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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն  այ ցե լել է Ա րա րա տի մարզ` մաս
նակ ցե լու գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի մեկ նար կին նվիր ված մարզ խորհր դի նիս տին: 
Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին մարզ պետ Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա նը, ո լոր տի պա տաս խա նա տու ներ, հա
մայն քա պե տեր, գյու ղա ցի ներ:

Ա րա րա տի մազ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան 
վար չութ յան պետ Հայ կազ Տեր տեր յա նը նիս տի սկզբում զե կու ցել է գար նան գյու ղատն տե սա կան 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը` շեշ տադ րե լով ո ռոգ ման հա
մա կար գի վե րա կանգն ման, ինչ պես նաև ե ղա նա կա յին կտրուկ տա քաց ման դեպ քում, գար նա նա
յին  հնա րա վոր հե ղե ղում նե րի և սե լավ նե րի դեմ ի րա կա նաց վե լիք մի ջո ցա ռում նե րի խնդիր նե րը: 
Վար չութ յան պետն անդ րա դար ձել է մթե րում նե րի դի մաց, ինչ պես նաև պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րով պա րար տան յու թե րի և սեր մա ցու նե րի պարտ քե րի վե րա դար ձին:

Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցի կար գա վոր մա նը` նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, 
որ մշակ վում է ծրա գիր,  ո րով նա խա տես վում է մթե րող նե րին է ժան, սուբ սի դա վոր վող տո կո սադ
րույ քով վար կա յին մի ջոց ներ տրա մադ րել. ծրագ րից օգտ վե լու հա մար գոր ծե լու է  նա խա պայ ման` 
գյու ղա ցուց մթեր ված բեր քի ար ժե քը պետք է վճար վի ե ռօր յա ժամ կե տում: §Այժմ մենք ծրագ րի 
ֆի նան սա վոր ման ուղ ղութ յամբ ենք աշ խա տում: Ե թե կա րո ղա նանք  այն գոր ծո ղութ յան մեջ դնել,  
ա պա մոտ եր կու տա րի հե տո ընդ հան րա պես մթե րում նե րի հար ցում խնդիր ներ չենք ու նե նա: Քա
նի որ սկզբնա պես ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը սահ մա նա փակ են լի նե լու, սուբ սի դա վո րու մը կար
վի թի րա խա յին` խա ղող, լո լիկ, կաթ, քա նի որ դրանց  վճա րում նե րի հար ցում սո վո րա բար  շատ 
պարտ քեր են կու տակ վում, հե տա գա յում ո լորտ նե րը կընդ լայն վեն¦, նշել է նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը:

Նա խա րա րը նշել է, որ այժմ նաև հան դի պում ներ է ու նե նում խա ղո ղի խո շոր մթե րող նե րի հետ, 
որ պես զի մթե րում ներն ի րա կա նաց վեն պայ մա նագ րե րով, ո րոն ցում հստակ կար ձա նագր վեն վճա
րում նե րի ժամ կետ նե րը, ինչ պես  նաև աշ խա տանք ներ են տար վում խա ղո ղի մթեր ման  շու կա յա
կան նվա զա գույն գին սահ մա նե լու ուղ ղութ յամբ, ո րը  տար բե րակ ված կլի նի ըստ խա ղո ղի տե սակ
նե րի` հաշ վի առ նե լով դրանց պա հան ջարկն ու բեր քատ վութ յու նը:

Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը նոր տե ղե կութ յուն ներ է ներ կա յաց րել նաև  § Վի նար¦ ըն կե
րութ յան գոր ծի վե րա բեր յալ:  Նա խա րա րի խոս քով` կա գնորդ, ո րը պատ րաստ է գնել ըն կե րութ յան 
սպիր տը, ո րը բռնա գանձ վել և կա պա րակնք վել էր` մթեր ման պարտ քե րը մա րե լու նպա տա կով: Սա
կայն լա բո րա տոր ա նա լիզ նե րով պարզ վել է, որ այդ սպրի տը  խա ղո ղի չէ: Այժմ § Վի նա րը¦  երկ րորդ 
նմուշն է տրա մադ րել, որն ու ղարկ վել է լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան: Իր հեր թին մարզ պետ Ա րա
մա յիս Գ րի գոր յա նը հա վե լել է, որ հան դի պել է § Վի նա րի¦ ներ կա յա ցուց չի և գ յու ղա ցի նե րի հետ: 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն այցելել է 
Արարատի մարզ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Վե րա կա ռուց ման և 
զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի (ՎԶԵԲ) ագ րո բիզ նե սի հար ցե րով տա րա ծաշր ջա նա յին տնօ րեն 
Նադ յա Պետ կո վա յի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ յուն նե րը և նա խան շել հա մա
տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին`  նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ ներ կա յումս մշակ ման փու
լում են Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա ռա ջի կա յում նա խա տես վող ծրագ րե րը:

Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
վար կա յին ռե սուրս ներ տրա մադ րել Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում խո շոր տնտե սա
վա րող նե րին: Նադ յա Պետ կո վան նշել է, որ այս հար ցում ակն կա լում են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը:
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Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա տար բեր ֆի նան
սա վոր ման աղբ յուր ներ ու նե ցող ծրագ րե րի մեկ միաս նա կան 
մարմ նի կող մից ի րա կա նաց ման, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի բարձ րաց
ման և շր ջա նա կի ընդ լայն ման, ո լոր տում դո նոր նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հա մա կարգ ման, արդ յու նա վետ 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման, ռե սուրս նե րի օպ տի մալ 
բաշխ ման անհ րա ժեշ տութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ կա ռա վա
րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում: Ըստ այդմ՝ 
կդա դա րեց վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա կի 
գոր ծու նեութ յու նը և կս տեղծ վի Գ յու ղատն տե սա կան զար գաց
ման հիմ նադ րամ: Ո րոշ ման նպա տակն է` հիմ նադ րա մի մի ջո
ցով նպաս տել հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սութ յան 
կա յուն, մրցու նակ և ժա մա նա կա կից զար գաց մա նը:

 Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել պար տա դիր 
սպան դա նո ցա յին մոր թի կի րառ ման ո լորտ նե րին և ժա մա
նա կա ցույ ցին: ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րով սահ ման վել է 
2017 թ.ից սկսած` մսի ի րաց ման և գն ման գոր ծըն թա ցում 
պար տա դիր սպան դա նո ցա յին մոր թի փու լա յին ան ցում՝ 
մինչև 2021 թ. ամ բող ջո վին սպան դա նո ցա յին մոր թի անց նե լու 
նպա տա կով: Ըստ կար ևո րութ յան` սահ ման վել են կի րառ ման 
հետև յալ ո լորտ նե րը՝ պե տա կան գնում նե րով սպան դա նո ցա
յին ծագ ման մսի ձեռք բե րում (2017թ. մա յի սի 1ից), մսամ
թեր քի ար տադ րութ յուն` տե ղա կան սպան դա նո ցա յին ծագ
ման միս օգ տա գոր ծե լու դեպ քում (2017 թ. նո յեմ բե րի 1ից), 
տե ղա կան ար տադ րութ յան սպան դա նո ցա յին ծագ ման մսի 
ար տա հա նում    (2017 թ. նո յեմ բե րի 1ից), Եր ևան քա ղա քի 
հան րա յին սննդի կազ մա կերպ ման օբ յեկտ նե րում` տե ղա կան 
սպան դա նո ցա յին ծագ ման միս օգ տա գոր ծե լու դեպ քում (2018 
թ. ապ րի լի 1ից) և  այլն: Կա րեն Կա րա պետ յա նը հոր դո րել է 
ա ռա վե լա գույնս հետ ևո ղա կան լի նել այդ գոր ծըն թա ցի ի րա
կա նաց ման հար ցում, որ պես զի բիզ նե սի հա մար խո չըն դոտ
ներ չստեղծ վեն:

2017 թ. գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց ման ըն թաց քում, հան րա պե տութ յան հո ղօգ տա գոր ծող նե
րին ա ջակ ցե լու՝ մատ չե լի գնե րով ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան 
և կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րի ձեռք բեր ման հա մար 
կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում: 
ՀՀ մարզ պե տա րան նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա
մա ձայն՝ 2017 թ. գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա
մար անհ րա ժեշտ է 34882 տոն նա ա զո տա կան, 983.5 տոն նա 
ֆոս ֆո րա կան և 903.05 տոն նա կա լիու մա կան պա րար տան
յու թեր: Ն շենք, որ ե թե նա խորդ տա րի ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յու նը տրա մադ րել է 4 մլրդ ՀՀ դրա մի բյու
ջե տա յին վարկ` պա րար տան յութ ներկ րե լու և մոտ 2 մլրդ 110 
մլն դ րամ սուբ սի դա վոր ման հա մար, ա պա ըն թա ցիկ տա րում 
պա րար տան յու թե րի տրա մադր ման ծրագ րի սուբ սի դա վոր
մա նը կուղղ վի ըն դա մե նը 900 մլն ՀՀ դրամ, ին չի արդ յուն քում 
կտնտես վի  մոտ 1 մլրդ 200 մլն ՀՀ դրամ:

 Գոր ծա դի րը հա մա պա տաս խան ո րոշ մամբ հաս տա տել է 
ՀՀում 2017թ. գար նա նա ցան ցո րե նի, հնդկա ցո րե նի, ո լո ռի, 
սի սե ռի, գար նա նա ցան գա րու, ե գիպ տա ցո րե նի, առ վույ տի և 
կորն գա նի ար տադ րութ յան զար գաց ման ծրա գի րը: Անհ րա
ժեշտ սեր մա ցու նե րը, ծրագ րի դրույթ նե րին հա մա պա տաս
խան, սուբ սի դա վոր ված գնե րով կտրա մադր վեն գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը տե ղե կաց րել է, որ ծրագ րի շրջա նա կում 
կա պա հով վի շուրջ 10 հա զար հա գար նա նա ցան և գու մա րը 
կհատ կաց վի § Սեր մե րի գոր ծա կա լութ յուն¦ ՊՈԱԿի նպա տա
կա յին հա շիվ նե րից: Վար չա պե տը նշել է, որ մար զա յին այ ցե րի 
ժա մա նակ հարց է բարձ րաց վում այդ սեր մե րի ա նարդ յու նա վե
տութ յան վե րա բեր յալ, ին չի պատ ճա ռով գյու ղա ցի նե րը սուբ
սի դիա նե րի վե րա դարձ ման խնդիր են ու նե նում: Գոր ծա դի րի 
ղե կա վա րը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րից հե տաքրքր
վել է, թե արդ յոք կնքվե լիք պայ մա նագ րե րում ամ րագր վել է 
կող մե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը: Նա խա րա րը պա տաս
խա նել է. §Ա յո, մենք ամ րագ րել ենք: Սեր մե րը ստուգ վե լու են 
հա մա պա տաս խան լա բո րա տո րիա նե րում, իսկ արդ յունք նե րը 
հրա պա րակ վե լու են¦: Կա րեն Կա րա պետ յա նը հանձ նա րա րել 
է այդ հար ցը պա հել ու շադ րութ յան կենտ րո նում՝ տա րաբ նույթ 
մեկ նա բա նութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար:
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Կբարելավվի 
աշխատանքների որակը

Ä 1

Ìð²¶Æð

Գ յու ղա ցի նե րի մի մա սը ցան կութ յուն է հայտ նել պարտ քե րի դի մաց 
սպիրտ վերց նել, մյուս նե րը նա խընտ րել են սպա սել սպիր տի գնման գոր ծար
քի ա վար տին: Գ յու ղա ցի նե րի այն մտա հո գութ յա նը, որ ըն կե րութ յու նը գնում 
է սնան կաց ման, մարզ պե տը պար զա բա նել է, որ սպիր տը կա պա րակնք ված 
է և պե տութ յան են թա կա յութ յան տակ է գտնվում, ուս տի սնան կաց ման գոր
ծըն թա ցը պարտ քե րի վճա րում նե րի վրա ազ դե ցութ յուն ու նե նալ չի կա րող:   
Այ նու հետև նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում  ի րա կա նաց վե լիք  ծրագ րե րը:

Անդ րա դառ նա լով պե տութ յան կող մից պա րար տան յու թի սուբ սի դա վոր ման 
ծրագ րին` նա խա րա րը նշել է, որ նա խա տես վում է հա ջորդ տար վա նից դա դա
րեց նել սուբ սի դա վոր ման գոր ծըն թա ցը և  ա զա տա կա նաց նել շու կան: Նա խա րա րը 
նաև տե ղե կաց րել է, որ գյու ղո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա մա կարգ ներդ նե
լու նպա տա կով, այս տա րի կի րա կա նաց վի փորձ նա կան ծրա գիր: Միա ժա մա նակ 
նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդ
րու մը բա րեն պաստ պայ ման ներ կստեղ ծի  լրա ցու ցիչ ներդ րում նե րի ի րա կա
նաց ման  և  ո լոր տի զար գաց ման հա մար: Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ մշակ վում է նաև կա թի լա յին հա մա կար գի ներդր ման  ծրա գիր, ինչ պես նաև  
նա խա տես վում է տե ղադ րել հո ղա տա րածք նե րի ար բան յա կա յին մո նի թո րին գի 
տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, ին չը թույլ կտա  ու նե նալ անմ շակ և մ շա կո վի հո
ղա տես քե րի վե րա բեր յալ հստակ տե ղե կատ վութ յուն և մ շա կել ծրագ րեր, ո րոնց 
շնոր հիվ կա վե լաց վեն մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րը:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են ի րենց հու
զող հար ցե րը, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում էին սերմ նա բու ծութ յան ո լոր
տում տե ղա կան ցո րե նի բեր քատ վութ յան բարձ րաց մա նը, մար զում ո ռոգ ման ջրի 
մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի բա րե լավ մա նը, հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի 
կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով մա նը: Բարձ րաց վել է նաև մար զում 
գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճա ռի կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յան հար ցը, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա մար զի գյու ղատն տես նե րին ի րաց նե լու ի րենց բեր քը: 
Ի պա տաս խան` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ հա մա պա տաս խան 
շեն քա յին պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յու նը կա րող է  քննար կել այդ ա ռա ջար կը մի ջազ գա յին կարզ մա կեր պութ յուն
նե րի հետ:  

Գյուղոլորտին առնչվող ներդրումային 
ծրագրեր

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը օ րերս աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել 
Վա յոց ձո րի մարզ՝ պա տա սա խա նա տու նե րի հետ քննար կել հա մայնք նե րի, տնտե
սութ յան տար բեր ճյու ղե րի, այդ թվում՝ զբո սաշր ջութ յան զար գաց մա նը վե րա բե րող 
հար ցեր, ե ղել ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում: 

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ 
հան դի պել է Ջեր մու կի ա ռող ջա րան
նե րի և հ յու րա նոց նե րի ղե կա վար նե րի 
հետ, ո րի ըն թաց քում ման րա մասն անդ
րա դարձ է կա տար վել Ջեր մու կում տու
րիզ մի խթան մա նը, այդ ուղ ղութ յամբ 
անհ րա ժեշտ քայ լե րի ի րա կա նաց մա նը: 
Բա ցի ա ռող ջա րան նե րի և հ յու րա նոց
նե րի գոր ծու նեութ յան ակ տի վա ցու մից 
բացի, կար ևոր վել է են թա կա ռուց վածք
նե րի զար գա ցու մը, սննդի, ժա մա նա
ցի, ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման օբ
յեկտ նե րի ա վե լա ցու մը, զբո սաշր ջի կի 
հա մար հե տաքր քիր փա թեթ նե րի մշա
կու մը: Կա րեն Կա րա պետ յա նը նշել է, որ 
Ջեր մու կը չի կա րող գրա վիչ լի նել, ե թե 
անհ րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րը բա ցա կա յում են: § Մենք ա մեն ինչ ա նե լու ենք, 
որ պես զի ներդ րող նե րը գան Ջեր մուկ, շա հագրգռ ված ենք, որ պես զի բիզ նեսն ակ
տի վա նա: Ջեր մու կի քա ղա քա պե տից ակն կա լում ենք զբո սաշր ջութ յան զար գաց
ման կոնկ րետ, հա մա լիր ծրա գիր՝ պե տութ յունմաս նա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, 
ին չը կնպաս տի նաև զբո սաշր ջա յին սե զո նի եր կա րաձգ մա նը¦, ա սել է Կ. Կա րա
պետ յա նը:

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է հան քա յին և բ նա կան ջրե րի ար տադ րութ
յամբ զբաղ վող § Ջեր մուկ գրուպ¦ ըն կե րութ յուն, շրջել գոր ծա րա նում, ծա նո թա ցել 
ի րա կա նաց ված ներդ րում նե րին, գոր ծա րա նի ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րին և 
զար գաց ման ծրագ րե րին: Գոր ծա րա նում կա տար վել է մոտ 5 մլրդ դ րա մի ներդ րում, 
ո րից միայն 3,4 մլրդ դ րամն ուղղ վել է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րի ձեռք բեր
մա նը: § Ջեր մուկ գրուպ¦ը ներ կա յումս ու նի 370 աշ խա տա կից: Պա տաս խա նա տու
նե րի հա վաստ մամբ, նոր ներդ րում նե րի արդ յուն քում` աշ խա տա տե ղե րի քա նա կը 
կա վե լա նա 15 տո կո սով: 

 Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Ե ղեգ նա ձո րի պա հա ծո նե րի գոր ծա րան, ո րը 
սկսել է գոր ծել 2015 թվա կա նի հու նի սից: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին տե ղե կաց
վել է, որ գոր ծա րանն ար տադ րում է տար բեր տե սա կի մթերք նե րից պատ րաստ ված 
պա հա ծո ներ: Ար տադ րանքն ի րաց վում է ինչ պես հան րա պե տութ յու նում, այն պես 
էլ ար տերկ րում: Գոր ծա րա նում ստեղծ վել է 240 աշ խա տա տեղ: Ըն թա ցիկ տա րում 
նա խա տե սում են ա վե լաց նել մթեր ման և  ար տա հան ման ծա վալ նե րը: Վար չա պե տը 
կար ևո րել է գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մամբ զբաղ վող գոր ծա րա նի գոր ծու նեութ յու
նը, ին չը նպաս տում է տա րա ծաշր ջա նի գյու ղո լոր տի զար գաց մանն ու խթան մա նը: 

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը ե ղել է նաև Ե ղեգ նա ձո րի § Գոլ դեն Գոուդ¦ պան
րի գոր ծա րա նում, որ տեղ վար չա պե տը ծա նո թա ցել է գոր ծա րա նի ար տադ րա կան 
հզո րութ յուն ներին և ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: Տե ղե կաց վել է, որ 2009 թվա կա նից 
հիմն ված գոր ծա րա նում ի րա կա նաց վել է շուրջ 200 մլն դ րա մի ներդ րում: Այս տեղ 
ար տադր վում է այ ծի պան րի լայն տե սա կա նի, նա խորդ տա րի ար տադ րա կան ծա
վալ նե րը հա սել են 110120 տոն նա յի, ին չը` գոր ծա րա նի հիմ նադր ման տար վա հա
մե մատ 15 ան գամ ա վե լի է: Նա խա տես վում է` նոր ներդ րում նե րի արդ յուն քում ար
տադ րանքն ու տե սա կա նին ա վե լաց նել: Ար տադ րան քի 90 տո կոսն ար տա հան վում 
է ՌԴ, իսկ մնա ցած մասն ի րաց վում է հա յաս տան յան շու կա յում: Աշ խա տանք ներ են 
տար վում ար տադ րանքն Ի րան և Ուկ րաի նա ար տա հա նե լու ուղ ղութ յամբ: Գոր ծա
րանն ու նի նաև ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա. այ ծի կա թի 30 տո կոսն ա պա հով վում 
է դրա հաշ վին, իսկ 70 տո կո սը մթեր վում է մար զում գոր ծող մյուս ֆեր մա նե րից: 
§ Գոլ դեն Գոուդ¦ի զար գաց մանն ուղղ ված ներդ րու մա յին ծրա գի րը ներ կա յաց վել 
է կա ռա վա րութ յուն և  այն քննարկ վում է ՓՄՁ զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նում:

 Վար չա պետն այ ցե լել է նաև Նո րա վան քի վա նա կան հա մա լիր, այ նու հետև 
հան դի պել Վա յոց ձո րի հա մայնք նե րի ղե կա վա րների հետ, քննար կել հա մայնք նե րի 
զար գաց մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Կա րեն Կա րա պետ յա նի խոս քով` գոր ծա դի րը 
ներդ նում է ռե գիո նալ կա ռա վար ման նոր մշա կույթ: § Բո լոր մար զե րը և հա մայնք նե
րը պետք է` ըստ մե թո դա բա նութ յան ներ կա յաց նեն զար գաց ման հնգամ յա ծրա գիր, 
ին չը չա փա զանց կար ևոր փաս տա թուղթ է և  ո րին ար ձա գան քե լու ենք: Կա ռա վա
րութ յան և հա մայնք նե րի ջան քե րը հա մա տե ղե լով՝ պետք է ա պա հո վենք տնտե
սութ յան և հա մա չափ տա րած քա յին զար գա ցում¦, ա սել է Կա րեն Կա րա պետ յա նը՝ 
ա վե լաց նե լով, որ ե թե հա մայն քա պե տե րը ցան կա նում են լի նել հա ջո ղակ և կա ռա
վա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը լի նի արդ յու նա վետ, ապա  պետք է գոր
ծեն ըստ մե թո դա բա նութ յան և հս տակ ծրագ րի:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն այցելել է 
Արարատի մարզ
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում հրա վիր վել էր խորհր դակ ցութ
յուն` ՀՀ Ար մա վի րի մար զից ստաց ված գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րը քննար կե լու նպա տա կով: Խորհր դակ ցութ յու նը վա րում 
էր նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, մաս նակ ցում էին ՀՀ կա ռա վա
րութ յան աշ խա տա կազ մի, §ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿի, §Գ յու ղա կան ֆի նան
սա կան կա ռույցԾԻԳ¦ պե տա կան հիմ նար կի, Հա յաս տա նի փոքր և մի ջին ձեռ
նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի, Հա յաս տա նում գյու ղա կան 
տա րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման հիմ նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ծրագ րե րի շա հա ռու ներ և  այլ պա տաս խա նա տու ներ:

 Ընդ հա նուր առ մամբ, Ար մա վի րի մար զից ներ կա յաց վել է գյու ղատն տե սութ
յանն առնչ վող թվով 15 ներդ րու մա յին ծրա գիր, ո րոնց շրջա նա կում, մաս նա վո րա
պես, նա խա տես վում է հիմ նել խտան յու թե րի և պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յան 
հա մա լիր գոր ծա րան, ո ռոգ ման կա թի լա յին ե ղա նա կով մշա կել բոս տա նա յին մշա
կա բույ սեր, վե րա գոր ծար կել պտղա սառ նա րան, կա ռու ցել պա րար տան յու թե րի և 
կա թի լա յին խո ղո վակ նե րի ար տադ րութ յան գոր ծա րան ներ, հիմ նել ե լա կի ջեր մա
տուն, կազ մա կեր պել մա տու տա կի ար մատ նե րի ար տադ րութ յուն, ժա մա նա կա
կից տեխ նո լո գիա նե րով  հա գե ցած ջեր մատ նե րում ա ճեց նել օր գա նիկ գյուղմ թերք, 
կազ մա կեր պել վար դա բույր խոր դե նու ե թե րա յին յու ղի ար տադ րութ յուն, ընդ լայ
նել §Ոս կե նի¦ գի նու ար տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև ու նի վեր սալ ֆեր մա յում ցլիկ
նե րի բտման կազ մա կեր պում և բարձ րո րակ օր գա նա կան մսի ար տադ րութ յուն:

Պա տաս խա նա տու նե րը, շա հա ռու նե րի հետ հա մա տեղ, քննար կել են ներ կա
յաց ված ծրագ րե րի ֆի նան սա կան գնա հա տա կան նե րը, նպա տա կա հար մա րութ
յունն ու հիմ նա վո րում նե րը, ինչ պես նաև ֆի նան սա վոր ման ուղ ղութ յուն ներն ու 
ա ջակ ցութ յան տար բե րակ նե րը: 
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Աշ խար հի բո լոր պե տութ յուն նե րի 
հա մար կեն դա նի նե րի վա րա կիչ, այդ 
թվում կեն դա նի նե րի և մար դու հա մար 
ընդ հա նուր (զոոանտ րո պո նոզ) հի վան
դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի կազ մա կեր
պու մը և  արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը 
հա մընդ հա նուր խնդիր է: Ել նե լով հար
ևան երկր նե րում տի րող կեն դա նի նե րի 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ներ թա
փանց ման բարձր ռիս կայ նութ յու նից և 
հան րա պե տութ յան ա ռան ձին մար զե րի 
կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րի հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կից` 
հան րա պե տութ յու նում ա նաս նա հա մա
ճա րա կա յին կա յուն ի րա վի ճակ ստեղ ծե
լու և պահ պա նե լու նպա տա կով, յու րա
քանչ յուր տա րի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան կող մից §Գ յու ղատն

տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս
տում¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, մի 
շարք հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վում են  ա նաս նա հա կա հա
մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ և  ախ տո
րո շիչ մի ջո ցա ռում ներ, իսկ ծա ռա յութ
յու նե րի մա տու ցու մը պատ վի րակ վում է 
§Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու
սա սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի 
կենտ րոն¦ ՊՈԱԿին:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
պատ վաստ ման աշ խա տանք նե րի ո րա
կի բարձ րաց ման, մա տուց վող ծա ռա
յութ յուն նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով, 
այս տա րի §Ա նաս նա բու ժա սա նի տա
րիա յի և բու սա սա նի տա րիա յի ծա ռա
յութ յուն նե րի կենտ րոն¦ պե տա կան ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յու նը և 
§Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մը հա մա տեղ կի
րա կա նաց նեն ծրագ րի շրջա նակ նե րում 

նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի կազ
մա կեր պու մը:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում կկա տա րե լա գործ վեն մե
խա նիզմ ներ, ո րոնք ու ղե ցույց կհան
դի սա նան ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու
նեութ յուն ի րա կա նաց նող ան ձանց, 
մաս նա վո րա պես` Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան պե տա կան մի ջոց նե րի 
հաշ վին ի րա կա նաց վող ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում ներ 
ի րա կա նաց նող նե րի հա մար: Կ կա տա
րե լա գործ վեն  նաև գոր ծուն մե խա
նիզմ ներ ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր
տում մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի պատ վաս տում նե րի գոր
ծըն թա ցը տե ղում կազ մա կեր պե լու և 
տե ղա կան մաս նա գետ նե րին ներգ րա
վե լու գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու 
ուղ ղութ յամբ: Կմ շակ վի բրու ցե լո զի և  
այլ սուր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե

րի հայտ նա բեր ման և կան խար գել ման 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ու մե խա նիզմ
նե րի փա թեթ` հե տա գա յում ՀՀում 
ներդ նե լու նպա տա կով: Կ կազմ վի աշ
խա տանք նե րի մշտա դի տարկ ման (մո
նի թո րին գի) ժա մա նա կա ցույց՝ դրանց 
ի րա կա նաց ման ժամ կետ նե րին և  ո րա
կին հետ ևե լու նպա տա կով: Կմշակ
վի ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող 
տնտե սութ յուն նե րի հաշ վառ ման և 
գ րանց ման արդ յու նա վետ ու մատ չե լի 
հա մա կարգ, ո րը հե տա գա յում կա պա
հո վի ՀՀ տա րած քում տնտե սութ յուն
նե րի և  ա նաս նագլ խա քա նա կի վե
րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան բա զա յի 
ստեղ ծու մը՝ հստակ տվյալ նե րի առ կա
յութ յամբ:

Ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ պատ շաճ 
ի րա կա նաց ման դեպ քում, կա րող եք դի
մելՀՀ ԳՆ՝ զան գա հա րե լով (+37455) 541 
968 հե ռա խո սա հա մա րով:
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 ՊԱՐԶ ԴԱՐՁԱՆ 
«ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ ՀԵՐՈՍ ԿԻՆ 

2017» ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸ
«Այս մրցա նա կա բաշ խութ յու նը ևս մեկ ա ռիթ է գնա հա տե

լու և  արժ ևո րե լու հայ կնոջ` ա ռա վել ևս գ յու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վող կնոջ դե րը մեր կյան քում», «Գ յուղմ թեր քի կին  հե րոս 
2017» ա մե նամ յա մրցա նա կա բաշ խութ յան ժա մա նակ իր խոս
քում նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ռո բերտ 
Մա կար յա նը: Մր ցա նա կա բաշ խութ յու նը ի րա կա նաց վում է 2011 
թ ից` Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և 
ՕՔՍՖԱՄի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի կող մից: 

 Փոխ նա խա րա րի խոս քով` մեր հան րա պե տութ յու նում գյու
ղատն տե սութ յան մեջ ներգ րավ ված նե րի ա վե լի քան կե սից ա վե
լին կա նայք են: Դա շատ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև կոո
պե րա տիվ շարժ ման տե սանկ յու նից, ո րով հետև ո րո շում ե րի 
կա յաց ման տե սանկ յու նից, կա նայք ա վե լի կազ մա կերպ ված են և 
պա տաս խա նա տու. « Բո լոր ո լորտ նե րում`  գյու ղատն տե սութ յան, 
ա նա նաս նա բու ժութ յան, վե րամ շակ ման մեջ, մեծ տեղ ու նեն կա
նայք: Ե թե մեր երկ րում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քը մա
քուր է, դրա նում ոչ միայն նշա նա կութ յուն ու նի Հա յաս տա նի ջու րը, 
հո ղը, այլ նաև` հայ կի նը, ո րով հետև նրա տքնա ջան աշ խա տան քի 
շնոր հիվ է, որ մեր գյուղմ թեր քը դառ նում է ա վե լի հա մեղ, ա վե լի 
ո րա կով», կար ևո րել է Ռ. Մա կար յա նը:

Գ յու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րա րը շնոր հա վո րել է գյու
ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող կա նանց և մաղ թել, որ ու նե նան ա վե
լի մեծ ե կա մուտ ներ, բա վա րա րվա ծութ յուն ի րենց աշ խա տան քից 
և հե ռու լի նեն կարկ տա հա րութ յու նից և ցր տա հա րութ յու նից, իսկ 
վեր ջում, երբ ամ փո փեն տա րին, տես նեն ի րենց քրտնա ջան աշ
խա տան քի արդ յուն քը: 

Ող ջույ նի խոս քով հան դես է ե կել նաև ՕՔՍՖԱՄի հա յաս
տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն Մար գա րի տա Հա կոբ յա նը: «Այս 
մի ջո ցա ռու մը շատ գե ղե ցիկ ա վան դույթ է դար ձել: Մեր կար
գա խոսն է` տնտե սա կան ի րա վա զո րու մից մինչև քա ղա քա կան 
մաս նակ ցութ յուն և բա վա կա նին մեծ աշ խա տանք է տար վում, 
որ պես զի մենք կա րո ղա նանք հզո րաց նել մեր կա նանց, ի րա վա
զո րել տնտե սա պես, որ պես զի ի րենք վստահ լի նեն ի րենց ու ժե
րի վրա»: Նա իր խոս քում նշել է, որ այս մի ջո ցա ռու մը ոչ միայն 
նպաս տում է ինք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը, այլ նրա, որ 
կա նայք պայ քա րեն հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սա րութ յան 
հա մար: Տի կին Հա կոբ յա նը կոչ է ա րել կա նանց` լի նել ա վե լի ակ
տիվ և նա խա ձեռ նող ոչ միայն տնտե սա կան, այլև քա ղա քա կան 
ո լոր տում: «World Vision Armenia» կազ մա կեր պութ յան ներ կա
յա ցու ցիչ Ի րե նա Բա լա յա նը, ո րը Ս յու նի քի մար զի տնտե սա կան 
ծրագ րե րի հա մա կար գողն է, մրցա նա կա բաշ խութ յա նը ե կել էր 
Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Ա շո տա վան գյու ղից «օր գա նիկ ազն
վա մո րու» բիզ նե սով զբաղ վող կա նանց 9 հո գա նոց խմբով: Aravot.
amի հետ զրույ ցում նա ա սել է, որ այս ծրա գիրն արդ յու նա վետ 
է այն քա նով, որ մո տի վաց նում է կա նանց. « Մենք այս տեղ բե րել 
ենք նաև ազն վա մո րու մու րա բա: Սա կնպաս տի աշ խա տան քի 
ճա նաչ մա նը, գնորդ նե րի ա վե լաց մա նը, ին չու չէ նաև մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա զեկ ման բարձ րաց մա
նը»: Մր ցա նա կա բաշ խութ յան ըն թաց քում գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում հա ջո ղութ յան հա սած կա նայք ներ կա յաց րել են ի րենց 
ապ րան քը և կիս վել  ի րենց հա ջո ղութ յան պատ մութ յուն նե րով: Այս 
տա րի «Գ յուղմ թեր քի հե րոս կին» կոչ մա նն ար ժա նա ցան Հա նիս
յան Սու սան նան, Ներ սիս յան Լա րի սան, Ա բով յան Ժե նի կը, Վիկ
տոր յա Աս րան յա նը, Ի րե նա Բա լա յա նը և  այլք: 

Ռ. Հա կոբ յան
www.aravot.am

«ԼՅՈՒՏԻԿ» ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇՈՎ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՎԱԾ  
ՄԻՐԳ – ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

Հայ կա կան շու կա յում ի րենց ու րույն տե
ղը գտած «Լ յու տիկ» ապ րան քա նի շով պա հա
ծո նե րի տար բեր տե սա կա նի ներ, ի րենց հա
մա յին և  ո րա կա կան բարձր հատ կա նիշ նե րի 
շնոր հիվ մեծ պա հան ջարկ ու նեն և՛ Հա յաս տա
նում և՛ Ար ցա խում:   Հայ գոր ծա րար՝ « Մի նի 
Բաս կո նիա» ՍՊԸի հիմ ա դիր նա խա գահ և 
տ նօ րեն Ե ղիա զար Գա բուզ յա նը, «Լ յու տիկ» 
ապ րան քա նի շով պա հա ծո նե րի տե սա կա նի
ներ է ներ մու ծում մեր հան րա պե տութ յուն՝  Իս
պա նիա յից, Հնդ կաս տա նից, Չի նաս տա նից, 
Թաի լան դից, Սի րիա յից, ԵՏՄի կազ մի մեջ 
մտնե լուց հե տո` նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յու նից:  2014 թ.  ա մե նամ յա ազ գա յին մրցա
նա կա բաշ խութ յան շրջա նակ նե րում « Մի նի 
Բաս կո նիա»ի «Լ յու տիկ» ապ րան քա նի շի պա
հա ծո յաց ված այս սննդամ թեր քը ճա նաչ վել է 
սնկի և միրգբան ջա րե ղե նի պա հա ծո նե րի շու
կա յի ա ռա ջա տար ապ րան քա նիշ:

Ե. Գա բուզ յա նը ծնվել է Եր ևա նում, 1959 
թ.: Ա վար տել է ԵՊՀի ար ևե լա գի տութ յան 
ֆա կուլ տե տը, այ նու հետև` ԵՊՏՀի տնտե
սա կան վեր լու ծութ յան բա ժի նը: Ծա ռա յել է 
ՍՍՀՄ զին ված ու ժե րում՝ ա րա բե րե նի թարգ
մա նիչ: 1990ա կան թվա կան նե րին  ան ցել է 
աշ խա տան քի  «ԻՄԱԿ»  հայիտա լա կան հա
մա տեղ  ձեռ նար կութ յու նում՝  կո մեր ցիոն տնօ
րեն, 199799 թթ. աշ խա տել է Մոսկ վա յում: 
Հա յաս տան վե րա դառ նա լով` հիմ ադ րել է 
ըն կե րութ յու նը և 2000 թվա կա նից  ներկր ման 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել: Հա դի պե լով գոր
ծուն յա տնօ րե նի հետ` զրու ցե ցի ներ մուծ վող 
սննդի տե սա կա նի նե րի, լա բո րա տոր հսկո
ղութ յան և  ա ռա ջի կա աշ խա տանք նե րի մա
սին:

   Պա րոն Գա բուզ յան, ինչ պես ո րո շե ցիք 
վե րա դառ նալ Հա յաս տան և «Լ յու տիկ» ապ
րան քա նի շով պա հա ծո նե րի ներ մուծ մամբ 
զբաղ վել:

 -Ես Մոսկ վա յում աշ խա տում էի « Բաս կո-
նիա» ըն կե րութ յան հետ: 1999 թվա կա նին Մոսկ-
վա յից վե րա դար ձա Հա յաս տան, փոր ձե լով 
կա պեր ստեղ ծել` ներ մու ծում կազ մա կեր պե ցի 
Իս պա նա կան ֆիր մա յի հետ, իմ ֆիր ման ան վա-
նա կո չե ցի « Մի նի Բաս կո նիա» և մինչև հի մա աշ-
խա տում եմ: «Լ յու տիկ» պա հա ծո նե րի ապ րան-
քա նի շը հիմ ադր վել է ԱՄՆ-ում՝ 1997 թվա կա-

նին և  ար տա հան վում է 20 երկր ներ:
    Պա հա ծո նե րի ի՞նչ տե սա կա նի ներ եք 

ներ մու ծում:
  - Ներ մու ծում ենք «Լ յու տիկ» ապ րան քա նի-

շով տար բեր տե սակ ներ, հիմ ա կա նում պա հա-
ծո յաց ված պտուղ-բան ջա րե ղեն՝ սունկ, ե գիպ-
տա ցո րեն, կա նաչ ո լոռ, վա րունգ, ման րա վա-
րունգ, ար քա յախն ձոր, կար միր լո բի և ձի թապ-
տուղ:  Իս պա նիա յից ներ մու ծում ենք ձի թապ-
տուղ: Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում 
ձի թապ տուղ ենք ներ մու ծում նաև Սի րիա յում 

աշ խա տող գոր ծա րա նից` չնա յած պա տե րազ մա-
կան պայ ման նե րին մեր ներ մու ծու մը շա րու նակ-
վում է: Սուն կը, կա նաչ ո լո ռը, ե գիպ տա ցո րե նը 
ներ մու ծում ենք Չի նաս տա նից, ման րա վա րուն-
գը` Հնդ կաս տա նից, Ար քա յախն ձո րի կոմ պո տը` 
Թաի լան դից, այս ա մե նը պա հա ծո յաց ված պատ-
րաս տի վի ճա կում: Մեկ տա րուց ա վե լի է, որ Ռու-
սա կան ար տադ րութ յան կա նաչ ո լոռ, ե գիպ տա-
ցո րեն եմ ներ մու ծում փոքր տա րա նե րով:

Ներ մուծ ված տե սա կա նի նե րը սննդի 
անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան կող մից վե
րահսկ վու՞մ են:

 -Վեր ջին տա րի նե րին  սննդի անվ տան գութ-
յան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից բա վա կա-
նին խստաց րել են սննդի հսկո ղութ յան  պայ-
ման նե րը: Մինչև հի մա խնդիր ներ չենք ու նե-
ցել,ո րով հետև այս 17 տա րի նե րի ներ կա յութ յու նը 
շու կա յում խո սում է այն մա սին, որ մենք ձգտել 
ենք ներ մու ծել ո րակ յալ սննդամ թերք: Մեր կար-
գա խոսն է` « Բարձր ո րակ, մի ջին գին»: Ես եր բեք 
չեմ ներ մու ծել այն սննդամ թեր քը, ո րը իմ ե րե-
խա ներն ու թոռ նե րը չեն ու տի:

Ներ մուծ ված ապ րան քը, սննդի անվ տան-
գութ յան ծա ռա յութ յու նը պար տա դիր ստու գում է, 
ե թե հարկ է հա մա րում ու ղար կել լա բո րա տո րիա 
հե տա զո տութ յան` պար տա դիր ու ղար կում է: Լա-
բո րա տոր հե տա զո տութ յու նից հե տո մեզ թույլ է 
տա լիս վա ճառք ի րա կա նաց նել, այդ գոր ծըն թա-
ցը ող ջու նե լի է:

    Հա յաս տա նում ա ճեց ված բան ջա րե
ղե նից պատ րաստ ված պա հա ծո ներ ի րաց

նու՞մ  եք:
  -Եր կու տա րի ա ռաջ ես թույլտվութ-

յուն խնդրե ցի և ս տա ցա այն «Լ յու-
տիկ» ապ րան քա նի շի հիմ ա դիր նե րից՝ 
գտնվում է ԱՄՆ-ում: Չի նա կան շամ պին-
յոն նե րի ներ մուծ ման փո խա րեն, սկսե ցինք 
պատ վի րել հայ կա կան շամ պի նիո նը, որն 
ար տադր վում է Կո տայ քի մար զի Ա բով յան 
քա ղա քում: Այն տեղ կան մեծ ջեր մոց ներ, 
ուր թարմ սունկ են ա ճեց նում և պա հա ծո-
յաց նում: Կար ևո րն այն է, որ մեր տե ղա-
կան ար տադ րան քը շատ ա վե լի հա ճե լի 
և  ո րակ յալ է: Չ նա յած Չի նաս տա նից տե-
ղա փո խե լով` մաք սա զեր ծումը մի քիչ ա վե-
լի է ժան է ստաց վում մեր հայ կա կան ար-
տադ րան քից, սա կայն հայ կա կանն ա վե լի 
ո րակ յալ է:

-Ներ մուծ ման աշ խա տանք ներ ի րա
կա նաց նե լու հետ կապ ված կա՞ն դրա
կան փո փո խութ յուն ներ:

-Որ պես ներ մու ծող` ա ռա վել ևս հաշ-
վի առ նե լով այն փաստը, որ մեր երկ րի ԵՏՄ-ի 
կազմ մտնե լուց հե տո, այն ա վե լի դյու րին է դար-
ձել, ա վե լի հար մար ու հան գիստ: Նախ կի նում 
ե թե կա յին խո չըն դոտ ներ, հի մա դրանք աս տի-
ճա նա բար քչա նում են: Այ սինքն, ե թե ներ մուծ-
վում է որ ևէ ապ րանք և  այդ ապ րան քի փաս-
տաթղ թե րը հա մա պա տաս խա նում են ամ բող ջո-
վին օ րենսդրութ յա նը, որն այ սօր գոր ծում է, եր-
բեք խնդիր չի ա ռա ջա նում: Ցան կութ յունս մեկն 
է` մեր եր կի րը զար գա նա ու բար գա վա ճի:

   Ման վել  Կի րա կոս յան
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ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒՄ 
Է ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՐԵՆ 

ՄԱՔՈՒՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

« Խոր Վի րապ գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա
ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը ձևա վոր վել է 
«Ամ քոր» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ա ջակ
ցութ յամբ: Կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցող նե րի թի
վն ար դեն հաս նում է 50ի: 

« Խոր Վի րապ գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա» 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը զբաղ վում է գյու ղատն
տե սա կան բազ մաճ յուղ գոր ծու նեութ յամբ: Թե՛ ա նաս
նա բու ծութ յան, և թե՛ բու սա բու ծութ յան ուղ ղութ յամբ, 
կոո պե րա տիվն ար դեն հա սել է զգա լի հա ջո ղութ յուն նե
րի: Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի նա խա գահ Վի րաբ 
Մա նուկ յա նի կար ծի քով, հա ջո ղութ յուն ներն ու ա ռա
ջըն թա ցը հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յունք են: Կոո
պե րա տի վի յու րա քանչ յուր ան դամ հստակ գի տի իր 
ա նե լիք նե րը, աշ խա տան քա յին կոնկ րետ պար տա վո
րութ յուն նե րը բաշխ ված են ան դամ ե րի միջև:  Ն րան
ցից յու ա քանչ յու րը շա հագրգռ ված է ժա մա նա կին և  
ո րա կով կա տա րել ի րեն հանձ նա րար ված գո րծը: Ոչ ոք 
չի թե րա նում իր պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման 
մեջ, քա նի որ լավ գի տի, որ իր բա րե խիղճ աշ խա տան
քի ո րա կով է պայ մա նա վոր ված հա մընդ հա նուր արդ
յուն քը: « Հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ
յու նը եր ևաց կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին 
տա րում, երբ հեկ տա րից ստա ցանք 60100 ց ցո րե նի 
բերք: Հա ջորդ տա րի, կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցե լու 
նպա տա կով, դի մում ներ կա յաց րե ցին ևս 16 ֆեր մեր: 
Կոո պե րա տի վի յու րա քանչ յուր ան դամ ինք նու րույն 
է մշա կում իր հո ղակ տո րը, ո րո շում, թե ա նաս նա բու
ծութ յան ո՞ր ճյու ղով զբաղ վի, ի՞նչ մշա կա բույ սեր ցա
նի կամ ո՞ր պտղա տե սակ ներն ար տադ րի, որ պես զի 
կա րո ղա նա բարձ րաց նել տնտե սութ յան շա հու թա բե
րութ յու նը: Սա կայն միա սին ենք լու ծում դիզ վա ռե լի քի, 
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պա րար տան յու թե րի, թու նա քի մի կատ նե րի, ինչ պես 
նաև սեր մա ցու ի ձեռք բեր ման հար ցե րը», պատ մում է 
կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ն րա կար ծի քով` ի րաց
ման գոր ծըն թա ցին այ սօր շատ մեծ ա ջակ ցութ յուն են 
ցու ցա բե րում Եր ևա նի տար բեր հատ ված նե րում կազ
մա կերպ ված գյուղմ թերք նե րի շու կա նե րը: Կոո պե րա
տի վի ան դամ երն ի րենց ար տադ րան քը հիմ ա կա

նում ի րաց նում են Կաս յան փո ղո ցի վրա տե
ղա կայ ված գյուղմ թերք նե րի շու կա յում, որ տեղ 
գնե րը նպաս տա վոր են թե՛ գյու ղա ցու, և թե՛ 
սպա ռո ղի հա մար: Պրն Մա նուկ յա նը կար ևո
րում է նաև այն հան գա ման քը, որ այս դեպ
քում ար տադ րան քի վա ճառքն ի րա կա նաց
նում է ան մի ջա պես գյուղմ թերք ար տադ րո ղը, 
չկան միջ նորդվե րա վա ճա ռող ներ, ինչն էլ 
դրա կան ազ դե ցութ յուն է թող նում գնա գո յաց
ման վրա: Թեև, ըստ պրն Մա նուկ յա նի, ցան
կա լի կլի ներ, և  ար դեն ժա մա նակն է, որ պես զի 
Եր ևա նի տար բեր հատ ված նե րում կոո պե րա
տիվն ե րի հա մար բաց վեին մաս նա գի տաց ված 
ֆիր մա յին խա նութ ներ: Ն րա կար ծի քով` այս 
դեպ քում գնե րը կլի նեին ա վե լի մատ չե լի, իսկ 
գյուղմ թերք ար տադ րողն էլ ի րաց ման խնդիր 
չէր ու նե նա: Ար տադր ված բեր քի մի մասն էլ 
ի րաց նում են վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով, ո րոնք, ցա վոք, միշտ չէ, որ 
վճա րում ե րը կա տա րում են պայ մա
նագ րով նա խա տես ված ժամ կետ նե

րում: Պատ ճա ռը` վեր ջին նե րիս մոտ ֆի նան
սա կան մի ջոց նե րի սղութ յու նը, իսկ եր բեմ 
նաև՝ բա ցա կա յութ յունն է: «Խնդ րի կար գա
վոր ման նպա տա կով պե տութ յու նը պետք է  
լրավճարներ հատ կաց նի վե րամ շա կող ըն կե
րութ յուն նե րին: Այ լա պես, վե րամ շա կող ներն 
էլ ի րենց հեր թին շատ հա ճախ պատ րաս
տի ար տադ րան քի ի րաց ման հետ կապ ված 
խնդիր ներ են ու նե նում, ին չի հետ ևան քով էլ 
չեն կա րո ղա նում գյու ղա ցուն վճա րել ժա մա
նա կին մթեր ված ար տադ րան քի դի մաց», եզ
րա հան գում է Վի րաբ Մա նուկ յա նը: Մինչ դեռ, 
գյու ղա ցին վարկ է վերց նում բան կե րից հո ղի 
մշա կութ յան աշ խա տանք նե րը կա տա րե լու 
նպա տա կով, ո րի դի մաց ա մե նամս յա տո կոս
ներ է վճա րում: Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը, ըստ 
Վի րաբ Մա նուկ յա նի, խո չըն դո տում է տնտե
սութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 

Ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հը նույն պես զբաղ վում 
է դաշ տա վա րութ յամբ, պտղա բու ծութ յամբ, խա ղո
ղա գոր ծութ յամբ և  ա նաս նա բու ծութ յամբ և սե փա կան 
փոր ձով գի տի առ կա դժվա րութ յուն նե րը: Կոո պե րա
տիվն այ սօր ու նի հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայ նի 
և  ե գիպ տա ցո րեն հնձող տեխ նի կա յի կա րիք: Ի դեպ, 
առ կա տեխ նի կա յով, մի փոքր տար բե րակ ված գնե րով, 
ծա ռա յութ յուն ներ են կա տա րում նաև կոո պե րա տի վի 
ոչ ան դամ ֆեր մեր նե րի հո ղա տա րածք նե րում: 

Սկզբ նա կան շրջա նում սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վի ձևա վոր ման ու կա յաց ման աշ խա տանք նե րին 
ա ջակ ցել է նաև Գ յու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա նե րի 
ֆե դե րա ցիան (ԳԱՖ): Իսկ տեխ նի կա յի հա մալր մանն 
ա ջակ ցել է «Ամ քոր» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու
նը, տրա մադ րե լով տրակ տոր, գու թան, խոտ հա վա քող 
մե քե նա, այ գե գոր ծա կան սրսկիչ ներ և  այլն: Վի րաբ 
Մա նուկ յա նի տե ղե կաց մամբ, կոո պե րա տի վի ան դամ
նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի բարձ րաց ման 
նպա տա կով, պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են ու
սու ցում եր: « Կոո պե րա տի վի բո լոր ան դամ ե րով աշ
խա տում ենք մեկ ըն տա նի քի նման: Կոո պե րա տի վի 
գա ղա փարն ի սկզբա նե լավ ըն դուն վեց բո լո րիս կող
մից: Առջ ևում գար նա նա յին աշ խա տանք ներն են, ո րին 
հա մա տեղ ենք պատ րաստ վում: Միա սին հեշ տութ յամբ 
ենք հաղ թա հա րում դժվա րութ յուն նե րը», նշում է պա
րոն Մա նուկ յա նը:

Ու շագ րավն այն է, որ տա րի նե րի ըն թաց քում կոո
պե րա տի վի ան դամ ե րի միջև ևս  աշ խույժ հա մա գոր
ծակ ցութ յուն է ձևա վոր վել: Օ րի նակ` կոո պե րա տի վի 
խա ղո ղա գոր ծութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր ներն ի րենց 
ար տադ րան քը հանձ նում են գի նե գոր ծութ յամբ զբաղ
վող մեկ այլ ան դա մի: Կոո պե րա տի վի ո րոշ ան դամ եր 
զբաղ վում են սերմ ա բու ծութ յամբ և  ի րենց ար տադ
րած բարձ րո րակ սեր մե րը տրա մադ րում են դաշ տա

վա րութ յամբ զբաղ վող ան դամ ե րին: Պտ ղա բույծ նե
րը հա մա տեղ զբաղ վում են նաև չրար տադ րութ յամբ 
և  ար տադ րան քի ի րաց մամբ: Հա մա տեղ են կազ մա
կեր պում նաև ար տա հա նու մը:  Մի խոս քով, ու սա նե լի 
ճա նա պարհ է ան ցել   « Խոր Վի րապ գյու ղատն տե սա
կան ա սո ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը, ո րի 
փոր ձը կա րե լի է ներդ նել նաև բազ մաճ յուղ գյու ղատն
տե սա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող, ինչ պես նաև 
նոր ձևա վոր վող կոո պե րա տիվն ե րում: 

ՈՒՍԱՆԵԼԻ    ՓՈՐՁ

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

«Դպ րա բա կի մայ րե րի խումբ» կոո պե րա տի վը, 
ո րը գոր ծում է ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա
կի տա րա ծաշր ջա նում, մաս նա գի տա ցել է թե յա բույ
սե րի, բու ժիչ, վայ րի խո տա բույ սե րի, ինչ պես նաև 
չրե րի ար տադ րութ յան մեջ: Կոո պե րա տիվն ու նի 6 
ան դամ, ովքեր հա մընդ հա նուր աշ խա տան քի արդ
յուն քում, ստաց ված ե կա մուտ նե րի հաշ վին, կա րո
ղա նում են հո գալ ի րենց ըն տա նիք նե րի կա րիք նե րը:

Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ա նա հիտ Բալ յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կա նայք բու սա տե սակ նե րը հա վա քում 
են ան տա ռա յին տա րածք նե րից և դաշ տե րից, դրանք 
չո րաց նում են քամ հար ման և  այլ ե ղա նակ նե րով, այ
նու հետև փա թե թա վո րում են և շու կա յա հա նում: Կոո
պե րա տի վի ձևա վոր մա նը և  աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ մանն ա ջակ ցել է EMPARD ծրա գի րը` տրա մադ
րե լով է լեկտ րա կան չո րա նոց: Այն հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս կա տա րել ոչ միայն մրգե րի, այլև ո րոշ բու
սա տե սակ նե րի չո րա ցու մը: Չ րե րը պատ րաս տում են 
հիմ ա կա նում կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի այ գի նե
րում ա ճող մրգա տե սակ նե րից: Աշ նա նը չո րաց րել են 
մեծ քա նա կութ յամբ սև սա լոր և վայ րի (ան տա ռա յին) 
տանձ: Չո րաց նում են նաև` մա սուր, լո բի, ա վե լուկ և 

բան ջա րե ղե նի այլ տե սակ ներ: «Օր գա նա կան ար տադ
րան քի պա հան ջար կը մեծ է սպա ռող նե րի շրջա նում: 
Ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի և մատ չե լի գնե րի շնոր
հիվ, ար տադ րանքն ա րա գո րեն սպառ վում է: Մեր միակ 
հիմ ախն դի րը չրե րի պահ պան ման հա մար սառ նա
րան նե րի անհ րա ժեշ տութ յունն է, ու նենք նաև փա թե
թա վոր ման սար քա վո րում ե րի կա րիք, ին չը հնա րա վո
րութ յուն կտա բա րե լա վել ո րակ յալ ար տադ րան քի ապ
րան քա յին տես քը», ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա

գա հը: Ի դեպ, մրգի, թե յա բույ սե րի և բու ժիչ 
խո տա բույ սե րի մթե րում եր կա տա րում են ոչ 
միայն Դպ րա բա կի, այլև` Զո րա վանք, Այ գուտ 
և Թ թու ջուր հա մայնք նե րի բույ սե րի հա վաք
չութ յամբ զբաղ վող կա նայք: կոո պե րա տի վին 
ան դա մակ ցե լու ցան կա ցող նե րի թի վը գնա
լով ա վե լա նում է, քա նի որ կա նայք տես նում 
են հա մա տեղ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը և  ա ռա վե լութ յուն նե րը: 
Բու սա տե սակ նե րի մի զգա լի մասն էլ մթե
րում են «Ան թա ռամ» կոո պե րա տի վին, որն էլ 
ի րա կա նաց նում է ար տադ րան քի վերջ նա կան 
մշա կու մը, փա թե թա վո րում ու վա ճառ քը: Ի 
դեպ, վեր ջինս կազ մա կեր պում է նաև մաս նա
գի տա կան ու սու ցում եր՝ գի տե լիք նե րի հարս
տաց ման նպա տա կով: 

« Մեր ար տադ րանքն ա ռանձ նա նում է 
նրա նով, որ այն բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
է, մեր տա րա ծաշր ջա նում չեն աշ խա տում 
գոր ծա րաններ, նույ նիսկ ավ տո մե քե նա ները 
սա կա վա թիվ են երթ ևե կում, ուս տի օ դի մեջ 

գա զա յին ար տա նե տում ե րը չնչին են և  որ ևէ ազ դե
ցութ յուն չեն կա րող ու նե նալ բույ սե րի ո րա կի վրա: Իսկ 
ո րոշ բու սա տե սակ ներ հա վա քում ենք հե ռա վոր սա րա
մա սե րից», պատ մում է Ա նա հիտ Բալ յա նը: Առջ ևում 
գար նա նա յին աշ խա տանք ներն են, իսկ  «Դպ րա բա կի 
մայ րե րի խումբ» կոո պե րա տի վի ան դամ երն ար դեն 
նոր ծրագ րեր են մշա կում: 
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Լույս է տե սել գյու ղատն տե սա կան գի
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Է կո լո
գիա յի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի թղթա կից 
ան դամ, ՀԱԱՀի ագ րոէ կո լո գիա յի ամ բիո նի 
վա րիչ Մե րու ժան Հայ կա րա մի Գալստ յա
նի «Գ յու ղատն տե սութ յան է կո լո գիաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը» ու սում ա կան 
ձեռ նար կը, ո րը բո վան դա կա յին ա ռու մով, 
կա րե լի է դա սել թե մա յին առնչ վող մաս նա
գի տա կան ար ժե քա վոր աշ խա տութ յուն նե րի 
թվին:    

Այն իր մեջ նե րա ռում է գյու ղատն տե սա
կան է կո հա մա կար գե րի (ագ րոէ կո հա մա կար
գե րի) զար գաց ման պատ մութ յանն առնչ վող, 
նրա նում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի, ինչ պես 
նաև` տեխ նա ծին աղ տոտ ված հո ղա տա րածք
նե րից է կո լո գիա պես անվ տանգ սննդամ թեր քի ստաց ման, ագ րոէ կո հա մա կար
գե րի կա յու նութ յան ա պա հով ման և մարդ կա յին գոր ծո նի ազ դե ցութ յամբ ա ռա
ջա ցած վտանգ նե րի վնա սա զերծ ման վե րա բեր յալ ար տա սահ ման յան և հայ րե
նա կան հե տա զո տող նե րի ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րի նկա րագ րութ յուն նե րը: 
Ու սում ա կան ձեռ նար կը կա րող է օգ տա կար լի նել նաև մա գիստ րանտ նե րի և  
է կո լո գիա կան հիմ ախն դիր նե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րի հա մար: 

Գր քի նա խա բա նում ներ կա յաց ված է պատ մա կան ակ նարկ՝  է կո հա մա կար
գե րի և գ յու ղատն տե սա կան հա մա կար գե րի վե րա բեր յալ: Հե ղի նակն անդ րա
դար ձել է ագ րոէ կո հա մա կար գի ո րո շիչ գոր ծոն նե րին, ռե սուրս նե րին, գոր ծըն
թաց նե րին և պահ պա նութ յան ու ղի նե րին: Հատ կա պես ու շագ րավ են  բույ սե րի 
ա ճի վրա տեխ նա ծին աղ տոտ ման, դրանց հե տա գա զար գաց ման, բեր քատ
վութ յան և բեր քի ո րա կի վրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ հե ղի նա կի 
կա տա րած ու սում ա սի րութ յուն նե րը: Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան են ար ժա նա
ցել հո ղե րի ո ռոգ ման է կո լո գիա կան, ինչ պես նաև է կո լո գիա կան տե սա կե տից՝ 
գյու ղատն տե սա կան անվ տանգ ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հիմ ախն
դիր նե րը:

Մե րու ժան Գալստ յա նը հա մա հե ղի նակ է 140 գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
և  ու սում ա մե թո դա կան ցու ցում ե րի, ո րոն ցից 3ը` մե նագ րութ յուն ներ են, 5ը՝ 
ու սում ա կան ձեռ նարկ ներ: Գի տութ յան նվիր յա լը պարգ ևատր վել է Մ. Լո մո նո
սո վի ան վան մե դա լով, « Գիտ նա կա նի աստղ» և Վ. Վեր նադս կու ան վան շքան
շան նե րով, « Խա ղաղ Կով կա սի հա մար» և  «Ֆ րի տիոֆ Նան սե նի ան վան» ոս կե 
մե դալ նե րով, ինչ պես նաև ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան  «Գ րի գոր Նա րե կա
ցի» հու շա մե դա լով (2016 թ.):

Մե րու ժան Գալստ յա նի  աշ խա տութ յուն ներն ըն թերց վում են մե ծա գույն հե
տաքրք րութ յամբ, աչ քի են ընկ նում ներ կա յաց ված փաս տե րի և տվ յալ նե րի հա
վաս տիութ յամբ, գի տա կան խո րութ յամբ,  ու շագ րավ են՝  խոս քի մատ չե լիութ յան 
ա ռու մով: 
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ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի 2017 թ. հե ռա կա ու սուց ման պե տա կան 
քննութ յուն նե րը և դիպ լո մա յին նա խագ ծե րի (աշ խա տանք նե րի, թե զե րի) պաշտ պա
նութ յունն   ըն թաց քի մեջ են: Մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա լեք սանդր Հա կո բա նի տե ղե
կաց մամբ, ա ռա ջին փուլն ա վարտ վել է, և  ու սա նող ներն ա պա հո վել են գի տե լիք նե
րի  բարձր ցու ցա նիշ ներ:  

«Ագ րո պա րե նա յին հա մա
կար գի հաշ վա պա հա կան հաշ
վա ռում և  աու դիտ» մաս նա գի
տութ յան 17  ու սա նող ներ, հանձ
նե լով քննութ յուն նե րը, ստա ցել են 
դրա կան գնա հա տա կան (քննա
կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝  
ՄԱԿ –ի գրա սեն յա կի Հա մայն քա
յին  զար գաց ման ծրագ րի փոր
ձա գետ Պա րույր Ա սատր յան): 
«Ան տա ռա յին տնտե սութ յուն և 
բ նա կա վայ րե րի կա նա չա պա
տում» մաս նա գի տութ յան գծով 
քննութ յուն են հանձ նել թվով  10 
ու սա նող ներ, դրա կան գնա հա տա կան են ստա ցել բո լո րը (քննա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ՝ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան « Հա յան տառ» ՓԲԸ –ի գլխա
վոր  ան տա ռա գետ, կ.գ.թ. Ռու բեն Պետ րոս յան):

«Ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա
րա կան փոր ձաքն նութ յուն» մաս նա գի
տութ յան  թվով 8 ու սա նող ևս ս տա ցել 
են դրա կան գնա հա տա կան (քննա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան  պե
տա կան  ծա ռա յութ յան  աշ խա տա կազ մի 
ա նաս նա բու ժութ յան տես չութ յան պետ  
Հով հան նես Մկրտչ յան): «Գ յու ղատն
տե սա կան հում քի և պա րե նամ թեր քի 
փոր ձաքն նութ յուն, ստան դա րա տա ցում 
և սեր տի ֆի կա ցում» մաս նա գի տութ յան 
թվով 9 ու սա նող ներ  նույն պես ա պա հո
վել են բարձր ցու ցա նիշ ներ (քննա կան 

հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ «ՎԱՎԱՍ–գ րուպ» ՍՊԸ սեր տի ֆի կաց ման  մարմ ի ղե կա
վար  Ռու բեն Ա սատր յան): Դ րա կան գնա հա տա կան են ստա ցել նաև « Հո ղա շի նա րա
րութ յուն և հո ղա յին կա դաստր» մաս նա գի տութ յան թվով 18 ու սա նող ներ (քննա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր  ան շարժ գույ քի կա դաստ
րի  պե տա կան կո մի տեի վե րահս կո ղութ յան վար չութ յան  ան շարժ գույ քի հաշ վառ ման  
տվյալ նե րի նկատ մամբ  վե րահս կո ղութ յան բաժ նի պետ  Ար թուր Ս տե փան յան):  Ինչ
պես տե ղե կաց րեց ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա. Հա կոբ յա նը, ա ռա ջի կա
յում կսկսվի երկ րորդ փու լը, ո րին ու սա նող ներն ակ տի վո րեն նա խա պատ րաստ վում են:

«Մխչ յա նի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
տոհ մա յին գոր ծի և  ար հես տա կան սերմ ա վոր ման 
կա յան» ՊՓԲԸի նախ կին տնօ րեն, այժմ ար դեն սե
փա կա նա տեր Սեր յո ժա Այ վազ յա նի տե ղե կաց մամբ, 
դեռևս 2016 թ.ից սկսվել է տոհ մա կա յա նի լու ծար ման 
գոր ծըն թա ցը, ո րը մո տե նում է ա վար տին: 

Եր կա րամ յա աշ խա տան քա յին փորձ ու հմտութ յուն 
ու նե ցող մաս նա գե տը` կար ևո րե լով կո վե րի ար հես տա
կան սերմ ա վոր ման աշ խա տանք նե րի և տոհ մա յին 
գոր ծի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, այժմ էլ շա
րու նա կում է ա նել հնա րա վո րը, որ պես զի չփոխ վի նախ
կին տոհ մա կա յա նի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յու
նը: Սեր յո ժա Այ վազ յա նը սե փա կա նաշ նոր հված տա
րած քում ար դեն ձևա վո րել է փոք րիկ լա բո րա տո րիա, 
բա ցի այդ, գնել է տոհ մա կա յա նում նախ կի նում ար
տադր ված և պահ պան ված տար բեր ցե ղա տե սակ նե րի 
ցու լե րի շուրջ 115 հա զար չա փա բա ժին սերմ ա հե ղուկ
նե րը: «Դ րանց պահ պան ման նպա տա կով, ամ սա կան 
ծախս վում է շուրջ 100 000 – 150 000 դրամ գու մար, 
սա կայն կար ծում եմ՝ կա տար վող ծախ սե րը կար դա րաց
վեն, քա նի որ հան րա պե տութ յան ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րում մեծ է ար հես տա կան սերմ ա վոր ման 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ յու նը», 
եզ րա հան գում է մաս նա գե տը: 

Սեր յո ժա Այ վազ յա նի հաշ վարկ նե րով, սերմ ա
հե ղու կի առ կա քա նա կութ յու նը կա րող է բա վա րա րել 
չորս, իսկ ա ռա վե լա գույ նը՝ 6 տա րի: « Կար ծում եմ, մեր 
հան րա պե տութ յու նում կրկին պետք է կազ մա կեր պել 
սերմ ա հե ղու կի ար տադ րութ յուն, որ պես զի և՛ գնե րը լի
նեն մատ չե լի, և՛ ցե ղա տե սակ նե րը լի նեն հա մա պա տաս
խա նեց ված տե ղա կան կո վե րին», ա սում է մաս նա գե
տը, ա պա հա վե լում, որ սերմ ա հե ղու կի ար տադր ման 
նպա տա կով նախ կին տոհ մա կա յա նում ընտր վել էին 
այն պի սի ցե ղա տե սա կի ցու լեր, ո րոնք հար մար վել էին 
մեր բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին, իսկ սե րունդ ներն  
էլ ա պա հո վել մթե րատ վութ յան բարձր արդ յունք: 

« Մեր հան րա պե տութ յան գրե թե բո լոր մար զե րում 
ա րո տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը քար քա րոտ 
են, և 600700 կգ քաշ ու նե ցող կո վե
րը չեն կա րող հասնել հե ռագ նա ա րո
տա վայ րեր: Այս ա ռու մով, մեզ մոտ 
նպա տա կա հար մար է կով կաս յան գորշ 
ցե ղա տե սա կի կամ խառ նա ծին կո վե
րի բու ծու մը: Իսկ բարձր մթե րա տու և 
բարձ րար ժեք կեն դա նի ներ ստա նա լու 
հա մար ցան կա լի կլի ներ, որ պես զի վե
րա կանգն վեր նախ կին տոհ մա կա յա
նի գոր ծու նեութ յու նը կամ բաց վեր նո
րը, որ տեղ, սերմ ա հե ղու կի ստաց ման 
նպա տա կով, կա րե լի էր պա հել տոհ մա
յին լա վա գույն հատ կա նիշ նե րով աչ քի 
ընկ նող տար բեր ցե ղա տե սա կի ցու լեր: 
Եվ ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա
ման քը, որ մեկ ցու լից տա րե կան կա
րե լի է ստա նալ 15 հա զար չա փա բա ժին սերմ ա հե ղուկ, 
ա պա պարզ հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ այդ 
քա նա կութ յու նը լիո վին կա րող է բա վա րա րել հան րա
պե տութ յու նում առ կա ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
պա հան ջար կը», նշում է Սեր յո ժա Այ վազ յա նը: 

Թ վար կե լով ար հես տա կան սերմ ա վոր ման ա ռա
վե լութ յուն նե րը` մաս նա գե տը նշում է, որ այս ե ղա նա կը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բա ցա ռել գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի տա
րա ծու մը, ին չը շատ կար ևոր է՝ ա ռողջ նա խիր, հետևա
բար նաև՝ ա նաս նա պա հա կան ծագ ման անվ տանգ 
սննդամ թերք ստա նա լու ա ռու մով: « Ցան կա լի կլի ներ, 
որ պես զի ար հես տա կան սերմ ա վոր ման աշ խա տանք
նե րի և տոհ մա յին գոր ծի բա րե լավ ման նպա տա կով, 
բյու ջեից ներդր վեին ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, քա նի որ 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մ ա ռանց պե տա կան հո
գա ծութ յան հնա րա վոր չէ: Տոհ մա յին գոր ծի կազ մա կեր
պու մը հնա րա վո րութ յուն կտա հան րա պե տութ յու նում 

բու ծել թե՛ մսա տու, թե՛ կաթ նա տու, և թե՛ կաթ նամ սա
տու ցե ղեր: Բա ցի այդ, ար դեն առ կա է նաև սերմ ա

վո րող մաս նա գետ նե րի վե րա պատ
րաստ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը», իր 
մտա հո գութ յունն է կի սում Սեր յո ժա 
Այ վազ յա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է սերմ ա հե ղու
կի և  ար հես տա կան սերմ ա վոր ման 
աշ խա տանք նե րի գնե րին, նախ կին 
տնօ րե նի տե ղե կաց մամբ դրանք չեն 
փոխ վել: Ու թեև հնա րա վո րինս աշ
խա տանք նե րը շա րու նակ ում են ըն
թա նալ գրե թե նախ կին հու նով, այ
նու ա մե նայ նիվ Սեր յո ժա Այ վազ յա նը 
նշեց, որ գոր ծըն թա ցին խո չըն դո տող 
գոր ծոն նե րից մեկն էլ գյու ղա ցու ցածր 
վճա րու նա կութ յունն է, եր բեմ նաև՝ 
անվ ճա րու նա կութ յու նը: Ն րա տե ղե

կաց մամբ, դեռևս պահ պան վել են նախ կին տոհ մա կա
յա նի շի նութ յուն նե րը, որ տեղ պահ վում էին տոհ մա յին 
ցու լե րը: Սա կայն, տա րի նե րի ըն թաց քում, չշա հա գործ
վող այդ շի նութ յուն նե րի վի ճակն աս տի ճա նա բար սկսել 
է վատ թա րա նա և ար դեն են թա կա են հիմ ա նո րոգ
ման, ո րը մեծ ներդ րում եր է պա հան ջում: 

«Որ պես սրտա ցավ և գոր ծի կար ևո րութ յու նը գնա
հա տող մաս նա գետ` կու զե նա յի որ պես զի  ՀՀ Ա րա րա տի 
մար զում վե րա կանգն վեր նախ կին տոհ մա կա յա նի գոր
ծու նեութ յու նը, կազ մա կերպ վեր տոհ մա յին ցու լե րի բու
ծու մը, կե րի բա զա յի ստեղ ծու մը, ինչ պես նաև ար հես
տա կան սերմ ա վոր ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման 
նախ կին պա հան ջար կը: Այդ դեպ քում  մեր հան րա պե
տութ յու նում ա նաս նա բու ծութ յու նը, և մաս նա վո րա պես՝ 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բու ծու մը, կապահովի 
ան նա խա դեպ արդ յունք: Պե տա կան ա ջակ ցութ յան առ
կա յութ յան դեպ քում, ես պատ րաստ եմ վերսկ սել այդ 
գոր ծըն թա ցը», հա մոզ ված ա սում է մաս նա գե տը: 

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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 Վեր ջին տա րի նե րին մեր հան րա պե տութ յու նում զգա լիո
րեն ա վե լա ցել և հարս տա ցել է ձկնամ թեր քի տե սա կա նին: Եվ 
ե թե տա րի ներ ա ռաջ տե ղա կան սպա ռո ղը ճա շա կում էր միայն 
ներկր ված սև և կար միր խա վիար ներ, ա պա ներ կա յումս դրանք 
ար տադր վում են նաև մեր ձկնա բու ծա կան լճա կա յին տնտե
սութ յուն նե րում ա ճեց վող ձկնա տե սակ նե րից: Ու շագ րավն այն 
է, որ տե ղա կան ար տադ րան քը, հա մա յին և  ո րա կա կան հատ
կա նիշ նե րով, ոչ միայն չի՛ զի ջում ներկր վա ծին, այլև մրցու նակ է 
մի ջազ գա յին շու կա յում: 

« Հայր և  որ դի Բու նիաթ յան ներ» ՍՊԸն, ո րը գոր ծում է ՀՀ Ար
մա վի րի մար զի Գայ հա մայն քում, ար դեն ճա նա չում ու նի ոչ միայն 
իր ար տադ րած ձկնատե սակ նե րով (թա ռափ, իշ խան, կարմ րա
խայտ, ծա ծան և  այլն), այլև վեր ջերս ար տադ րութ յան մեջ մտած 
կար միր և սև խա վիար նե րով: « Թա ռա փի բեղմ ա վոր ված ձկնկի
թը ներ մու ծում ենք ՌԴից, իշ խա նի նը՝ Ֆ րան սիա յից, տնտե սութ
յու նում կազ մա կերպ վում է դրանց ին կու բա ցիան, իսկ ստաց ված 
ման րաձկ նե րը ա ճեց նում ենք մինչև ար տադ րա կան քա շի հաս նե
լը», պատ մում է ըն կե րութ յան հիմ ա դիր տնօ րեն Ար մեն Բու նիաթ
յա նը, ով նաև « Հայ ձկնա բույծ նե րի միա վո րում» ՀԿի նա խա գահն 
է: Այս ըն կե րութ յու նը  տնտե սա կան ա ռա ջըն թա ցի և զար գաց ման 
շատ մեծ հե ռան կար ներ ու նի, սա կայն, Ար մեն Բու նիաթ յա նի կար
ծի քով, նոր ծրագ րե րը հնա րա վոր է ի րա գոր ծել միայն պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան պա րա գա յում: Կար ևոր վում է ձկնամ թերք նե րի ար
տա հան ման խթա րու մը, ջրի սա կագ նի ի ջե ցու մը, սուբ սի դա վոր
ված վար կե րի տրա մադ րու մը: « Քա նի որ ձկնա բու ծա կան տնտե
սութ յուն նե րում ներդր վել է ջրի խնա յո ղութ յան նոր հա մա կարգ, 
տե ղադր ված սար քա վո րում ե րի աշ խա տան քի արդ յուն քում 
ծախս վում է մեծ քա նա կու թամբ է լեկտ րաէ ներ գիա: Թեև այդ հա
մա կար գը թույլ է տա լիս քիչ քա նա կութ յամբ ջուր օգ տա գոր ծե լու 
դեպ քում  ստա նալ ձկան բարձր ար տադ րանք, սա կայն այս դեպ
քում մե ծա նում են հո սան քի ծախ սե րը: Ցան կա լի կլի նի, որ պես զի 
ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում է լեկտ րաէ ներ գիա յի ծախ սը սուբ սի դա
վոր վի, որ պես զի ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րը կա րո ղա նան 
շա րու նա կել ի րենց գոր ծու նեութ յու նը: Ցա վոք, այ սօր ար դեն շատ 
տնտե սութ յուն ներ չկա րո ղա նա լով կա տա րել ծախս ված հո սան քի 
դի մաց վճա րում ե րը՝ փակ վել են: Խն դիրն ան հա պաղ կար գա
վոր ման կա րիք ու նի: Պետք է հա մա պա տաս խան պայ ման ներ 
ստեղծ վեն ձկնա բու ծութ յան ո լոր տի զար գաց ման հա մար»,  ա սում 
է Ար մեն Բու նիաթ յա նը, ա պա հա վե լում, որ պա տե րազ մա կան 
ի րադ րութ յու նում գտնվող մեր երկ րի հա մար ձկնա յին պա շար նե րի 
առ կա յութ յու նը հույժ կար ևոր է: « Պետք է պայ ման ներ ստեղծ վեն 
բարձ րար ժեք այս սննդա տե սա կի ար տադ րութ յան զար գաց ման և  
ընդ լայն ման հա մար: Ինչ վե րա բե րում է սննդա յին ար ժե քին, ա պա 
այս ա ռու մով ձկնամ թեր քը չու նի իր հա մար ժե քը: Օ րի նակ` սև խա
վիարն իր մեջ պա րու նա կում է օր գա նա կան եր կաթ՝  Fe, ո րը մար
դու օր գա նիզ մի հա մար հե մոգ լո բի նի աղբ յուր է` այն հարս տաց
նում է թթված նով: Կար ծում եմ, պետք է ա նել հնա րա վո րը՝ ձկան և 
ձկ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նը խթա նե լու հա մար», նշում է « Հայ 
ձկնա բույծ նե րի միա վո րում» ՀԿ նա խա գա հը:

Ինչ վե րա բե րում է ար տա հան մա նը, ա պա հայ կա կան խա
վիար ը մեծ պա հան ջարկ ու նի եվ րո պա կան երկր նե րում, քա նի որ 
դրանք ներ կա յաց վել են մի ջազ գա յին տար բեր ցու ցա հան դես նե
րում և հա վա նութ յան են ար ժա նա ցել կազ մա կերպ ված համ տես
նե րի ըն թաց քում: Ար մեն Բու նիաթ յա նի կար ծի քով, հայ կա կան 
ձկնամ թեր քի ար տա հան ման դեպ քում, ի րաց ման խնդիր ներ չեն 
լի նե լու, քա նի որ եվ րո պա ցի նե րը հա ճույ քով կճա շա կեն  հայ կա
կան խա վիա րը, ո րի հա մը դեռ չեն մո ռա ցել: 

Նել լի Սա հակ յան

  

 Շուրջ 200 տար վա պատ մութ յուն ու նի  Զո վու նի գյու ղը, սկզբնա կան շրջա նում այն տե ղա կայ
ված է ե ղել Ա պա րա նի շրջա նում: 1965 թվա կա նին գյու ղի բնակ չութ յու նը տե ղա փոխ վել և բ նա
կութ յուն հաս տա տել Կո տայ քի մար զի  ներ կա յիս Զո վու նի գյու ղում: Հա մայն քում այ սօր գոր ծում 
են՝ 1975 թ. հիմ ադր ված մշա կու թա յին կենտ րոն, 1969 թ.՝ դպրոց, գրա դա րան և ման կա պար տեզ:

 Նո յեմ բեր ամ սին կա յա ցած հա մայն քի ղե կա վա րի ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում՝ հա մայնքն 
այ սօր ու նի նոր ղե կա վար՝ Վ րույր Սի մոն յա նը: «Ի՞նչ աշ խա տանք ներ  են կա տա րել հա մայն քում 
այս 4 ա միս նե րի ըն թաց քում, և  ա ռա ջի կա յում ի՞նչ ա նե լիք ներ կան, որ պետք է ի րա կա նաց վեն»,  
Ագրոլրատուի թղթակիցը զրուցել է  
Զո վու նի հա մայն քի ղե կա վա րի հետ:

- Պա րոն Սի մոն յան, ի՞նչ աշ խա-
տանք ներ եք հասց րել կա տա րել, 
ո րոնք ա ռաջ նա յին էին հա մայն քի 
բնակ չութ յան հա մար:

Ար դեն հասց րել ենք տա սը դի
տա հո րեր փո խել, կո յու ղաջ րե րը լցվում 
էին նկու ղա յին հար կեր, 25 մլն. դրա մի 
ներդ րում ենք կա տա րել՝ ցան ցը վե րա
նո րո գե լու  հա մար: Ուշ աշ նա նը շուրջ 
300 ծառ ենք տնկել դպրո ցի տա րած
քում: Փո փո խութ յուն ներ կան մշա կու
թա յին կենտ րո նում և ման կա պար տե
զում: Անմ ի թար վի ճա կում էր գտնվում 
ե րաժշ տա կան դպրո ցը, նա խա տե սել 
ենք ա ռա ջի կա յում վե րա նո րոգ ման աշ
խա տանք ներ ի րա կա նաց նել:

 - Տեղ յակ ենք, որ հա մայն քում ջրի հետ կապ ված խնդիր ներ կան, այդ ուղ ղութ յամբ աշ խա-
տանք ներ  ձեռ նարկ վու՞մ են:

  Հա մայն քում և՛ խմե լու և՛ ո ռոգ ման ջրե րի հետ կապ ված խնդիր ներ ու նենք: Թա ղա մա սեր կան, 
որ խմե լու ջու րը օր վա ըն թաց քում 2 ժամ է  բաց թողն վում:  Հար ցը հրա տապ է, փոր ձում ենք  այդ ուղ
ղութ յամբ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել:

  Նոր թա ղա մա սեր կան, որ տեղ ո ռոգ ման ջրագ ծեր չկան, հա մա կարգն էլ շար քից դուրս է ե կել, 
եր բեք չի վե րա նո րոգ վել: Հու սով ենք, որ նոր թա ղա մա սում շու տով  ո ռոգ ման ջրի հար ցը  կլուծ վի: 
Ար դեն պայ մա նա վոր վել ենք ՋՕԸի տնօ րի նութ յան հետ, 400 մ խո ղո վակ կփոխ վի գյու ղում: Զո վու
նի հա մայն քում կի սով չափ է լուծ ված գյու ղա միջ յան լու սա վո րութ յան հար ցը: Նոր թա ղա մա սում և  
եզ դի  բնա կիչ նե րով բնա կեց ված թա ղա մա սում ևս գա զա ֆի կա ցում չկա, ուստի աշ խա տում ենք այդ  
խնդիր նե րին էլ լու ծում եր տալ:

Հա մայն քի ե րե խա նե րի, պա տա նի նե րի, ե րի տա սարդ նե րի մար զա կան, մշա կու թա յին ա ռօր
յան ներ կա յաց րեց Զո վու նիի մշա կու թա յին կենտ րոն ՀՈԱԿի տնօ րեն Նա րեկ Ար շակ յա նը:

2008 թ. աշ խա տում եմ որ պես մշա կու թա յին կետ րո նի տնօ րեն: ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ
յան կող մից բազ մա թիվ մրցա նակ նե րի ենք ար ժա նա ցել. Զո վու նին ճա նաչ վել է  հան րա պե տութ յան 
մշա կու թա յին լա վա գույն հա մայնք: Շուրջ 150 ե րե խա ներ ընդգրկ ված են տար բեր խմբե րում՝ Զո վու նի 
մշա կու թա յին կենտ րո նի պա րա յին հա մույթ՝ Ս. Նա վա սարդ յան, եր գի խմբակ՝ Ս. Ա վե տիս յան: Գոր
ծում է նաև Զո վու նիի ֆուտ բո լա յին ա կում բը, կա րա տեի խմբա կը, (մար զիչ ներ՝ սև գո տի 5րդ դան Կ. 
Հա րութ յուն յան, սև գո տի ա ռա ջին դան Գ. Բաղ դա սար յան): Ու նենք նաև գրա դա րան` 17200 գրքե րով: 

Բռնց քա մար տի եր կու խմբեր ու
նենք, մար զիչ ներ՝ (ՀՀ վաս տա
կա վոր մար զիչ Ս. Սո ղո մոն յան, 
սպոր տի վար պետ Ս. Հայ րա
պետ յան, ՀՀ սպոր տի վար պետ՝ 
եվ րո պա յի մրցա նա կա կիր  Տ. 
Սո ղո մոն յան):

 Հա մայն քի ղե կա վարն ա մեն 
ինչ ա նում է, որ մար զա կան, մշա
կու թա յին կյան քը հնա րա վո րինս 
ակ տիվ լինի: Պա րոն Սի մոն յա նը 
խոս տա ցել է, որ այս տա րի մշա
կու թա յին կետ րո նում ջե ռու ցում 
կանց կաց վի: Մեր բռնցքա մար տի 
սա նը մաս նակ ցե լու է մի ջազ գա
յին մրցա շա րի, մար զի կի ֆի նան
սա վո րու մը պե տութ յու նը հո գում 
է, իսկ մար զի չի ֆի նան սա կան 
ծախ սե րը խոս տա ցել է լու ծել հա

մայն քի ղե կա վա րը: Մեր հա մայն քում գոր ծում է նաև ե րի տա սար դա կան խոր հուրդ, ե րի տա սարդ նե րի 
խնդրան քով գոր ծում է անվ ճար ու սա նո ղա կան եր թու ղի: 

 Զո վու նիի ման կա պար տեզ ՀՈԱԿի վա րիչ Նել լի Մ խի թար յանն էլ նշեց, որ 2017 թվա կա նից  աշ
խա տում  է ման կա պար տե զում, այն վե րա նո րոգ ված է և ջե ռուց վում է: Այս պա հին 90 ե րե խա հա ճա
խում է ման կա պար տեզ, 20ից ա վե լի ե րե խա ներ հեր թագր ված են:  Սնն դի անվ տան գութ յան տես
չութ յու նը պար բե րա բար վե րահս կում է ի րենց աշ խա տանք նե րը:

«Նա խա տե սել ենք 4րդ խմ բա սեն յա կը բա ցել, (որպես գույք՝ 25 մահ ճա կալ , ներք նակ ներ, խա
ղա լիք ներ ենք ձեռք բե րե լու ապ րիլ – մա յիս ա միս նե րին), այդ հար ցում մեզ կօգ նի հա մայն քա պե տա
րա նը: Անհ րա ժեշ տութ յուն կա  բույ սե րով զի նել պու րա կը, ու նենք տա րածք, որ տեղ ցան կա լի է ու նե
նալ բա ցօթ յա խա ղահ րա պա րակ ներ, կար ծում ենք, հա մայն քի ղե կա վա րը այդ հար ցում ևս կօգ նի», 
 հա վե լել է  Ն. Մ խի թար յա նը:

Զո վու նիի բնա կիչ նե րը հպար տա նում են ի րենց  բարձ րա կարգ բռնցքա մար տի կով: Կոր յուն Սո
ղո մոն յա նը հայտ նի է  նաև ամ բողջ աշ խար հում: Հա մայն քում տե ղե կա ցանք, որ նա դար ձել է ե րի տա
սարդ նե րի աշ խար հի ա ռաջ նութ յան չեմ պիոն:

Մանվել  Կիրակոսյան

ԶՈՎՈՒՆԻԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ Է
ՆՈՐ  ԸՆՏՐՎԱԾ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԸ
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ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ
Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 

ա ռաջ նա հերթ խնդի րը` սեղմ ժամ ետ նե
րում վաղ գար նա նա յին աշ խա տանք նե րի 
անց կա ցումն է: Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո
ցա ռումն ե րի ճիշտ և  ո րա կով կի րա ռումն 
այն կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից է, ո րը 
նպաս տում է պտղա տու ծա ռե րի բնա կա
նոն ա ճին, զար գաց մանն ու պտղա բեր
մա նը: 

Վաղ գար նա նը այ գում կա տար վող ա ռա
ջին կար ևոր ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում
նե րից են` պտղա տու ծա ռե րի ձևա վո րում ու 
է տը, ո րոնք պետք է անց կաց վեն խնամ քով, մեծ 
պա տաս խա նատ վութ յամբ և ճշգր տո րեն` հաշ վի 
առ նե լով պտղա տե սակ նե րի և սոր տե րի կեն սա
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու ծա ռե
րի հա սա կը: Ե րի տա սարդ ծա ռե րը ձևա վո րե լիս, 
հիմ ա կան խնդի րը հա մա հա վաք, ա մուր կմախ
քով, սահ մա նա փակ քա նա կի կմախ քա յին ճյու
ղե րով (57 հատ) սա ղար թի ստեղ ծում է: Եր բեք 
չպետք է մո ռա նալ, որ սա ղար թի ճիշտ ձևա վո րու
մը նպաս տում է ծա ռե րի վաղ պտղա բեր մանն ու 
բարձր բեր քատ վութ յա նը: Մինչ դեռ, ե րի տա սարդ 
ծա ռե րի ու ժեղ է տը, մաս նա վո րա պես` ճյու ղե
րի խո րը կար ճա ցու մը, ձգձգում  է պտղա բե րող 
կազ մա վո րում ե րի ա ռա ջա ցու մը, իսկ 12 տա րով 
էլ` ծա ռե րի ժա մա նա կին բեր քատ վութ յան ան
ցու մը: Բեր քատ վութ յան սկզբնա կան շրջա նում, 
երբ ծա ռե րի աճն ու ժեղ է, հարկ է 4045 սմ ից 
բարձր աճ ու նե ցող շվե րը կար ճաց նել` 1/41/3ի 
չա փով, հե ռաց նել սա ղար թը խտաց նող, ի րար 
վրա ստվեր գցող, թույլ և կախ ըն կած ճյու ղե րը: 
Երբ ա ճը  սկսում է աս տի ճա նա բար դան դա ղել ` 
հաս նե լով 3035 սմ ի, անհ րա ժեշտ է շվե րի կար
ճա ցու մը դա դա րեց նել և կի րա ռել միայն նոս րա
ցում: Իսկ երբ ա ճե ցո ղութ յու նը դան դա ղում է և 
1520 սմ ից չի անց նում, նո րից անհ րա ժեշ տութ
յուն է զգաց վում շվերն ու ճյու ղե րը կար ճաց նել` 
նպաս տե լով ա ճի ու ժե ղաց մանն ու նոր ճյու ղե րի 
ա ռա ջաց մա նը: Կապ ված ծա ռե րի հա սա կի հետ` 
սա ղար թը ձգվում է դե պի վեր, մեր կա նում են 
կմախ քա յին ճյու ղե րը, կրճատ վում ա սի միլ յա ցիոն 
և պտ ղա բե րող մա կե րես նե րը, պտղա բե րութ յու նը 
հիմ ա կա նում կենտ րո նա նում է սա ղար թի ծայ
րա մա սե րում: Այս դեպ քում ար դեն պա հանջ վում 
է ե րի տա սար դաց նող էտ, ո րը լի նում է թույլ, չա
փա վոր և  ա պա` ու ժեղ: Թույլ ե րի տա սար դաց նող 
է տի ժա մա նակ կմախ քա յին և կի սակ մախ քա յին 
ճյու ղե րը պետք է կար ճաց նել 23 տա րե կան, իսկ 
չա փա վոր ե րի տա սար դաց ման ժա մա նակ` 46 
տա րե կան բնա փայ տի վրա: Ներ կա յումս, խոր
հուրդ չի տրվում պտղա տու ծա ռե րի ու ժեղ ե րի
տա սար դա ցում, նպա տա կա հար մար է ծե րա ցած 
ծա ռե րը քան դել և տն կել նո րե րը: Ծա ռե րի ե րի
տա սար դաց ման ժա մա նակ պետք է  մեծ ու շադ
րութ յուն դարձ վի այ գու հո ղի մշա կութ յան, պա
րար տաց ման և  ո ռոգ ման աշ խա տանք նե րին, հա
կա ռակ պա րա գա յում` ե րի տա սար դաց նող է տը 
կհան գեց նի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի: Ե թե 
դիտ վում է տար բեր պտղա տե սակ նե րի ծա ռե րի 
ցրտա հար վա ծութ յուն, ո րի աս տի ճա նի ճիշտ ո րո
շու մը դժվար է, այդ դեպ քում ծա ռե րի է տը պետք 
է կա տա րել բող բոջ նե րի բաց վե լուց և  ա ճի սկսվե
լուց հե տո, երբ լրիվ դրսևոր վում են  վնաս վա
ծութ յան չա փե րը: 

Վաղ գար նա նը կար ևոր վում է պտղա տու 
ծա ռե րի սա նի տա րա կան է տը և  բույ սե րի հի վան
դութ յուն նե րի և վն ա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում եը. կա տար վում են բնի, կմախ քա
յին ճյու ղե րի մաքր ման աշ խա տանք ներ` մե տաղ
յա քե րիչ նե րով, այ նու հետև սպի տա կե ցում` կրա
կա թի ջրա յին լու ծույ թով: 

Այ գու հո ղի քե շի գա լուն պես, պետք է սկսել 
միջ շար քա յին և մերձբ նա յին տա րա ծութ յուն նե րի 
մշա կութ յու նը, ին չը նպաս տում է ծա ռե րի ար մատ
նե րի տա րած ման սահ ման նե րում խո նա վութ յան 
կու տակ մանն ու պահ պան մա նը, օ դա փո խութ յան 
լա վաց մա նը, մո լա խո տե րի ոչն չաց մանն ու հո ղի 
կեղ ևա կալ ման վե րաց մա նը: Ե թե այ գին աշ նա
նը չի վար վել, ա պա միջ շար քա յին տա րա ծութ
յուն նե րում վա րը հնդա վոր նե րի մոտ կա տար վում 
է 2022 սմ, կո րի զա վոր նե րի մոտ` 1618 սմ, իսկ 
ծա ռե րի մերձբ նա յին տա րա ծութ յու նում` 1012 սմ  

խո րութ յամբ` չվնա սե լով ար մա տա յին հա մա կար
գը: Այ գու հո ղի միջ շար քա յին տա րա ծութ յուն նե րի 
ճիշտ օգ տա գոր ծու մը և մ շակ վող բույ սե րի ճիշտ 
հա ջոր դա կա նութ յու նը զգա լիո րեն բարձ րաց նում 
են  պտղա տու ծա ռե րի աճն ու պտղա բե րութ յու
նը: Պտ ղա տու այ գի նե րում պետք է կի րա ռել հո
ղի պահ պան ման այն պի սի հա մա կար գեր, ո րոնք  
ոչ միայն կկա սեց նեն բեր րիութ յան ան կու մը, այլև 
կնպաս տեն դրա բա րե լավ մա նը: Սո վո րա բար, 
ե րի տա սարդ այ գի նե րում խոր հուրդ է տրվում 
մշա կել այն պի սի բու սա տե սակ ներ, ո րոնք 
կնպաս տեն հո ղի բեր րիութ յան բա րե լավ մանն ու 
լրա ցու ցիչ ե կամ տի ստաց մա նը: 

Պտ ղա բե րող այ գի նե րում հո ղը պահ պա նե լու 
հա մար նպա տա կա հար մար է կի րա ռել  կա նաչ 
պա րար տաց ման, սև ցե լի և  ար հես տա կան ճմա
կալ ման հա մա կար գե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
հեր թա կա նութ յուն: Այս տեղ կա նաչ պա րար տա
ցու մը պետք է լի նի ա ռաջ նա յին, սև ցե լը` երկ
րոր դա կան, իսկ ար հես տա կան ճմա կա լու մը կրի 
պար բե րա կան բնույթ:

Ե թե այ գին աշ նա նը չի պա րար տաց վել, 
ա պա գար նա նը, վա րի և բա ժակ նե րի փո րի ժա
մա նակ, ե րի տա սարդ այ գի նե րի 1 հաին տրվում 
է 1015 տ փ տած կամ կի սա քայ քայ ված գո մաղբ, 
միա ժա մա նակ` ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա
լիու մա կան  4560 կգ, իսկ պտղա բե րող այ գի նե
րին` հա մա պա տաս խա նա բար` 1520 տ գո մաղբ, 
90120 կգ հան քա յին պա րար տան յու թեր` ազ դող 
նյու թի հաշ վով: Ա զո տա կան պա րար տան յու թե
րով սնու ցու մը կա տար վում է հետև յալ չա փա բա
ժին նե րով. ե րի տա սարդ այ գի նե րում` 1 հաին` 
3040 կգ, իսկ պտղա բե րող այ գի նե րում` 5060 
կգ` ազ դող նյու թի հաշ վով: Պա րար տան յու թե րը  
հող են  մտցվում 2530 սմ խո րութ յամբ, ո րի դեպ
քում ար մատ նե րը  կա րո ղա նում են անհ րա ժեշտ 
չա փով օգտ վել դրա նից: Միա ժա մա նակ զգա լիո
րեն բարձ րա նում է պա րար տաց ման և ս նուց ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը: Այ գու պա րար տաց մանն 
ու հո ղի մշա կութ յա նը զու գըն թաց, պատ րաս տում 
են ո ռոգ ման ա կոս ներ և ձեռ նա մուխ լի նում այ
գի նե րի ա ռատ ջրին, ո րը նպաս տում է ծա ռե րի 
օր գան նե րում ջրի և սնն դան յու թե րի տե ղա շար ժի 
ա րա գաց մա նը, վնաս վա ծութ յան հետ ևանք նե րի 
վե րաց մա նը, բեր քի պահ պան մանն ու պտուղ նե
րի խո շո րաց մա նը: Ծա ռե րի ո ռո գու մից մե ծա պես 
կախ ված է նաև  կա յուն և բարձր բեր քի ստա
ցու մը: Պտ ղա տու ծա ռե րը ջրի մեծ պա հանջ են 
զգում, հատ կա պես` տերև նե րի և շ վե րի ա ռա
ջաց ման, բուռն ա ճի ու պտղա լի ցի, ինչ պես նաև` 
պտղա բող բոջ նե րի հիմ ադր ման և ձ ևա վոր ման 
ժա մա նակ: Խոր հուրդ է տրվում ա ռա ջին ջու րը 
տալ վաղ գար նա նը` մինչև բող բոջ նե րի բաց վե
լը, երկ րոր դը` ծաղ կա թա փից, եր րոր դը` պտղա
թա փից ան մի ջա պես  հե տո: Ջ րում ե րի քա նա
կը, ժամ կետ նե րը, չա փա բա ժին նե րը կախ ված 
են աճ ման մի ջա վայ րի պայ ման նե րից, պտղա տե
սակ նե րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րից, պատ վաս տա կա լից և ծա ռե րի հա սա
կից: Հան րա պե տութ յու նում մշակ վող հիմ ա կան 
պտղա տե սակ նե րի պա հան ջը ջրի նկատ մամբ 
միա տե սակ չէ, ա ռա վել պա հանջ կոտ են` սա լո րե
նին, տան ձե նին, խնձո րե նին, կե ռա սե նին, ա վե լի 
քիչ` բա լե նին, դեղ ձե նին, ծի րա նե նին և ն շե նին:   

Գա գիկ Սանթ րոս յան
ՀԱԱՀ Ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի դե կան,

 գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
դո ցե նտ

ԾՈՎԱԲՈՂԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ (ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ)
Հայկական տարանունները  ժախուկ, խրեն, կծվիչ, 

կրեն, քթառ
 Դե ղա բույ սի նկա րագ րութ յու նը: Կա ղամ բազ գի նե րի կամ 

խա չա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող, մինչև 100 սմ 
բարձ րութ յան, տեր ևա կա լած ցո ղու նով բազ մամ յա խո տա բույս է: 
Ու նի հո ղի մեջ խոր թա
փան ցող մսոտ, սպի տակ 
ար մատ ներ, խո շոր ու 
լայն, նշտա րաձև, ա լի
քաեզր, ար մա տա մերձ 
տերև ներ: Ծա ղիկ նե րը 
մանր են ու սպի տակ, 
պտու ղը կլոր, երկ բուն 
պա տիճ է: Ծաղ կում է հու
նիսհու լիս, պտղա կա լում` 
օ գոս տոսսեպ տեմ բեր 
ա միս նե րին: Մեր հան
րապ տութ յու նում աճում է 
միայն 1 տեսակը` (սո վո
րա կան ծո վա բող կը), ո րը 
որ պես մո լա խոտ, ա ճում 
է գե տեզ րե րին, թաց մար գա գե տին նե րում, տնա մերձ հո ղա մա սե
րում և  այ լուր` հա ճախ տա լով հոծ բու սուտ ներ: Բազ մա նում է ար
մա տա շի վե րով: Պա հանջ կոտ չէ լույ սի և ջեր մութ յան նկատ մամբ, 
ա ճի հա մար նա խընտ րում է ա վա զա հու մու սա յին հո ղե րը:

Քի միա կան բա ղադ րութ յու նը: Ար մա տը պա րու նա կում է 
մինչև 16,3 % շա քար, օս լա, խե ժան յութ, գլի կո զիդ սի նիգ րին, ֆեր
մենտ մի րո զին: Վեր ջինս` ազ դե լով գլի կո զի դի վրա` ա ռա ջաց նում 
է գլյու կո զա և ծծմ բա կա լիու մա կան թթու աղ: Վեր ջի նով էլ պայ
մա նա վոր ված է ծո վա բող կի սուր համ ու հո տը: Կա լիու մա կան և  
եր կա թա յին ա ղե րի պա րու նա կութ յամբ ծո վա բող կը գե րա զան ցում 
է այն պի սի բան ջա րա բույ սե րին և մր գե րին` ինչ պի սիք են` լո լի կը, 
սա մի թը, լո բին, սո խը, սխտո րը, գա զա րը, կար տո ֆի լը, բա լը, նա
րին ջը, կիտ րո նը, ման դա րի նը և  այլն:

 Բու ժա կան նշա նա կութ յու նը: Բուժ ման նպա տա կով գլխա վո
րա պես օգ տա գոր ծում են բույ սի ար մատ նե րը, ո րոնք աշ նա նը բա
հով հա նում են և հո ղոտ վի ճա կում պա հում նկու ղում` ա վա զի մեջ` 
78 ա միս: Ծո վա բող կը որ պես հա մե մունք` ու նի կի րառ ման շատ 
հին պատ մութ յուն: Դեռևս մ. թ. ա ռա ջին դա րե րում Մի ջերկ րա կա
նի ծո վա մերձ երկր նե րում այն լայ նո րեն օգ տա գործ վել է մսե ղե նը 
և ձկ նե ղե նը հա մե մե լու հա մար, իսկ ա վե լի ուշ` օգ տա գործ վել է 
նաև որ պես դե ղա բույս: Հնդ կաս տա նում ծո վա բող կը դեռևս շատ 
հնուց օգ տա գոր ծել են որ պես օր գա նիզ մի ու ժե րը խթա նող, մի զա
մուղ և գոտ կա ցա վե րի դեպ քում` որ պես փա րա տող մի ջոց: Դե ղա
բույ սի մա սին 1785 թ. ու շագ րավ տվյալ ներ է տա լիս ռուս խո շոր 
կլի նի ցիստ Ն. Մ. Ամ բո դիկ Մաք սի մո վի չը: Նա նշում է, որ բույ սը 
թարմ վի ճա կում ու նի ա խոր ժա կը գրգռող հատ կութ յուն, մի զա
մուղ է, ար յան շրջա նա ռութ յու նը կար գա վո րող, «ար յու նը մաք րող» 
բույս է: Նա բույ սի ար մա տը և ն րա թարմ հյու թը ա ռա ջար կել է 
որ պես «գե րա զանց օգ տա կար» մի ջոց` լնդախ տի, ջրգո ղութ յան, 
քա րա յին հի վան դութ յան, հա զի ժա մա նակ:  Ար մա տը ըն դու նե
լիս, նա ա ռա ջար կել  է այն կուլ տալ դե ղա հա բե րի նման ման րաց
րած ձևով, որ պես զի չգրգռի ստա մոք սը`վրա յից ըմ պե լով խա ղո ղի 
հյութ կամ  շա քա րա ջուր: 

 Հայ րե նա կան ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ թարմ ար մա
տը և դրա նից ստաց վող հյու թը հա մար վում են որ պես ա խոր ժա
կը լա վաց նող, մի զա մուղ, հա կալն դախ տա յին մի ջոց ներ: Ար մա տի 
խյուսն իր ազ դե ցութ յամբ չի զի ջում մա նա նե խին և կի րառ վում 
է ռա դի կու լիտ նե րի, գոտ կա ցա վե րի, տար բեր տե սա կի մկա նա
ցա վե րի դեպ քե րում և  այլն: Ար մա տի թարմ հյու թը և ջ րա թուր
մը դրա կան արդ յունք են տա լիս հե պա տիտ նե րի, թեր սեկ րե տոր 
գաստ րիտ նե րի, պո դագ րա յի, ռևմա տիզ մի, վե րին շնչու ղի նե րի 
կա տա ռի դեպքում, իսկ ո ղող ման ձևով` ստո մա տիտ նե րի, ա տամ
նա ցա վի և  ան գի նա յի ժա մա նակ: Գի տա կա նո րեն հաս տատ ված է 
ծո վա բող կի ման րէաս պան և նա խա կեն դա նի նե րի վրա կոր ծա նա
րար ազ դե ցութ յուն նե րը: Ջ րիկ մզված քը ի ջեց նում է ար յան ճնշու
մը, բու ժում սնկա յին հի վան դութ յուն նե րը:

 Դե ղա բույ սը լայնորեն տարածված է նաև  Ֆ րան սիա յում: Այն 
լայն կի րա ռում ու նի նաև հո մեո պա թիա յում: Շ նոր հիվ ար մա տում 
պա րու նակ վող մեծ քա նա կի լի զո ցի մի` մա քուր հյու թով կամ ջրա
թուր մով մաք րում են թա րա խա յին վեր քե րը: Լի զո ցի մը վա ղուց 
հիմ ա վոր վել է բժշկական պրակ տի կա յում որ պես լայն մասշ
տա բի ներ գոր ծող հա կա միկ րո բա յին մի ջոց: Ար մա տի պատ րաս
տուկ նե րը ո’չ միայն մաք րում են դեմ քը բծե րից ու պե պեն նե րից, 
այլև դեմ քին տա լիս են փափ կութ յուն և ս պի տա կութ յուն.  որ պես 
ընդ հա նուր կազ դու րիչ մի ջոց` ա ռա ջարկ վում է պար բե րա բար ըն
դու նել ճա շի հետ` մտա վոր և ֆի զի կա կան ծանր աշ խա տան քի 
պայ ման նե րում: Ծո վա բողկն ան վա նում են «բան ջա րա նո ցա յին 
պե նի ցի լին»` շնոր հիվ նրա հա կա բիո տի կների հատ կութ յան, մի 
հատ կա նիշ, ո րը դրա կան է անդ րա դառ նում մի շարք բոր բո քա յին 
պրո ցես նե րի վրա: 

Այլ օգ տա կար հատ կա նիշ նե րը: Ծո վա բող կը հիա նա լի հա
մե մունք է մսե ղեն, ձկնե ղեն և  այլ տե սա կի ճա շե րի մեջ: Ինչ պես 
ար մա տը, այն պես էլ տերև նե րն օգ տա գոր ծում են վա րուն գի, լո
լի կի, սնկի և  այլ մթեր քների թթու նե րի մեջ որ պես կոն սեր վանտ 
և հա մե միչ: Ռուս ժո ղո վուր դը հա ցի և ճա շի հետ օգ տա գոր ծում է 
ծո վա բող կի ար մա տի, սխտո րի և լո լի կի խառ նուր դը` 1:3:30 հա
րա բե րութ յամբ: Այս խառ նուր դը` մսա ղա ցով անց կաց նե լուց հե
տո, լցնում են ա ման նե րի մեջ, փակ վի ճա կում պա հում սա ռը տեղ, 
ա պա օգ տա գոր ծում որ պես ա խոր ժա կը գրգռող մի ջոց:
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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

ՆԱՐԴՈՍ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից օգ տա գործ վում է ժո
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ։ Կի րառ վել է ո ջիլ նե
րի դեմ։ Բույ սի ծաղ կա բույ լը, տեր ևը և ցո ղու նը փո
շիաց րել և  օգ տա գոր ծել են մո մե րի մեջ։ Այր ված մո
մի բուր մուն քը վա նում է մի ջատ նե րին։ Ծա ղիկ նե րը 
հա վա սար քա նա կութ յամբ խառ նել են պատ րին ջի և 
գայ լու կի հետ, պատ րաս տել «քնա բեր» բար ձիկ ներ։

Ա սում են նար դո սի, դափ նու, վար դի, մե խա կի, 
սու սամ բա րի, թթվի ճի (betonica), մշկըն կույ զի խառ
նուր դը կա րող է բու ժել ցան կա ցած հի վան դութ յու նից։ 
Այս «մո գա կան» խառ նուր դը լցրել են հա տուկ պար կի
կի մեջ և կա խել չոր տե ղում, և հ պել հի վանդ մա սին` 
հատ կա պես միգ րե նի դեպ քում։

Շրթ նա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քի (Labiatae) բույս 
է, տար բեր վում են 2530 են թա տե սակ։ Բ նա կան պայ
ման նե րում ա ճում է Մի ջերկ րա կան ծո վի ժայ ռոտ վայ
րե րի կա վաա վա զա յին լան ջե րին և Հնդ կաս տա նում։ 
Հիմ քից սկսած` խիտ ճյու ղա վոր ված է, ծեր ծաղ կա կիր 
ճյու ղե րը տա րած ված են անկ յան տակ, նոր զար գա
ցող ե րի տա սարդ բազ մա թիվ ցո ղուն ներն ուղ ղա ձիգ 
են։ Տերև նե րը նստա դիր են` եր կա րա վուն, նշտա րաձև 
կամ գծա յին, թի թեղն ամ բող ջաեզր է։ Ու նի մինչև 60 
սմ բարձ րութ յան հաս նող կի սաթ փի տեսք։ Զար գաց
ման շրջա նում տեր ևի գույ նը փոխ վում է` սկզբից այն 
մոխ րա գույն է, հե տո` կա նաչ, տա կի ե րե սից ծածկ ված 
է գեղ ձա յին մա զիկ նե րով։

Ծաղ կա կիր ցո ղուն ներն ա վե լի եր կար են, գա գա
թա յին ոչ հա մա չափ հաս կա տիպ ծաղ կա բույ լե րում։ 
Ծաղ կի բա ժա կը խո ղո վա կաձև է, մուգ մա նու շա կա
գույն, խիտ թա վա պատ, ծաղ կապ սա կի վե րին շուր թը 
կազմ ված է` եր կու, իսկ ներք ևի նը` ե րեք ա վե լի փոքր 
թիակ նե րից։ Պ տու ղը պա րու նա կում է չորս սև  ըն կու
զիկ ներ։ Մեղ րա տու բույս է։

 Նար դո սը բնութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող ա ռա
վել բու րում ա վետ բույ սե րից մեկն է։ Այդ է պատ ճա ռը, 
որ բույ սի ծա ղիկ նե րը չեն օգ տա գործ վում սննդի մեջ, 
որ պես հա մե մունք. հար գի են բույ սի նվազ բու րում ա
վետ տերև նե րը։ Մ շա կո վի տե սակ նե րից հա մե մունք 
չեն պատ րաս տում։

Դեռ չբաց ված ծաղ կա բույ լե րից ստա նում են յուղ, 
ո րը մեծ քա նա կութ յուն նե րով օգ տա գործ վում է օ ճա ռի 
և  օ ծա նե լի քի ար տադ րութ յան մեջ։ Բույ սի լա տի նե րեն 
(Lavandula) ան վա նու մը կապ ված է այն հան գա ման քի 
հետ, որ հին Հ ռո մում այն ա վե լաց րել են լո գան քի ջրին` 
lavareնշա նա կում է` լվաց վել։ Տն տե սա կանար տադ
րա կան նպա տակ նե րով. այժմ մշակ վում է Ֆ րան սիա
յում, Հուն գա րիա յում, Ս լո վե նիա յում, Խոր վա թիա յում, 
Ուկ րաի նա յում, Կ րաս նո դա րի մար զում, Վ րաս տա նում 
և  այ լուր։

Բազ մա նում է սեր մե րով, ան դա լի զով, բույ սի բա
ժա նու մով։ Ուշ աշ նա նը է տեք տա րեց ճյու ղե րը և ծած
կեք բույ սը, այլ կերպ այն կցրտա հար վի։ Կի րառ վում 
է չոր, քար քա րոտ վայ րե րի կա նա չա պատ ման հա մար, 
կան խում է հո ղի է րո զիան։

Բու ժիչ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում են ծա ղի կը, 
տեր ևը, ցո ղու նը։ Հում քը մթե րում են ծաղկ ման շրջա
նում, հյու սում ցո ղուն նե րը և չո րաց նում։ Ծա ղիկ ներն 
ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ ե թե րա յին յուղ են պա րու
նա կում, դրանք կա րե լի է օգ տա գոր ծել ծաղ կե լուց 710 
օր անց։ Թարմ ծա ղի կը պա րու նա կում է` մինչև 1, իսկ 

չո րը` 3 տո կոս ե թե րա յին յու ղեր, նաև` դա բա ղան յութ, 
ֆլա վոն ներ, ֆի տոս տե րոլ ներ, խե ժեր, դառ նան յութ, 
ուր սո լաթ թու։ Բա ցի ե թե րա յին յու ղից` բույ սից ստա
նում են նաև կու մա րին և գեր նիա րին։ Նար դո սի յու ղը 
կի րառ վում է թա րա խա յին վեր քե րի, մաշ կա յին հի վան
դութ յուն նե րի, նևրալ գիա յի բուժ ման հա մար։

Ա րո մա թե րա պիա յում օգ տա գործ վում է որ պես 
աշ խա տու նա կութ յու նը բարձ րաց նող, հոգ նա ծութ յու նը 
նվա զեց նող, նյար դա յին և սիրտա նո թա յին հա մա կար
գե րի աշ խա տան քը կար գա վո րող մի ջոց։ Բույ սի պատ
րաս տուկ նե րը լա վաց նում են ա խոր ժա կը, հանգս տաց
նում ո րո վայ նի ցա վե րը, նյար դա յին լար վա ծութ յու նը, 
ո րոշ դեպ քե րում` բու ժում անք նութ յու նից։

Ու նի մի զա մուղ և մաղ ձը հե ղու կաց նող հատ կութ
յուն։ Ծա ղի կի թուր մը լա վաց նում է գլխու ղե ղի ար յան 
շրջա նա ռութ յու նը։ Բուլ ղար նե րը նար դո սի յու ղով բու
ժում են պնևմո նիան, ռի նի տը, լա րին գի տը, կի րա ռում 

են ստո մա տո լո գիա յում։ Լայն կի րա ռութ յուն ու նի նաև 
նար դո սի մեղ րը` նվա զեց նում է գլխա ցա վը, կի րա ռում 
են միգ րե նի, տա խի կար դիա յի, ա կան ջի բոր բոք ման և  
աղ մու կի բուժ ման ըն թաց քում, նվա զեց նում է ոս կոր
նե րի ցա վը։

Ա. Ա մա սիա ցին նար դո սի բու ժիչ հատ կութ յուն նե
րի մա սին գրել է. «Եզ նա խոտ, աս տու խո տոս, հու սամ, 
փա ղան գա մուշկ, լվա ցուկ, խու զա մի։ Օժտ ված է փափ
կեց նող ու բա ցող հատ կութ յամբ, ամ րաց նում է նյար
դերն ու մաք րում է ու ղե ղը։ Օ շա րա կը կօգ նի ընկ նա վո
րութ յան ու մե լան խո լիա յի դեպ քում, կամ րաց նի զգա

յութ յան օր գան նե րը, կկան խի ծե րա ցու մը, 
կսրի բա նա կա նութ յու նը։ Կօգ նի նաև ո րո
վայ նի խո ռո չում գտնվող օր գան նե րի հի
վան դութ յուն նե րի, ինչ պես նաև` զա նա զան 
ոսկ րա ցա վե րի դեպ քում։ Դ րա ըն դուն ման 
չա փա բա ժի նը 6 գրամ է»։

Նար դո սի ե թե րա յին յուղն ազ դե ցիկ 
հա կաա լեր գիկ մի ջոց նե րից մեկն է։ Այն 
ու ժե ղաց նում է այլ դե ղա մի ջոց նե րի (բու
րում ա վետ յու ղե րի) բու ժիչ ազ դե ցութ
յու նը։ Կա րե լի է ա ռանց բու սա յու ղի հետ 
խառ նե լու, քսել մաշ կին։ Բա րե լավ վում է 
մար սո ղութ յու նը, օգ տա կար է բրոնխ նե
րի ասթ մա յի դեպ քում։ Կախ ված ա լեր գիկ 
ռեակ ցիա յի բնույ թից` օգ տա գործ վում է 
լո գան քի, թրջո ցի, ին հա լա ցիա յի կամ լոս
յո նի մեջ։ Ան փո խա րի նե լի մի ջոց է սթրե սի 
պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած ա լեր գիկ ռեակ
ցիա յի դեպ քում։

Աղ մուկ ա կանջ նե րում. 10 գ նար
դո սի խո տին (ծա ղի կը, տեր ևը) ա վե
լաց րեք 200 մլ  եռ ջուր, 10 րո պե ե փեք 
ջրա յին բաղ նի քի վրա։ Թր մեք մինչև 

հո վա նա լը և քա մեք։ 2 ճ/գ թուր մը լու ծեք 100 մլ գոլ 
ջրի մեջ, ա վե լաց րեք 1ա կան թ/գ խնձո րի քա ցախ 
և մեղր (լավ է նար դո սի), խմեք այս չա փա բաժ նով 
օ րը 3 ան գամ` սնվե լու ըն թաց քում։ Հանգս տաց նում 
է նյար դե րը, գլխա ցա վը, կան խում գլխապ տույ տը։ 
Ոսկ րա ցավ. Նար դո սի ծա ղիկ նե րը լցրեք ա պա կե տա
րա յի մեջ (ընտ րեք կարմ րա վուն ե րան գի), ա վե լա ցրեք 
մեղր. այն քան, որ ծած կի հում քը։ Ցան կա լի է, որ բույ
սը թարմ լի նի: Վեց ա միս թրմեք մութ, հով տե ղում։ 
Օգ տա գոր ծել 1ա կան ճ/գ, օ րը 3 ան գամ` սնվե լուց 10 
րո պե ա ռաջ։ Այս խառ նուրդն ա վե լաց րեք ոչ տաք թե
յի մեջ։ Հանգս տաց նում է նյար դե րը, բարձ րաց նում է 
տրա մադ րութ յու նը, պարգ ևում հան գիստ քուն։

Գլ խապ տույտ. Շա քա րի խո րա նար դի կի վրա կա
թեց րեք 5 կա թիլ նար դո սի յուղ։ Օգ տա գոր ծեք ըստ 
անհ րա ժեշ տութ յան, նաև գլխա ցա վի, ա խոր ժա կի լա
վաց ման դեպ քե րում։

Լի լիթ Գաս պար յան


