, 
վա զե րի էտն ու ձևա վո րու մը, այ գու միջ
շար քե րից ար քա դի հե ռա ցու մը, չոր կա
պը, հո ղի մշա կութ յու նը, պա րար տա ցու
մը, ո ռո գու մը, պայ քա րը հի վան դութ յուն
նե րի և վն ա սա տու նե րի դեմ, ա ռա ջին 
շվա տու մը, ա ռա ջին սնու ցու մը, ա ռա ջին 
կա նաչ կա պը և  այլն:

Այ գե թաղ կա տա րող խա ղո ղա գոր
ծա կան շրջան նե րում խնամ քի աշ խա
տանք նե րը սկսվում են այ գե բա ցից: Այ
գե բաց կա տա րե լիս, անհ րա ժեշտ է վա
զի վրա յից հո ղը զգու շութ յամբ հե ռաց նել 
այն պես, որ վա զե րի օր գան նե րի հետ 
շփվող գոր ծիք նե րը չվնա սեն թևե րին, 
մա տե րին և  աչ քե րին: Դ րա նից հե տո, 
մա կե րե սա յին ար մատ նե րը հե ռաց նե լու 
հա մար, թափ ված հո ղը հա վա սա րա
չափ փռում են միջ շար քա յին տա րա
ծութ յուն նե րում և վա զե րի բու նը բա ցում 
1015 սմ խո րութ յամբ:

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը հա վաս
տում են, որ Ա րա րատ յան հար թա վայ րի 
այ գի նե րը կա րե լի է բա ցել մար տի ա ռա
ջին տաս նօր յա կից, իսկ նա խա լեռ նա յին 
գո տում` երկ րորդ կամ եր րորդ տաս նօր
յա կից: Այ գե բացն անհ րա ժեշտ է սկսել 
նախ` հա րա վա յին լան ջե րում, իսկ այ
նու հետև` հար թա վայ րե րում և ցած րա
դիր մա սե րում հիմ ադր ված այ գի նե րից: 
Խոր հուրդ է տրվում այ գե բա ցի և շ պա լե
րա յի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներն 
ա վար տել  սեղմ ժամ կետ նե րում, որ պես
զի վա զե րի էտն ու չոր կապն ի րա կա
նաց վեն մինչև աչ քե րի ուռ չե լը:

 Վա զե րի էտն այ գու մշա կութ յան 
շատ կար ևոր և բարդ ագ րո տեխ նի կա
կան մի ջո ցա ռում ե րից է, ո րի հիմ ա
կան նպա տակն է` կա նո նա վո րել վա զի 
տվյալ և հե տա գա տա րի նե րի բնա կա
նոն ա ճե ցո ղութ յու նը, պտղա բե րութ յու նը 
և բեր քի ո րա կը: Է տի ժա մա նակ կազմ
վում են ո րո շա կի քա նա կութ յամբ բեր
քի օ ղակ ներ: Բեր քի օ ղա կը կազմ ված 
է լի նում մեկ փո խա րի նո ղից և մեկ կամ 
մի քա նի բեր քա տու մա տե րից: Սո վո
րա բար, բեր քի օ ղա կը կազմ վում է նա
խորդ տար վա փո խա րի նո ղի վրա: Վա
զերն է տե լիս, պետք է հե ռաց նել խիստ 
ձգված, վնաս ված, թու լա ցած թևե րը, են
թաթ ևե րը: Դ րանց փո խա րեն, բնի մոտ 
գտնվող մա տե րից կամ հո ռա մա տե րից 
կազ մա վոր վում են շար քից դուրս ե կող 
թևե րին և  այլ մա սե րին փո խա րի նող
ներ, իսկ ան դա լի սի մի ջո ցով վե րաց վում  
է այ գու նոս րութ յու նը:

Է տը հա ջող կա տա րե լու, էտ ված 
վա զե րից բարձր բերք ստա նա լու հա
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կա
տար ման ժա մա նա կը, ո րը հիմ ա կա
նում կախ ված է տվյալ շրջա նի հո ղակ
լի մա յա կան պայ ման նե րից: Այ գե թաղ 
չկա տա րող խա ղո ղա գոր ծա կան շրջան
նե րում, որ տեղ ձմե ռը մեղմ է, վա զե րը 
կա րե լի է է տել աշ նա նը` տեր ևա թա փից 
1520 օր անց և, եր բեմ էլ` ձմռա նը: Ձմ
ռան ըն թաց քում վա զե րը պետք է է տել, 
երբ ջեր մաս տի ճա նը 0 0 Cից բարձր է: 
Ձմ ռա նը միամ յա մա տե րը մե կից եր կու 
աչ քով ա վե լի եր կար պետք է է տել:

 Վա զի բեռն վա ծութ յունը է տի ժա
մա նակ, դրա վրա թողն ված աչ քե րի, 
իսկ շվա տու մից հե տո` շվե րի և ծաղ կա
բույ լե րի քա նակն է: Վա զի բեռն վա ծութ
յան չա փը կախ ված է հո ղակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րից, մշակ վող սոր տե րի կեն
սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րից, կի րառ վող ագ րո տեխ նի կա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի բնույ թից, պլա նա վոր
վող բեր քից, վա զե րի կոնկ րետ վի ճա

կից: Ա րա րատ յան հար թա վայ րի և ն րա 
նա խա լեռ նա յին շրջան նե րի խա ղո ղի 
այ գի նե րում մեկ հեկ տա րի բեռն վա ծութ
յու նը պետք է կազ մի 150250 հա զար, 
իսկ Հ յու սի սար ևել յան գո տում` 80160 
հա զար աչք:

Ա րա րատ յան հար թա վայ րի և ն րա 
նա խա լեռ նա յին գո տու շրջան նե րում, 
2,5 x 1,5 մ խ տութ յամբ տնկված շպա
լե րա յին այ գի նե րում`  Մս խա լի, Ա րա
րա տի, Շա հում յա նի, Եր ևա նի դե ղին և 
ն ման սոր տե րի վա զերն է տե լիս, թող նել 
80120, Ոս կե հատ, Գա ռան Դ մակ, Ճի
լար, Ա նա հիտ, Ռ քա ծի թե լի, Ա րե նի և 
ն ման սոր տե րի վրա`  60100, Կա խեթ, 
Նա զե լի, Հաղ թա նակ, Կարմ րահ յութ և 
ն ման սոր տե րի վրա` 4060 աչք: Հ յու
սի սար ևել յան շրջան նե րում` 2.0 x 1.25 
մ խ տութ յամբ տնկված այ գի նե րի յու
րա քանչ յուր վա զի վրա պետք է թող նել 
հետև յալ բեռն վա ծութ յու նը` Ռ քա ծի թե լի, 
Կա բեռ նե, Սա փե րա վի, Ջրջ րուկ, Կարմ
րահ յութ սոր տե րի նը` 4050 աչք, Լալ
վա րի, Բա նանց, Բոլ ղար, Կար դի նալ 
սոր տե րի վա զե րի վրա` 5565 աչք, իսկ 
Ա լի գո տե, Պի նո սև և նման թույլ ա ճե
ցո ղութ յամբ մյուս սոր տե րի վրա` 2030 
աչք:

 Մեղ րիի շրջա նի խիտ տնկված այ
գի նե րում (1,5 x 1,0 մ), Ար ևիկ և Ալ դա
րա սոր տե րի յու րա քանչ յուր վա զի վրա 
պետք է թող նել 34 մատ` է տե լով 810 
աչք եր կա րութ յամբ, այն հաշ վով, որ 
բեռն վա ծութ յու նը կազ մի 3040 աչք: 
Է տի եր կա րութ յու նը վա զե րի ա ճի և բեր
քատ վութ յան կար գա վոր ման հիմ ա
կան ագ րո մի ջո ցա ռում ե րից է: Կի րառ
վում են է տի եր կա րութ յան հետև յալ ձևե
րը` կարճ էտ, երբ մա տի վրա թող նում 
են 15 աչք և  ա վե լի, մի ջակ էտ` 710 աչք, 
եր կար էտ` 2  և  ա վե լի աչք:

Գո յութ յուն ու նի նաև խա ռը էտ, երբ 
վա զի վրա թողն վող մա տե րի մի մասն 
էտ վում է կարճ, մյուս մա սը` մի ջակ, 
մա ցա ծը` եր կար: Հա մե մա տա բար լայն 
կի րա ռում ու նի խա ռը է տը: Կարճ էտ կի
րառ վում է գլխա վո րա պես ֆի լոք սե րա
դի մաց կուն մայ րակ նե րի վա զե րի վրա: 
Բո լոր տի պի ձևա վո րում ե րի ժա մա նակ 
փո խա րի նող մա տե րը ևս կարճ  են էտ
վում (23 աչք): Կարճ, մի ջակ և խա ռը 
է տը կի րառ վում է թմբա յին այ գի նե րում: 
Այդ դեպ քում  վա զի բնի վրա, տար բեր 
ուղ ղութ յամբ դա սա վոր ված թևե րի կամ 
են թաթ ևե րի վրա պետք է թող նել 24 
մատ` յու րա քանչ յուրն է տե լով 47 աչ
քով: Նա զե լին, Կա խե թը և ն մա նա տիպ 
ա ճե ցո ղութ յուն ու նե ցող սոր տե րը,  անհ
րա ժեշտ է է տել 45 աչ քով, Ոս կե հա տը` 
56, իսկ Ա րա րա տի, Մս խա լի, Կար միր 
Կա խա նի, Եր ևա նի դե ղին, Վար դա գույն 
Եր ևա նի և  այս կար գի մյուս սոր տե րը` 
57 աչ քով: 

 Բո լոր դեպ քե րում՝ ծայ րա մա սում 
գտնվող կամ ու ժեղ մա տը պետք է է տել 
12 աչ քով ա վե լի եր կար, քան` ներք ևի 
մա սում գտնվող կամ թույլ մա տը: Շ պա
լե րա յի վրա բարձ րաց ված այ գի նե րում 
է տը պետք է կա տա րել հա մե մա տա բար 
եր կար` բեր քա տու մա տի և փո խա րի նո
ղի  սկզբուն քով: Ու ժեղ ա ճե ցո ղութ յուն 
ու նե ցող սոր տե րի (Ա րա րա տի, Եր ևա
նի դե ղին,  Թավ րի զե նի, Մս խա լի և  այլն) 
բեր քա տու մա տե րը պետք է է տել 1012 
աչ քով, իսկ թույլ ա ճե ցո ղութ յուն ու նե ցող 
սոր տե րի նը ( Նա զե լի, Կա խեթ, Ա լի գո
տե)` 68 աչ քով: Լավ զար գա ցած վա զե
րի բարձր բեռն վա ծութ յունն ա պա հո վե
լու հա մար, յու րա քանչ յուր բեր քի օ ղա կի 
վրա, մե կի փո խա րեն, կա րե լի է թող նել 
եր կու, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև` 
ե րեք բեր քա տու մատ և մեկ փո խա րի
նող: Է տը և  ար քա դի տե ղա փո խում 
ա վար տե լուց հե տո, պետք է սկսել չոր 
կա պը: Վա զի թևե րը, են թաթ ևե րը և 
բեր քա տու մա տե րը կա պել ա ռա ջին և  
երկ րորդ հարկ լա րե րից: 

Ան կախ ձևա վոր ման հա մա կար գից, 
շպա լե րա յին այ գի նե րում վա զե րի բեր
քա տու մա տե րը լա րե րին կա պել ա ղեղ
նաձև, եր բեմ` հո րի զո նա կան դիր քով: 
Չոր կա պի լա վա գույն ժամ կե տը հա մար
վում է հյու թա շար ժութ յան սկզբից մինչև 
աչ քե րի ուռ չե լը: Չոր կա պի ժա մա նակ 
թևե րը, են թաթ ևե րը և բեր քա տու մա
տերն այն պես պետք է դա սա վո րել, որ 
շպա լե րա յի հար թութ յան վրա հա վա
սա րա չափ տե ղա վոր վեն և խ տա ցում
ներ չլի նեն: Կապն ու ժեղ չձգել, քա նի որ 
ա ճե ցո ղութ յան ըն թաց քում բազ մամ յա 
ճյու ղա վո րում երն ու միամ յա մա տե րը 
հաս տա նում են: Այդ պատ ճա ռովª կա պը 
հար կա վոր է կա տա րել միայն ու թաձև և 
փոք րինչ ա զատ: Թմ բա յին այ գի նե րում 
չոր և կա նաչ կապ չեն կա տա րում, այլ 
վա զե րը նե ցու կա վո րում են: Չոր կա պից 
հե տո այ գի նե րի միջ շար քա յին տա րա
ծութ յուն նե րը պետք է վա րել 2025 սմ, 
իսկ միջ վա զա յի նը փո րել 1820 սմ խո
րութ յամբ:

 Հան քա յին և  օր գա նա կան պա րար
տան յու թե րը հող են մտցվում 23 ա կոս
նե րով` 2530 սմ խո րութ յամբ: Ա մեն 
տա րի, հեկ տա րի հաշ վով, պետք է տալ 
100120 կգ  ա զոտ, 110120 կգ ֆոս ֆոր 
և 80100 կգ կա լիում (ազ դող նյու թի 
հաշ վով): Օր գա նա կան պա րար տան յու
թե րով պա րար տաց նե լիս, հեկ տա րին 
պետք է տալ 3040 տ կի սափ տած գո
մաղբ:

Թմ բա յին այ գի նե րում, որ տեղ հո

ղի մշա կութ յու նը կա տար վում է ձեռ քով, 
այ գե փո րը պետք է կա տա րել 2527 սմ 
խո րութ յամբ: Թմ բա յին այ գի նե րը պա
րար տաց նե լիս, անհ րա ժեշտ է գար նա
նը, վա զից 5060 սմ հե ռա վո րութ յան 
վրա, բա ցել 3035 սմ խո րութ յամբ 45 
փոս, դրանց մեջ լցնել պա րար տան յու
թե րի խառ նուր դը և հո ղով ծած կել: Հո ղի 
մշա կու մից և պա րար տա ցու մից հե տո 
այ գին խնամ քով ջրել և  ա վար տել մինչև 
աչ քե րի ուռ չե լը: Մա յիս ամ սին, ծաղ կու
մից 1520 օր ա ռաջ, տրվում է ա ռա ջին 
սնու ցու մը, ա զոտ` 3035 կգ, ֆոս ֆոր` 
2025 կգ, կա լիում` 1520 կգ (ազ դող 
նյու թի հաշ վով):

Ծաղ կու մից ա ռաջ, երբ շվերն ու նե
նում են 1012 սմ  եր կա րութ յուն և դ րանց 
վրա նկա տե լի են ծաղ կափթ թութ յուն
ներ, պետք է կա տա րել ա ռա ջին շվա
տու մը: Շ պա լե րա յին այ գի նե րում, ան
կախ վա զին տրված ձևա վոր ման հա մա
կար գից, շվե րը, աճ մա նը զու գըն թաց, 
պետք է կա պել լա րե րից:  Ա ռա ջին կա
պը կա տա րում են ծաղ կու մից ա ռաջ, 
երբ շվերն անց նում են երկ րորդ հարկ 
լա րից: Կա նաչ շվե րը պետք է կա պել ու
թաձև, ա ռան ձինա ռան ձին, ուղ ղա հա
յաց դիր քով` հա վա սա րա չափ դա սա վո
րե լով շպա լե րա յի հար թութ յան վրա:

 Գ. Մել յան
 գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե-

րի թեկ նա ծու,
ՀԱԱՀ, « Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծութ յան 

գի տա կան կենտ րոն»

ԲՈլՈՐՍ ՊԻՏԻ ԹԵՔՎԵՆՔ ԴԵՊԻ 
ԳՅուղԱՏՆՏԵՍուԹՅուՆ

 Տա վու շի մար զում, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ճա նաչ ված ան հա տա-
կա նութ յուն է  Սամ վել  Գաս պար յա նը, ում հա մար այդ ճյու ղը հա մար վում է գե-
րա կա: Ինչ պես ինքն է կար ծում` բո լորս պի տի թեք վենք դե պի գյու ղատն տե-
սութ յուն… 

 Դա է վկա յում վեր ջերս նրա մաս նակ ցութ յու նը Ավստ րիա յի զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան և Եվ րա միութ յան օ ժան դա կութ յամբ ի րա կա նաց վող օր գա նա
կան գյու ղատն տե սութ յան նա խա ձեռ նութ յուն ծրագ րին:

Ար դեն 3.5 հա վրա  Սամ վել  Գաս պար յա նը սկսել էր աշ խա տանք նե րը` մո շե
նու և  մո րե նու այ գի հիմ ե լու նպա տա կով,երբ  Տա վու շի ԳԱՄԿի մի ջո ցով տե ղե
կա ցավ, որ դրա մաշ նոր հա յին ծրա գիր է ի րա կա նաց վե լու օր գա նիկ գյու ղատն տե
սութ յան ուղ ղութ յամբ:  Ներ կա յաց ված ծրա գի րը ևս  հա վա նութ յան ար ժա նա ցավ: 
Ար դեն կա տար ված են հո ղա յին աշ խա տանք նե րը, տնկի նե րը բեր ված են, ինք
նա հոս ջրի խնդի րը լուծ ված է: Ն րա կար ծի քով` ծրա գի րը բա վա կա նին արդ յու
նա վետ կլի նի, պայ ման նե րը դա են վկա յում: Այդ այ գու հար ևա նութ յամբ ֆեր մե րը 
նաև 1.5 հա խնձո րե նու ե րի տա սարդ  այ գի է հիմ ում:

Գ յու ղատն տե սութ յու նը նրա հա մար ցան կա լի ո լորտ է. 35 հա հո ղա տա րածք 
է մշա կում, ո րից` 7 հա այ գի` դեղ ձե նու և  ժո րե նու (կա րալ յոկ):  Սամ վել  Գաս պար
յա նը օր գա նիկ մթեր քի ար տադ րութ յան կողմ ա կից է:   Նա պար բե րա բար հան
դի պում եր է ու նե նում  Տա վու շի ԳԱՄԿի մաս նա գետ նե րի և տ նօ րեն  Վա հան  Կա
րա պետ յա նի հետ, ստա նում ի րեն հե տաքրք րող հար ցե րի պա տաս խա նը:  Ֆեր մե
րը  Նո յեմ բեր յա նի տա րա ծաշր ջա նում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման հա մար 
քայ լեր է կա տա րել, ըստ նրա` արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան հա մար լուրջ ներդ
րում եր են անհ րա ժեշտ: Ա նում է ա մեն ինչ,  որ գյու ղատն տե սութ յու նը տա րա
ծաշր ջա նում վե րելք ապ րի:

Տ.  Նա զին յան
 Տա վու շի ԳԱՄԿ
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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

Բա միան կամ Կու տա տու կը (Hibiscus 
esculentus), փի փեր թազ գի նե րի (մո լո շազ-
գի ներ, տուղ տազ գի ներ) ըն տա նի քի միամ-
յա բույս է։ ՀՀ-ում հիմ ա կա նում մշակ վում 
է Ա րա րատ յան դաշ տում։ Նա խա ցան քա յին 
մշա կութ յան մի ջո ցա ռում ե րը նույնն են, ինչ 
մյուս բան ջա րա բույ սե րի նը: 

Ցո ղու նը ճյու ղա վոր վող է, բարձ րութ յու
նը՝ 30200 սմ։ Տերև նե րը եր կա րա կո թուն են, 
խո շոր, թա թաձևբլթա կա վոր կամ թա թաձև
բա ժան ված, թա վոտ։ Ծա ղիկ նե րը երկ սեռ 
են, խո շոր։ Ծաղ կում է ամ ռա նը։ Պ տու ղը` եր
կա րա վուն, կարճ մազմ զուկ նե րով ծածկ ված, 
բազ մա սերմ տու փիկ է։ Սեր մե րը կա նաչ են ու 
կլո րա վուն։ Չ հա սու նա ցած տու փիկ ներն օգ տա
գործ վում են որ պես սնունդ (թարմ, չո րաց րած, 

թթու դրած), սեր մե րը փո խա րի նում են սուր ճին։ Մ շակ վում է բա միա յի տե ղա կան  
սորտպո պու լա ցիան։ Ս տաց վել է Սո նա սոր տը։ Բա միան շատ լավ բնա կան մի ջոց 
է բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար: 

Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ բա միան 
շատ օգ տա կար է շա քա րախ տով հի վանդ մարդ կանց հա մար: Հե տա զո տութ յուն
նե րը ցույց են տվել, որ այս բան ջա րե ղե նի պար բե րա բար օգ տա գոր ծու մը փո խում 
է այն գե նե րի ակ տի վութ յու նը, ո րոնք պա տաս խա նա տու են այդ հի վան դութ յան 
հա մար:

Գիտ նա կան նե րը հայտ նում են, որ հե տա գա յում դրա մի ջո ցով կա րող է 
ստեղծ վել մի դեղ, ո րը կօգ տա գործ վի շա քա րախ տի բուժ ման հա մար: Սա կայն 
քա նի դեռ բա միա յից պատ րաստ ված դե ղա հա բեր չկան, կա րող եք օգ տա գոր ծել 
բա միա յից պատ րաստ ված ըմ պե լիք՝ շա քա րի քա նա կն ար յան մեջ նվա զեց նե լու 
հա մար: Պատ րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ է  բա ժա կի մեջ դնել մեկ հատ բա
միա, վրան լցնել ջուր և թող նել մեկ գի շեր, ա ռա վոտ յան խմել։ Այս ըմ պե լի քը կա
րող է նվա զեց նել նաև քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նութ յու նը, շատ լավ 
բու ժում է կո կոր դի ցա վը, ստա մոք սա յին հի վան դութ յուն նե րը և խո ցը: Բա միան 
շատ լավ հա կա բոր բո քա յին մի ջոց է:  Բա միան զար մա նա լի բան ջա րե ղեն է, ո րով 
կա րե լի է պատ րաս տել տար բեր ա պուր ներ և  աղ ցան ներ։ Բա միան կալ ցիու մի հա
րուստ աղբ յուր է։ Այն պա րու նա կում է եր կաթ, մագ նե զիում, ֆոս ֆոր, ցինկ, A, B1, 
B2, B3, C, E, K վի տա մին ներ։ Ներ կա յաց նում ենք 5 ոչ այն քան հայտ նի պատ ճառ, 
թե ին չու  պետք է սսնդի մեջ բա միա կիրառել։

1. Բա միան խթա նում է ա ռողջ հղիութ յու նը: Բա միան հա րուստ է ֆո լաթթ վով, 
ո րը շատ կար ևոր է նոր բջիջ նե րի ար տադր ման ու պահ պան ման հա մար։ Ֆո
լաթ թուն կան խում է ծննդա բե րա կան թե րութ յուն նե րը և  օգ նում է ե րե խա յի ա ռողջ 
ա ճին։ Վի տա մին Cն ևս շատ կար ևոր է պտղի զար գաց ման հա մար։

2. Կան խում է շա քա րախ տը. այն  կա րող է կա յու նաց նել շա քա րի մա կար դա
կը ար յան մեջ և կան խել շա քա րախ տի ա ռա ջա ցու մը։

3. Օգ նում է շնչա ռա կան խնդիր նե րի ժա մա նակ. բա միա յի հա կաօք սի դանտ 
ու հա կա բոր բո քա յին հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև վի տա մին Cն, կրճա տում 
են ասթ մա յի ախ տան շան նե րի ա ռա ջաց ման և սր տի կաթ վա ծի հա վա նա կա նութ
յու նը։

4. Կան խում է սա կա վար յու նութ յու նը, քանի որ բա միա յի մեջ առ կա եր կա թը, 
ֆո լաթ թուն, վի տա մին Kն  օգ նում են հե մոգ լո բի նի ձևա վոր մա նը, ար յան կար միր 
բջիջ նե րի ար տադ րութ յա նը՝ պաշտ պա նե լով սա կա վար յու նութ յու նից։

5. Ի ջեց նում է խո լես տե րի նը:
Բա միան նպաս տում է լավ մար սո ղութ յա նը, բարձրացնում դրա կան խո

լես տե րի նի մա կար դա կy՝ շնոր հիվ իր բարձր ման րա թե լա յին պա րու նա կութ յա ն, 
միաժամանակ  ն վա զեց նելով  բա ցա սա կան խո լես տե րինի քանակը  ար յան մեջ։

Լի լիթ Գաս պար յան

ԲԱՄԻԱ ԴԱՆԴուՌ ԲԱՆջԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ
 Դան դուռ բան ջա րա նո ցա յինը միամ-

յա բույս է, պատ կա նում է դան դու ռազ գի-
նե րի ըն տա նի քին (Portulacaceae), որն 
ընդգր կում է ա վե լի քան 100 տե սակ : 
Հու նաս տա նում, պե ղում ե րի ժա մա նակ 
հայտ նա բեր վել են բույ սի սեր մե րը: Կան 
տվյալ ներ, որ բույսը, որ պես սննդամ-
թերք, առն վազը 3000 տա րի ա ռաջ օգ-
տա գործ վել է` Արևմտ յան Հնդ կաս տա-
նում: 

Ե գիպ տո սում ու Մեր ձա վոր Ար ևել
քում մինչ մեր օ րե րը, դան դու ռը հար գի 
սննդամ թերք է. այն  ա վե լաց նում են ձվա
ծե ղի մեջ, իսկ թարմ ու չո րաց րած տերև
նե րով ու ցո ղու նով հա մե մված աղ ցան
նե րը ստա ցել են «ֆա տուշ» ան վա նու մը: 
Հ նէա բան Շել լը հայտ նա բե րել է դան դու
ռի բու ժիչ հատ կութ յուն ներն ու դե ղե րի 
պատ րաստ ման ե ղա նակ նե րը նկա րագ
րող հին ա սո րա կան ձե ռագ րեր: Հի պոկ
րա տը խոր հուրդ է տվել կի րա ռել դան դու
ռը գլխա ցա վի, թութ քի, աչ քի, ստա մոք սի 
հի վան դութ յուն նե րի, ար յու նոտ խոր խի ու 
որ դե րի դեմ: Սա կայն ան տիկ ժա մա նակ
նե րում հույ ներն, ի տար բե րութ յուն հռո
մեա ցի նե րի, չեն օգ տա գոր ծել դան դու ռը 
սննդի մեջ:

Ա վի ցե նան (9801037) գրել է. « Դան
դուռն ու նի կա պող, ար յու նար գել հատ
կութ յուն: Օգ տա կար է ստա մոք սի ու 
լյար դի բոր բո քում ե րի ժա մա նակ, նվա
զեց նում է ե րի կամ ե րի, մի զա պար կի ցա
վե րը, կի րառ վում է մի զա պա րկի խո ցի 
դեպ քում»: 

Բ ժիշկ Օ դոն (11րդ դար) գրել է. « Շոգ 
ե ղա նա կին, տեն դի ու ար յու նա հո սութ
յան դեպ քում, օգ տա կար է ծա մել տերևն 
ու խմել հյու թը, իսկ աչ քե րի այ տուց վա
ծութ յան դեպ քում` տրո րել, դնել կո պե
րին»: Անգ լիա յում դան դու ռը հար գի է 
ե ղել Ե լի զա վե տա Ա թա գու հու (15581603) 
օ րոք՝ պատ րաս տել են թթու և մա րի նադ: 
Ա վան դույ թը շա րու նակ վել է Կարլ Բ ար
քա յի (16601685) օ րոք: Ն րա խո հա րա րը 
հա ճախ է պատ րաս տել հետև յալ աղ ցա
նը. 150 գ թարմ տե րևը 23 րո պե ե փել ու 
խառ նել 10 մլ խա ղո ղի քա ցա խի, 1 ա տա
միկ սխտո րի ու մի փոքր պղպե ղի հետ: 
Այդ աղ ցա նով հա մե մել են մսից ու ձվից 
պատ րաստ ված ու տեստ նե րը: Բույ սի հան
դեպ` որ պես դե ղի, հե տաքրք րութ յունն 
ա ճել է 1849 թվա կա նից հե տո, երբ ԱՄՆի 
հան քե րում աշ խա տող 10.000 բան վոր
նե րի շրջա նում տա րած վել է լնդախտ հի
վան դութ յու նը. Փրկ վել են միայն նրանք, 
ով քեր դան դուռ են կե րել, որն ան վա նել են 
«հան քա փո րի հա զար» (նույնն է՝ մա րոլ): 

 ՀԱՅ ՄԻՋ ՆԱ ԴԱր ՅԱՆ ԲԺԻՇԿ ՆԵ րԸ 
ԴԱՆ Դու ՌԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Բույ սի գի տա կան ան վա նու մը բա ռա
ցիո րեն թարգ ման վում է՝ «դռնակ»: Հա
յե րե նում ու նի նաև փրփրեմ, խոճ կո րուկ, 
դանդռ նիկ, նուկ տավ, անդ րաք նե և  այլ 
ան վա նում եր: « Դան» ար մատն ու նի հա
տիկ ի մաս տը, իսկ պտղի վրա կա դռան 
փեղ կը հի շեց նող լայ նա կի ճեղք: Փրփ րեմ 
ան վա նու մը հա վա նա բար կապ ված է բույ
սի մեջ պա րու նակ վող փրփրան յու թե րի 
հետ: Գի տա կան գրա կա նութ յու նում եր
բեմ հան դի պում է նաև «Dandur» ան վա
նու մը: 

Ք չե րին է հայտ նի, որ Բաղ դա դի 
խա լի ֆա յի հիմ ադ րած հի վան դա նո ցում 
ա վե լի քան 2 դար ղե կա վար դիր քեր են 
զբա ղեց րել Բաղ տի շու գեր դաս տա նի հայ 
բժիշկ նե րը: Մ. Հե րա ցին (մոտ 11201200) 
խոր հուրդ է տվել տեն դով հի վանդ նե
րին ուտել գինձ, կա րոս, ռե հան, բա միա, 
դան դուռ, նուռ, խա ղող, ու նա բի (տես, Ջ. 
Սա հակ յան, «Ու նա բի: Ա րե ւել յան բժշկութ
յան գաղտ նիք նե րը», MP): Ա. Ա մա սիա ցին 
գրել է. «Ե թե դան դու ռի ե փու կով լվա
նան մա զե րը, կվե րա նա թե փը: Սեր մե րի 
ե փուկն օգ նում է սրտխփոց նե րի դեպ
քում: Թարմ հյու թը որ դա թափ հատ կութ
յուն ու նի և հա գեց նում է ծա րա վը»: Հ.Ս. 
Հա րութ յուն յանն իր « Միջ նա դար յան հայ
կա կան բժշկա րան նե րի դե ղա բույ սեր» 
գրքում գրել է. « Դան դուռն օգ տա գոր ծել 
են մար սո ղա կան ու ղի նե րի ու ռուցք նե րի, 
մի զա պար կի խո ցե րի, մի զու ղի նե րի բոր
բո քում ե րի, լյար դի, սրտի ու ստա մոք սի 
բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի, թո քա
բոր բե րի, հա զի, ա կան ջի բոր բո քա յին ու
ռուցք նե րի բուժ ման հա մար»: Միջ նա դա
րի բժիշկ նե րի գործ նա կան ա ռա ջարկ ներն 
առ այ սօր կի րառ վում են տար բեր ազ գե րի 
ա վան դա կան բժշկութ յու նում և  ժա մա նա
կա կից գի տութ յան տե սանկ յու նից  լիո վին 
հիմ ա վոր ված են:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  բԱժԱՆոՐդԱգՐՈՒթյՈՒՆը


