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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն: Տե
ղի ու նե ցած խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում ներ կա յաց վել են գե րա տես չութ յան ըն թա ցիկ ծրագ րե
րը, մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունք ներն ու ո լոր տի զար գաց ման հե ռան կար ներն ու 
նա խագ ծե րը: 

 Նախ անդ րա դարձ է կա տար վել 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 2017 թվա
կա նի ծրագ րին: Զե կուց վել է, որ սեր մե րի ներկր ման և մա տա կա րար ման գոր ծըն թացն ար դեն իսկ 
ըն թաց քի մեջ է: Դ րանց մի մա սը ձեռք է բեր վել նաև Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յա նից, ո րի սեր մե րի 
վա ճառ քի գի նը շատ ա վե լի ցածր է: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը կար ևո րել է Գ յում րիի սե լեկ
ցիոն կա յա նի զար գա ցումն ու գոր ծու նեութ յան ընդ լայ նու մը և հանձ նա րա րել կարճ ժա մա նա կա
հատ վա ծում, ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան ծրա գիր: §Ին չո՞ւ առ այ սօր հաշ վարկ չենք ա րել, 
թե ինչ պես ա նել, որ պես զի դրսից կախ վա ծութ յու նը նվա զեց նենք: Ա նընդ հատ ա սում ենք, որ պետք 
է ներ մու ծու մը փո խա րի նել, ու րեմն պետք է ու սում նա սի րենք, թե Հա յաս տանն ինչ է ներ մու ծում և 
դ րա դի մաց ինչ ենք կա րո ղա նում ա նել: 

Յուրաքանչյուր գումարի ծախսին և որոշմանը պետք է 
հետևի թվային պատասխան. Կարեն Կարապետյանն 
այցելել է գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ար ժույ թի Մի ջազ գա յին 
Հիմ նադ րա մի հա յաս տան յան ա ռա քել յութ յան ղե կա վար Հո սեյն Սա մի ղե կա վա րած պատ վի րա
կութ յա նը: Պատ վի րա կութ յան կազ մում էր նաև Հա յաս տա նում ԱՄՀ մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ Տե
րե սա Դա բան Սան չե սը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում  նա խա րա րը ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի զար գաց մանն ուղղ ված կա ռա վա րութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ
յուն նե րը, պե տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րը և նա խա տես վող նա խա ձեռ նութ յուն նե րը:  § Մեր 
հիմ նա կան նպա տակն է` վե րա նա յել ո լոր տի պե տա կան սուբ սի դա վոր ման ուղ ղութ յուն նե րը` գյու
ղատն տե սութ յու նը զար գաց նե լու և այն դարձ նե լու քիչ ռիս կա յին, շա հու թա բեր և հե տաքր քիր: 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յու նը կա րիք ու նի է ժան ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի, և մենք նա
խա տե սում ենք տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վոր մամբ օ ժան դա կել մեր ֆեր մեր նե րին ա ռան ձին 
ծրագ րե րի մի ջո ցով, ո րոնք ո լոր տում զար գա ցում կա պա հո վեն¦, նշել է նա խա րար Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րի խոս քով` այդ նպա տա կով քննարկ ման կներ կա յաց վեն  հա կա կարկ տա յին ցան
ցե րի և կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ներդր ման սուբ սի դա վոր ման ծրագ րերը: Ար դեն իսկ 
մեկ նար կել է  տա րե կան 2 % տո կո սադ րույ քով գյուղ տեխ նի կա յի լի զին գի ձեռք բեր ման ծրա գի րը: 
Նա խա րա րութ յու նը նա խա ձեռ նել է նաև ՄՏԿի ստեղծ ման փորձ նա կան ծրա գիր`  նաև փոքր ֆեր
մեր նե րին բարձ րա կարգ մե խա նի զա ցիա յով ծա ռա յութ յուն ա պա հո վե լու հա մար: Բա ցի այդ, շա
րու նակ վում են սուբ սի դա վոր վող պայ ման նե րով պա րար տան յու թե րի, սեր մա ցու նե րի տրա մադր
ման ծրագ րե րը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը տե ղե կաց րել է, որ նա խա րա րութ յու նը բա նակ ցում է մի ջազ գա յին դո նոր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ`  GIS տիե զե րա կան հե ռազնն ման հա մա կար գի ներդր ման նպա տա
կով, ին չը հնա րա վո րութ յուն կընձեռի ու նե նալ ո լոր տի ի րա տե սա կան և հա վաս տի գնա հա տա կան
ները և դ րանց հի ման վրա կան խա տե սում ներ ա նել:

 Կող մե րը մտքեր են փո խա նա կել նաև գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի խթան ման, 
ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր ման, բնակ լի մա յա կան ա ղետ նե րի պատ ճա ռով կո րուստ
նե րի նվա զեց ման և  եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք  այլ հար ցե րի շուրջ:
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն ընդունել է 
ԱՄՀ պատվիրակությանը

 Կա ռա վա րութ յան նիս տում Կա րեն Կա րա պետ յա նը, անդ րա
դառ նա լով հա կա կարկ տա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մա նը,  
նշել է, որ նա խորդ ա միս նե րի ըն թաց քում բազ միցս քննարկ վել 
է հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի աշ խա տանք նե րի ո րա կի բարձ
րաց ման հար ցը: Վարչապետը հանձ նա րա րել է ՀՀ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար նե րին 2շա
բաթ յա ժամ կե տում` հա մա տեղ քննար կե լով նախ կի նում ներ կա
յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը, կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազմ 
ներ կա յաց նել ա ռա ջի կա յում հա կա կարկ տա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն
ներ՝ միա ժա մա նակ քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով հնա րա վոր 
այ լընտ րան քա յին լու ծում նե րը, այդ թվում` նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներ մու ծու մը և ցան ցա յին մի ջոց նե րը: Ըստ անհ րա ժեշ տութ յան՝ 
հար ցը քննար կել նաև տեխ նի կա կան հնա րա վոր օ ժան դա կութ
յուն տրա մադ րող այլ գե րա տես չութ յուն նե րի հետ:

* * *
Գոր ծա դի րը հաս տա տել է օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 

ո լոր տում հա վա տար մագ րում ի րա կա նաց նող մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ցան կը: §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան հա վաս տումն ի րա կա
նաց նում է սեր տի ֆի կաց ման մար մի նը §օր գա նա կան¦ կամ §ան
ցու մա յին շրջա նի օր գա նա կան¦ սեր տի ֆի կատ տա լու մի ջո ցով: 
Սեր տի ֆի կաց ման մարմ նին հա վա տար մագ րվում են ՀՀ կա ռա
վա րութ յան հաս տա տած ցան կում նե րառ ված օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա վա տար մագ րում ի րա կա նաց նող 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Մինչ օրս մի ջազ գա յին 
այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ցան կը հաս տատ ված չէր:

* * *
Կա ռա վա րութ յան նիս տում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 

ներկր վող ապ րանք նե րը տե ղա կան ար տադ րան քով փո խա րի
նե լու վե րա բեր յալ վար չա պե տը նշել է. § Բազ միցս բարձ րա ձայ
նել ենք ներկր վող ապ րանք նե րը մրցու նակ և  ո րակ յալ տե ղա կան 
ար տադ րան քով փո խա րի նե լու մեր որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ
յան մա սին: Նշ վա ծը վե րա բե րում է բո լոր ո լորտ նե րին, այդ թվում՝ 
գյու ղատն տե սութ յա նը: Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից ու նաև մեր աշ խա տան քա յին այ ցի արդ յուն քում ա ռա
ջարկ վել է եր կու հստակ ուղ ղութ յուն տե ղա կան ար տադ րան քի 
խրա խուս ման վե րա բեր յալ՝ մե կը հան քա յին և կեն սա բա նա կան 
պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ յունն է, մյու սը՝ տե ղա կան սերմ
նա բու ծութ յու նը՝ հա մա պա տաս խան սե լեկ ցիոն կա յան նե րի զար
գա ցու մով և  այդ ո լոր տի հա մա կար գու մով¦:  Գոր ծա դի րի ղե կա
վա րը հանձ նա րա րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին` 
1ամս յա ժամ կե տում ու սում նա սի րել ո լոր տում առ կա սե լեկ ցիոն 
կա յան նե րի և սերմ նա բու ծութ յամբ զբաղ վող կազ մա կեր պութ
յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը և կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազմ 
ներ կա յաց նել այդ ո լոր տը զար գաց նե լու և հա մա կար գե լու վե րա
բեր յալ կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման նա խա գիծ: Աշ խա տանք նե րին 
ներգ րա վել նաև § Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րան¦ հիմ նադ րա մի մաս նա գետ նե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
և տն տե սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րար նե րին 
հանձ նա րա րվել  է հա մա տեղ քննար կել և կա ռա վա րութ յան աշ
խա տա կազմ ներ կա յաց նել Հա յաս տա նում հան քա յին և կեն սա
բա նա կան պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ յան ուղ ղութ յամբ 
հնա րա վոր ներդ րու մա յին ծրագ րի ամ բող ջա կան փա թեթ և  կա
ռա վա րութ յան ո րոշ ման նա խա գիծ:  Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա
րը նշել է.  § Հաշ վի առ նե լով ներ կա յիս շրջա նում կեն դա նի նե րի 
հնա րա վոր վա րակ նե րի և հի վան դութ յուն նե րի ռիս կայ նութ յու
նը, դրա նից ել նե լով գյու ղա ցիա կան և ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րում կեն դա նի նե րի բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի և 
կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ պե տա
կան օ ժան դա կութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման անհ
րա ժեշ տութ յու նը՝ հանձ նա րա րում եմ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան և 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րար նե րին 
2շա բաթ յա ժամ կե տում կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազմ ներ
կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն ներ` սույն թվա կա նի մա յի սի 1ից ՀՀ 
հա մայնք նե րում ա նաս նա բույ ժի հաս տիք ներ սահ մա նե լու և  ար
յու նառ ման, պատ վաս տում նե րի աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող 
շար ժա կան խմբեր ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ¦:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը մաս նակ ցել է Հա
յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան 
կազ մի հետ հան դիպ մա նը` քննար կե լու ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան և ՀԱԱՀ հետ հա մա տեղ մշակ ված աշ խա տան քա յին ծրա գի րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նշել է, որ վար չա պե տի հանձ նա րա րութ
յամբ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը մե կամս յա ժամ կե տում պետք է 
ներ կա յաց նի  սերմ նա բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան զար գաց ման ծրա գիր, 
ո րի հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յու նը պետք է լի նի ներ մու ծու մը ներ քին ար տադ րութ
յամբ փո խա րի նե լը կամ ար տա հան ման խթա նու մը:   

 Նա խա րարն ա ռա ջար կել է հա մալ սա րա նի հետ ստեղ ծել միաս նա կան աշ
խա տան քա յին խումբ, ո րում կընդգրկ վեն թե՛ գյու ղո լոր տի մաս նա գետ ներ և թե՛ 
տնտե սա գետ ներ, ո րոնք տար բեր  ուղ ղութ յուն նե րով հստակ և հիմ նա վոր ված 
ծրագ րեր կմշա կեն: §Ե թե մենք  կա րո ղա նանք  հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե
րով և վեր լու ծութ յուն նե րով հիմ նա վո րել, որ  այդ ծրագ րե րը մրցակ ցա յին են, շա
հա վետ և  կա րող ենք հաղ թող դուրս գալ`  ներ մու ծու մը ներ քին ար տադ րութ յան 
փո խա րի նե լու կամ ար տա հա նու մը խթա նե լու հար ցում, ա պա դրանք կդառ նան 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մաս` պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ կամ սու բիս դա վոր
մամբ, ո րոնք զար գա ցում կա պա հո վեն¦,  կար ևո րել  է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը:  

 Նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տին առնչ վող 
խնդիր նե րին և դ րանց լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րին, ինչ պես նաև վե րամ շակ
ման ճյու ղի` որ պես գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի կար ևոր ուղ ղութ յան զար գաց
մա նը:

ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յանն իր հեր թին վե րա հաս տա տել է բու
հի պատ րաս տա կա մութ յու նը` շա րու նա կել ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ ո լոր տի զար գաց ման նպա տա կով: 
§ Գի տա կան խորհր դատ վա կան ա ռու մով, պետք է հա մա կող մա նի ա ջակ ցութ յուն 
լի նի`  հա մա տեղ ու ժե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ագ րո պա րե նա յին հա
մա կար գի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը որ քան հնա րա վոր է արդ յու նա վետ և կարճ 
ժամ կետ նե րում լու ծե լու հա մար¦, ն շել է Ար շա լույս Թար վերդ յա նը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում ակն կալ վում է պատ րաս տել փաս
տաթղ թեր` մի շարք մշա կա բույ սե րի սերմ նա բու ծութ յան և սերմ նար տադ րութ յան 
տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յան, դրանց մշա կութ յան ա ռա վել նա խընտ րե լի 
գո տի նե րի և  արդ յու նա վետ ցան քաշր ջա նա ռութ յան, ցած րար ժեք մշա կա բույ սե րը 
բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րով փո խա րին ման, խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի, տոհ մա բու ծութ յան, ա նաս նա բու ծութ յան, կոո պե րա տիվ նե րի, գյու ղատն
տե սա կան մթեր ման ար ժեշղ թա յի արդ յու նա վետ մե խա նիզմ նե րի զար գաց ման և  
այլ կար ևոր խնդիր նե րի վե րա բեր յալ։

Այդ նպա տա կով նա խա տես վում է ձևա վո րել 12 աշ խա տան քա յին խումբ և մե
կամս յա ժամ կե տում մշա կել ծրագ րեր, ո րոնք հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նութ
յու նից հե տո, կներ կա յաց վեն ՀՀ կա ռա վա րութ յան քննարկ մա նը: Հան դիպ ման ըն
թաց քում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը պա տաս խա նել  է  նաև ներ կա նե րի 
հար ցե րին:

Քննարկվել է հայ-արգենտինական 
համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ՀՀում 
Ար գեն տի նա յի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Գոն զա լո Ուր
րիո լա բեի տիա յի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ ման նպա տակն էր` 
քննար կել գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայար գեն տի նա կան հա մա գոր
ծակ ցութ յան ընդ լայն ման ա ռա վել հե ռան կա րա յին ու ղի նե րը:

 Դես պան Գոն զա լո Ուր րիո լա բեի տիան վե րա հաս տա տել է ար գեն տի նա կան 
կող մի պատ րաս տա կա մութ յու նը խո րաց նել ագ րա րա յին ո լոր տում երկ կողմ 
փոխ գոր ծակ ցութ յու նը: Այս հա մա տեքս տում կող մերն անդ րա դարձ են կա տա րել 
հու նիս ամ սին նա խա տես վող ար գեն տի նա ցի փոր ձա գետ նե րի այ ցին, ո րոնք ժա
մա նե լու են հայ կա կան կող մի ա ռա ջար կով օ ժան դա կե լու խորհր դատ վա կան հա
մա կար գի բա րե փո խում նե րին: Հաշ վի առ նե լով ար գե տի նա կան հա րուստ փոր
ձը խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը կար ևո րել է նաև սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
զար գա ցու մը Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան և  գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա
մի հետ` գի ն_ե գոր ծա կան ար տադ րութ յան ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կերպ
ման և  ո լոր տի զար գա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 Տե ղե կաց նե լով, որ Հա յաս տա նում ըն թաց քի մեջ է գյու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա յի ձեռք բեր ման լի զին գի ծրա գի րը, ո րը բաց է բո լոր շա հագր գիռ կազ մա կեր
պութ յուն նե րի հա մար` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հույս է հայտ նել, որ այն 
կա րող է հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նել նաև Ար գեն տի նա յի գյուղ տեխ նի կա յի 
մա տա կա րար նե րի հա մար:

Իգ նա տի Ա ռա քել յանն  ար գեն տի նա կան կող մին ներ կա յաց րել է հա կա կարկ
տա յին ցան ցե րի տե ղադր ման նպա տա կով նա խա տես վող պե տա կան օ ժան
դա կութ յան ծրագ րե րը` պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե լով հե տաքրք րութ յան 
պա րա գա յում ար գեն տի կա կան ըն կե րութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, քննար կել 
Հա յաս տա նում հա կա կարկ տա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման հար ցը: Հան դիպ ման 
ըն թաց քում քննարկ վել են հա մա տեղ այլ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո
րութ յու նը, ինչ պես նաև երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:

Ìð²¶Æð

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը  օ րերս մաս
նակ ցել է Եվ րո պա կան Միութ յան կող
մից ֆի նան սա վոր վող և Ավստ րիա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱԶԳ) 
կող մից հա մա ֆի նան սա վոր վող և  ի րա
կա նաց վող §Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ
նութ յուն¦ (ՕԳԱՆ) ծրագ րի ղե կա վար 
կո մի տեի հան դիպ մա նը:

Ե ռամ յա ծրագ րի հիմ նա կան նպա
տակն է` ֆի նան սա կան և տեխ նի
կա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել 
Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րին, 
ագ րո բիզ նես նե րին և կոո պե րա տիվ նե
րին, ինչ պես նաև օ ժան դա կել  օ րենսդ
րա կան բա րե փո խում նե րին, տե ղա կան 
շու կա յի զար գաց մա նն ու ար տա հան
ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը: § Մենք 
հա մոզ ված ենք, որ Հա յաս տա նում օր
գա նա կան գյու ղատն տե սութ յունն ու նի 
զար գաց ման մեծ նե րուժ: Տես նե լով այն 
աշ խա տան քը, ո րը դուք կա տա րում եք 
փոքր ու մի ջին օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման հա մար, մենք 
ու զում ենք ձեզ հետ քննար կել մեկ այլ, 
ա վե լի հա վակ նոտ ծրագ րի ի րա կա նաց
ման հնա րա վո րութ յու նը Հա յաս տա
նում` օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յու նը զար գաց նե լու հա մար: Ե թե մենք 
կա րո ղա նանք գտնել օր գա նա կան ար
տադ րան քի ի րաց ման հա մար շու կա և  
ա պա հո վել ծա վալ, ա պա կա րող ենք 

միա սին ծրա գիր մշա կել` ներգ րա վե լով  
տե ղա կան մաս նա վոր և  եվ րո պա կան 
ա վե լի մեծ ներդ րում ներ, ինչ պես նաև  
պե տութ յան ա ջակ ցութ յուն կամ սուբ սի
դա վո րում ի րա կա նաց նել¦, նշել է նա
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Նա խա րա րը նաև ընդգ ծել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան  պատ րաս տա կա մութ յու նը ծրագ
րի մշակ ման նպա տա կով սեղմ ժամ կե
տում ստեղ ծել աշ խա տան քա յին խումբ 
և կազ մել հա մա տեղ  մի ջո ցա ռում նե րի 
ժա մա նա կա ցույց:

Հան դիպ ման ըն թաց քում ՕԳԱՆ 
ծրագ րի թի մի ղե կա վար Դեյ վիդ Մու
կեն հու բերն ար ձա նագ րել է  ծրագ րի 
ա ռա ջին փու լի հա ջող ի րա կա նա ցու մը, 
ո րի արդ յուն քում այժմ  46 ֆեր մեր և  
ար տադ րող  ան ցում են կա տա րում դե
պի օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յուն: 
Ծ րագ րի երկ րորդ փու լի աշ խա տանքն 
ուղղ ված կլի նի այդ օր գա նա կան ար
տադ րան քի հա ջող ի րաց մա նն ու շու
կա յա վար մա նը:

Ծ րագ րի շրջա նա կում, ֆեր մեր
նե րին օ ժան դա կե լու նպա տա կով, 
նա խա տես վում է օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան ա ջակց ման կա ռույց
նե րի վե րա պատ րաս տում, կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րին օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան վե րա բեր յալ ու
սում նա կան ծրագ րե րի տրա մադ րում 
և  ա ջակ ցութ յուն` ժա մա նա կա կից ձեռ
նարկ նե րի մշակ ման հար ցում:

Համատեղ աշխատանքային խմբեր
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Գարնանացանը՝ պետական հոգածության ներքո
2017 թվա կա նին ևս պե տութ յան 

կող մից կշա րու նակ վի, մատ չե լի գնե
րով, հան քա յին պա րար տան յու թե րի, 
դի զե լա յին վա ռե լան յու թի, տա րա տե
սակ սեր մա ցու նե րի տրա մադ րու մը 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին: 

Կոնկ րետ Լո ռու մար զի 
գյու ղատն տես նե րին, հա մա
ձայն վա ղօ րոք ներ կա յաց
ված հայ տե րի, կտրա մադր վի 
շուրջ 2700 տոն նա ա զո տա
կան, ֆոս ֆո րա կան ու կա լիու
միա կան պա րար տան յութ, 
1.000.000 լիտր դի զե լա յին 
վա ռե լան յութ, 265 տոն նա 
հա ցա հա տի կի և կե րա բույ
սե րի սեր մա ցու: Թեև ան բա
րեն պաստ ե ղա նակ նե րը ո րոշ 
չա փով խո չըն դո տե ցին գար
նան գյու ղատն տե սա կան աշ
խա տանք նե րի մեկ նար կին, 
այ նու հան դերձ Լո ռու մար զի 
Թու ման յա նի, Ս տե փա նա վա նի և մա
սամբ Ս պի տա կի  տա րա ծաշր ջա նի 
գյու ղե րում սկսվել  են գար նա նա ցա նի 
աշ խա տանք նե րը:

Օրերս մար զի երկ րա գործ նե րը 
ստա ցան նաև ա զո տա կան պա րար
տան յու թի հեր թա կան խմբա քա նա կը: 
Եր կա թու ղա յին կա յա րա նի բեռ նա
թափ ման հրա պա րա կում պա րար տան
յու թի բաշխ ման գոր ծըն թա ցին հետ
ևում էին Լո ռու մարզ պե տի տե ղա կալ 
Հով հան նես Թադ ևոս յանն ու մարզ պե
տա րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն
տե սութ յան ու բնա պահ պա նութ յան 
վար չութ յան պետ Գ րի գոր Հա կոբ յա նը: 
Պա րար տան յու թի բեռ նա թա փումն ու 
ա ռա քու մը հա մայնք ներ ըն թա նում էր 
կազ մա կերպ ված և ա ռանց խո չըն դոտ
նե րի:

 Մարզ պե տի տե ղա կա լը նշեց, որ 
գար նա նա ցա նի աշ խա տանք նե րը 
կըն թա նան ա ռանց խո չըն դոտ նե րի, 
պա րար տան յու թի, դիզ վա ռե լի քի ու 
սեր մա ցո ւի հայտ ներ կա յաց րած բո
լոր ֆեր մեր նե րը կստա նան ի րենց հա

սա նե լի քը: Արդեն ցանք է կա տար վել 
2000 հեկ տա րի վրա: Հովհ. Թադևոս
յա նը նաև նշեց, որ կա ռա վա րութ
յու նը բա վա րա րել է նաև ցրտա շունչ 
ձմռան հետ ևան քով ցրտա հար ված 
1000 հեկ տար աշ նա նա ցա նի դաշ տե
րում գար նան վե րա ցանք կա տա րե լու 
հա մար մատ չե լի գնե րով սեր մա ցու 
տրա մադ րե լու մար զի ղե կա վա րութ
յան խնդրան քը: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
մար զի ֆեր մեր ներն ար դեն ստա ցել են 
ա վե լի քան 1000 տոն նա ա զո տա կան 
պա րար տան յութ: Գոր ծըն թա ցը շա
րու նա կա կան է, օ գոս տոսսեպ տեմ բեր 
ա միս նե րին Լո ռու երկ րա գործ նե րին 
կտրա մադր վի նաև ա շա նա նա ցա նի 
հա մար նա խա տես ված պա րար տան
յու թի հայ տա վոր ված քա նա կութ յու նը:

lori.mtad.am
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Ä 1

Յուրաքանչյուր գումարի ծախսին և որոշմանը պետք է հետևի թվային պատասխան Կարեն 
Կարապետյանն այցելել է Գյուղատնտեսության նախարարություն

Ին չո՞ւ սեր մե րի ո լոր տը չենք դի տար կում, 
ե թե ու նենք սե լեկ ցիոն կա յան: Ե թե խո սում 
ենք ար տա հա նու մը ներ քին ար տադ րան քով 
փո խա րի նե լու մա սին, ու նենք մի բան, ո րը 
լավ է աշ խա տում, ու րեմն պետք է ընդ լայ
նենք դրա գոր ծու նեութ յու նը: Գ յում րիի սե
լեկ ցիոն կա յա նի հի ման վրա պետք է ստեղ
ծել փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն, 
ո րը կկա րո ղա նա  դառ նալ նոր մալ կո մեր
ցիոն կա ռույց, ո րը զբաղ վի և սեր մե րի ար
տադ րութ յամբ և վա ճառ քով: Սեր մե րի ո լոր
տը պետք է դարձ նել բիզ նես, դրա նով փող 
աշ խա տել և ա մեն տա րի սուբ սի դա վոր ման 
հա մար ա վե լի մեծ մի ջոցներ չհատ կաց նել¦, 
ա սել է Կա րեն Կա րա պետ յա նը:

 Տե ղե կաց վել է, որ գար նա նա ցա նի աշ
խա տանք նե րը պատ շաճ կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով, սկսվել է նաև գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին պա րար տան յու թի, 
դիզ վա ռե լի քի բա ժան ման գոր ծըն թա ցը՝ 
ֆի նան սա կան բարձր կար գա պա հութ յամբ: 
Դիզ վա ռե լի քի տրա մադր ման հաս ցեա կա
նութ յու նը բարձ րաց նե լու ու նպա տա կա յին ի րա կա
նաց նե լու արդ յուն քում կտնտես վի 1,5 մլրդ դ րամ:

Վար չա պե տը նշել է, որ յու րա քանչ յուր մի ջոց 
ծախ սե լիս, ո րո շում կա յաց նե լուց առաջ պետք է ու նե
նալ կոշտ վե րա բեր մունք: §Պետք է հաս կա նալ՝ ի՞ն
չի հա մար ենք ծախ սում, ի՞նչ է լի նե լու արդ յուն քում: 
Յու րա քանչ յուր ծախ սին, յու րա քանչ յուր ո րոշ մա նը 
պետք է հետ ևի թվա յին պա տաս խան: Ինձ պետք է 
թվով ներ կա յաց նեք, թե ինչ ենք ստա նա լու արդ յուն
քում: Այլ լու ծում չի ըն դուն վե լու: Վեր լու ծել, մո նի
թո րինգ և նմ ա տիպ բա ռե րը պետք է օգ տա գոր ծեք 
նվա զա գույ նը, խո սում ենք լա կո նիկ, գու մա րով, արդ
յուն քով¦, ընդգ ծել է կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը:

 Վար չա պե տին տե ղե կաց վել է, որ աշ խա տանք ներ 
են տար վում Հա յաս տա նում օր գա նա կան պա րար

տան յու թի ար տադ րութ յան ուղ ղութ յամբ. փոր ձար
կում նե րը ցույց են տվել, որ այն ա վե լի արդ յու նա վետ 
է, գի նը` շա հա վետ: Ներդ րու մա յին ծրագ րի փա թե թը 
կներ կա յաց վի կա ռա վա րութ յուն: 

Կա րեն Կա րա պետ յա նին են ներ կա յաց վել գյու
ղատն տե սա կան ա պա հո վագ րութ յան հա մա կար գի 
ներդր ման, ին տեն սիվ այ գի նե րի զար գաց ման, կարկ
տա պաշտ պան ցան ցե րի մատ չե լի պայ ման նե րով 
ներկր ման, լի զին գա յին պայ ման նե րով գյուղ տեխ
նի կա յի տրա մադր ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման, 
գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րածք նե րում ո ռոգ ման 
արդ յու նա վետ՝ կա թի լա յին հա մա կար գե րի ներդր
ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը: 
Նա խա տես վում է նաև գյու ղատն տե սա կան հում քի 
մթեր ման հա մար մատ չե լի վար կե րի տրա մադր ման 
պի լո տա յին ծրա գիր, ին չի արդ յուն քում` մթե րող կազ

մա կեր պութ յուն նե րի և գ յու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի միջև կկազմ վի ե րաշ խա
վոր ված պայ մա նա գիր, իսկ գյու ղա ցին մթեր
ման գու մա րը կստա նա մթեր ման պա հին: 

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև հո ղե
րի բեր րիութ յան բարձ րաց ման, գյու ղատն
տե սութ յան գո տիա վոր ման, ֆեր մեր նե
րի հա մար ու սում նա կան դա սըն թաց ներ 
կազ մա կեր պե լու ծրագ րե րին և Գ յու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման հիմ նադ րա մի 
գոր ծու նեութ յա նը: Վար չա պետ Կա րա պետ
յա նը կար ևո րել է նշված բո լոր ծրագ րե րի 
արդ յու նա վետ և հս տակ ի րա կա նա ցու մը: 
Անդ րա դառ նա լով նշված հիմ նադ րա մի գոր
ծու նեութ յա նը՝ վար չա պետն անհ րա ժեշտ 
է հա մա րել վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց
վող բարձր շա հու թա բե րութ յուն և կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ծախ սա փա կութ
յուն ա պա հո վող ծրագ րե րում ներգ րա վել 
մաս նա վո րին, իսկ է ժան վար կա յին մի ջոց
ներն ուղ ղել ռազ մա վա րա կան ծրագ րե
րին: § Հիմ նադ րա մը պետք է դարձ նենք այն 

գոր ծի քը, ո րով ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ ենք 
զար գաց նե լու, կա թի լա յին հա մա կարգ, ին տեն սիվ 
այ գի ենք ներդ նե լու, լի զին գա յին ծրա գիր ենք ի րա
կա նաց նե լու, խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ենք 
մա տու ցե լու, որ պես զի ի րա վի ճակ փո խենք¦, ա սել 
է վար չա պե տը՝ կար ևո րե լով նշված բո լոր քայ լե րի 
ուղ ղութ յամբ հետ ևո ղա կան աշ խա տան քը: §Ի՞նչ եմ 
ակն կա լում. պետք է ա ռա ջար կենք, ներդ նենք մին 
բան, ո րը նո րութ յուն է, ո րը կա րող է շա հույթ բե րել: 
Դուք պետք է ու նե նաք N հատ եր ջան կութ յան բա
ղադ րա տոմս: Պետք է ներդ նենք անհ րա ժեշտ գոր
ծի քա կազմ, ո րը կբե րի խնդիր նե րի լուծ ման¦, ա սել 
է Կա րեն Կա րա պետ յա նը և պա հան ջել բո լոր ծրագ
րերն ի րա կա նաց նել ժա մա նա կին ու բարձր արդ յու
նա վե տութ յամբ:

Օ րերս Կա նաչ ու սուց ման կենտ րո նում անց կաց վեց 
հեր թա կան  ու սու ցում, ո րին  մաս նակ ցե ցին 15 գյու ղա կան 
կա նանց խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ` ՀՀ բո լոր մար զե րից, 
ով քեր ընդգրկ ված են §Գ յու ղա կան Կա նանց Խմ բե րի տնտե
սա կան հզո րա ցում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման մի ջո
ցով¦ ծրագ րում: Ու սուց ման նպա տակն էր` նպաս տել կա
նանց կա ռա վար չա կան և մար քե թին գա յին հմտութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը, ո րը նրանց կօգ նի հե տա գա յում կա յաց նե լու 
գրա գետ և հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ: 

 Ներ կա յա ցում նե րը, ինք նու րույն աշ խա տանք ներն ու  
վար ժութ յուն նե րը կազ մում էին ու սուց ման ան բա ժա նե լի 
մա սը, ո րոնք օգ նե ցին մաս նա կից նե րին ա ռա վել լավ հաս
կա նալ մա տուց վող նյու թը և գ նա հա տել ի րենց ու ժեղ և թույլ 
կող մե րը: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ար մեն 
Հա րութ յուն յա նի կող մից բո լոր հար ցում նե րին տրվե ցին 
սպա ռիչ պա տաս խան ներ: Մաս նա կից նե րին տրվե ցին նաև 
վկա յա կան ներ:

 Մաս նա կից նե րին հատ կա պես ոգ ևո րեց այն փաս տը, ո րը 
դա սըն թա ցա վա րը վե րա պատ րաստ վել է Բ րիս տո լի, Հար
վար դի, Կա լի ֆոր նիա յի Դեյ վիս հա մալ սա րան նե րում և  ու նի 
ագ րո բիզ նե սի կա ռա վար ման փորձ, ինչ պես նաև դա սա վան
դում է Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նում և Հա յաս տա նի 
Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում: Ագ րո բիզ նե սի ո լոր տում ներգ
րավ ված և դեռևս ա ռա ջին քայ լերն ա նող կա նանց խմբե րին 
ներ կա յաց վեց կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման՝ 
ինք նար ժե քի հաշ վար կի, ֆի նան սա վոր ման ձևե րի, ռիս կե
րի, հետգն ման ժա մա նա կա հատ վա ծի և շա հու թա բե րութ յան 
մա կար դա կի, շու կա յա հան ման և հետ բեր քա հա վա քի կար ևո
րութ յու նը հատ կա պես փոքր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի դեպ քում: Ման րա մասն ներ կա յաց վե ցին նաև հետև յալ 
թե մա նե րը՝ կա ռա վար ման հիմ նա կան մի ջոց նե րը, գոր ծա
ռույթ նե րը, տնտե սութ յուն նե րի նպա տակ նե րի և  ա ռա քե լութ
յան մշա կու մը, ինչ պես նաև մար քե թինգ և վա ճառք թե մա նե
րը՝ թի րա խա յին շու կա յի ընտ րութ յուն, ու սում նա սի րութ յուն, 
ապ րանք, գնա գո յա ցում, խթա նում, դիստ րի բու ցիա:

§Գ յու ղա կան Կա նանց Խմ բե րի տնտե սա կան հզո րա
ցում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով¦ ծրա գի րը 
ի րա կա նաց վում է § Կա նաչ ա րա հետ¦ գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան ՀԿի կող մից` ՄԱԿի Կա նանց հար ցե րով 
զբաղ վող գրա սեն յա կի Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հիմ
նադ րա մի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ: 

§ Կա նաչ ա րա հետ¦

ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում օ րերս հրա վիր վել էր խորհր դակ ցութ յուն Ա րա րա տի 

մար զից ստաց ված գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող ներդ րու մա յին մի շարք ծրագ րերի քննար
կման  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, ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան, §ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿի, 
§Գ յու ղա կան ֆի նան սա կան կա ռույցԾԻԳ¦ պե տա կան հիմ նար կի, 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:  Ներ կա յաց ված ծրագ րե րը, մաս նա վո րա պես,  վե րա բե րում էին  օր գա նա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման կազ մա կերպ մա նը, նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով աշ
խա տող չո րա նո ցի ստեղծ մա նը, կա թի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի գոր ծարկ մա նը   և  այլն: 

Պա տաս խա նա տու նե րը, շա հա ռու նե րի հետ հա մա տեղ, ման րա մասն քննար կել են ներ կա յաց ված 
ծրագ րե րի նպա տա կա հար մա րութ յունն ու հիմ նա վո րում նե րը,  ա ռան ձին դեպ քե րում` դրանք վե րա նա
յե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև` ֆի նան սա վոր ման ա ռա վել նա խընտ րե լի տար բե րակ նե րը:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Ս/թ հուն վա րի 1ի դրութ յամբ, վե րամ շա կող 20 ըն կե րութ յուն ներ 20152016 թվա կան նե րին  գնված 

պտուղ բան ջա րե ղե նի և խա ղո ղի դի մաց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի նկատ մամբ ու նե ցել են 1 
մլրդ 611.2 մլն դ րա մի չկա տար ված պար տա վո րութ յուն:

Վ ճա րում նե րի կա տար ման ըն թաց քի վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան ա ռա ջար կութ յամբ ըն կե րութ յուն նե րը կազ մել են չկա տար ված պար տա վո րութ յուն նե րի 
մար ման ժա մա նա կա ցույց: 2017 թվա կա նի ապ րի լի 7ի դրութ յամբ, 6 ըն կե րութ յուններ ամ բող ջութ
յամբ կա տա րել են պար տա վո րութ յուն նե րը, իսկ մնա ցած 14 ըն կե րութ յուն նե րի չկա տար ված պար տա
վո րութ յուն նե րը կազ մում են 452.5 մլն դ րամ:

ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ՝ ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՄԲ
Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի ու շադ

րութ յան կենտ րո նում հա մաշ խար հա յին պտղա բու ծութ յան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա ներն են:
ԵՄի կող մից ֆի նան սա վոր վող և ՊԳԿի կող մից ի րա կա նաց 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 գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան նե րի զար գաց ման ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD¦ ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, ա պա գա մաս նա գետ նե րը կա յա ցած աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում, ձեռք կբե րեն 
նոր գի տե լիք ներ ու հմտութ յուն ներ: § Հա մաշ խար հա յին պտղա բու ծութ յան ժա մա նա կա կից տեխ նո
լո գիա նե րը¦ թե մա յով աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում ագ րո նո միա կան ո լոր տի ա պա գա մաս նա
գետ նե րը ար դեն չոր րորդ ան գամ  հան դի պե ցին Հա յաս տա նում գտնվող Ի տա լիա յի Ան կո նա յի հա
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Դա վի դե Նի րեի և 
մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Մի կե լե Բ րա վետ տիի հետ:  Դա վի դե Նի րեն, բարձր գնա հա տե լով մեր երկ րում 
պտղա բու ծութ յան ո լոր տի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը` նշեց, որ մե ծա գույն 
հա ճույ քով է աշ խա տում ե րի տա սարդ սերն դի հետ: Ծա նո թաց նե լով պտղա տու ծա ռա տե սակ նե րի է տի 
և ձ ևա վոր ման ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րին՝ պրո ֆե սո րը կենտ րո նա ցավ մի քա նի տե սակ նե րի է տի 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման վրա:Ի տա լա ցի մաս նա գետ նե րի հետ հան դիպ մա նը ներ կա էին Ագ
րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի դե կան Գա գիկ Սանթ րոս յա նը և ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի ղե կա վար 
Վա հան Ա միր խան յա նը:

www.anauam
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ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ՍՏԵՂԾԵԼ ՉՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԲԱԶԱ

 Հա յաս տա նի « Չո րաց ված միրգ ար տադ րող նե
րի ա սո ցիա ցիա» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յունն ար տա դրում է ո րակ յալ հա մա յին հատ կա նիշ
նե րով, ինչ պես նաև գրա վիչ ապ րան քա յին տես քով 
աչ քի ընկ նող չո րաց ված միրգ և բան ջա րե ղեն: Ա սո
ցիա ցիա յի նա խա գահ Սանդ րո Ա բով յա նի տե ղե կաց
մամբ, բարձ րո րակ ար տադ րան քը, այ նու ա մե նայ նիվ, 
ի րաց ման խնդիր ու նի: 

Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ ե րը այն ա մե նը, ինչն ա ճում 
է Հա յաս տա նում՝ ծի րան, դեղձ, սա լոր, տանձ, խնձոր և  
այլ մրգա տե սակ ներ, նաև բան ջա րե ղեն, չո րաց նում են: 
«Չ րա գործ ներն  ար տադ րում են այն քան, որ քան կա րող 
են ի րաց նել՝ հիմ ա կա նում ներ քին շու կա յում: Մինչ դեռ 
նրանք ու նեն լայն հնա րա վո րութ յուն՝ ա վե լին ար տադ
րե լու: Ար տա հան ման նպա տա կով էա կա նո րեն պետք 
է բա րե լավ վի ար տադ րան քի ապ րան քա յին տես քը, որ
պես զի կա րո ղա նանք մուտք գոր ծել ար տա քին շու կա 
և, հնա րա վո րինս նպաս տա վոր գնե րով, վա ճա ռել մեր 
ար տադ րան քը», ա սում է ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ս. 
Ա բով յա նը, ա պա հա վե լում, որ ար տա քին շու կա դուրս 

գա լու պա հանջ նե րից մեկն էլ` չրե րի անհ րա ժեշտ քա
նա կութ յան ա պա հո վում է: «Որ պես զի կա րո ղա նանք 
ա պա հո վել առ կա պա հան ջար կը, պետք է ստեղ ծենք 
չրե րի հա վաք ման կետ, այս պես կոչ ված՝ կենտ րո նաց
ված բա զա, որ տե ղից չրե րը տե սա կա վոր վե լով, փա թե
թա վոր ե լով` միև նույն ապ րան քա նի շով կա րող ենք ար
տա հա նել», պատ մում է ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հը: 
Ն րա կար ծի քով` այդ դեպ քում աշ խա տանք ներն ա վե լի 

կազ մա կերպ ված բնույթ կկրեն և կըն թա
նան հա մա կարգ ված ձևով: Մինչ դեռ ար
տադ րութ յան փոքր ծա վալ ու նե ցող ան
հատ նե րի հա մար դժվար է ար տա հան ման 
կազ մա կեր պու մը, քա նի որ վեր ջին ներս չեն 
կա րող ա պա հո վել անհ րա ժեշտ քա նա կութ
յուն: Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ ե րը ո րո շել են 
ար տադ րան քի ապ րան քա նիշն ան վա նել 
« Հայ կա կան չիր»: 

Ինչ վե րա բե րում է հա վաք ման կե
տի ստեղծ մա նը, ա պա Սանդ րո Ա բով յա
նի հաշ վարկ նե րով, այն ֆի նան սա կան 
լուրջ ներդ րում եր է պա հան ջում, ինչն 
ա սո ցիա ցիա յի մի ջոց նե րով հնա րա վոր չէ 
ի րա գոր ծել: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման հա
մար պետք է ու նե նալ շի նութ յուն ներ, չրի 
վե րամ շակ ման և փա թե թա վոր ման սար
քա վո րում եր, ար տադ րան քի պահ պա
նութ յան հա մար՝ սառ նա րան ներ և  այլն: 
Բա ցի այդ, ըստ ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա

հի, այդ կա ռույ ցի մաս նա գետ նե րը պետք է մշտա պես 
խորհր դատ վութ յուն ա պա հո վեն միրգ և բան ջա րե ղեն 
ար տադ րող ֆեր մեր նե րին և չ րա գործ նե րին՝ մրգե րի և 
բան ջա րե ղե նի հա վաք ման ժամ կետ նե րի, չո րաց ման 
տեխ նո լո գիա յի և մաս նա գի տա կան այլ ման րակր կիտ 
հար ցե րի վե րա բեր յալ: Ն պա տա կը մեկն է՝ թո ղար կել 
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան ար
տադ րանք և  ար տա հա նել: Իսկ մեր երկ րի բնակ լի մա
յա կան պայ ման նե րը թույլ են տա լիս ո րակ յալ չրի պատ
րաստ ման հա մար ստա նալ հա մա պա տաս խան հումք: 

Նել լի Սա հակ յան
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ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՄԵԼԻՔՍԵԹԻ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կյանքի66-րդ
տարումմահկա-
նացունկնքեցգյու-
ղատնտեսական
գիտությունների
թեկնածու,ավագ
գիտաշխատող,
խորհրդատվութ-
յանհամակարգի
ճանաչվածմասնա-
գետ,ակադեմիկոս
ԱրշալույսՀայրա-
պետյանը:

ԱրշալույսՄելիքսեթիՀայրապետյանըծնվել
է1950թվականին,դպրոցնավարտելուցհետո,
1968-1969ուս.տարումընդունվել և1974թվա-
կանինավարտելէԵրևանիԱնասնաբուծական-
անասնաբուժական ինստիտուտի Անասնաբու-
ծական ֆակուլտետը: Ավարտելուց հետո աշ-
խատել է նույն ինստիտուտում` որպես կրտսեր
գիտաշխատող, իսկ 1974-1976 թվականներին՝
Հայկական Անասնաբուծական-անասնաբուժա-
կանգիտահետազոտականինստիտուտում`որ-
պեսգլխավորմասնագետստուգող-ասիստենտ`
սպասարկելով Երևանի Շահումյանի շրջանի
տավարաբուծական չորս տնտեսությունների
տոհմայինհաշվառմանաշխատանքները:1976-
1978թթ.աշխատելէՀայկականԱնասնաբուծա-
կան-անասնաբուժականինստիտուտում`որպես
կրտսեր գիտաշխատող, իսկ 1978-1981 թթ. սո-
վորելէԱնասնաբուծությանհամամիութենական
գիտահետազոտական ինստիտուտի /ք. Մոսկ-
վա/ցերեկայինուսուցմանասպիրանտուրայում:
1981 թ. գյուղատնտեսական գիտությունների
թեկնածու է: 1981-1994 թթ. աշխատել է Անաս-
նաբուծության և կերարտադրության գիտահե-
տազոտականինստիտուտում՝սկզբումկրտսեր,
հետո ավագ գիտաշխատող, այնուհետև` լաբո-
րատորիայիևբաժնիվարիչ,1987թ.`ավագգի-
տաշխատողէ:1994-1998թթ.աշխատելէվերո-
հիշյալինստիտուտում`որպեսգիտությանգծով
փոխտնօրեն:

1998 թ. մրցութային կարգով նշանակվել
է «Ագրոգիտություն» ՊՓԲԸ գիտության գծով
փոխտնօրեն: 2002 թ. կազմակերպության կա-
ռուցվածքայինփոփոխություններիցհետո,նշա-
նակվել է ԳԱՀԿ-ում գիտության և ներդրման
բաժնիպետ,այնուհետև`Ինովացիոնտեխնոլո-
գիաներիևխորհրդատվությանբաժնիպետ:Հե-
ղինակէշուրջ45գիտականհոդվածների,հանձ-
նարարականների, մեթոդական ցուցումների և
ձեռնարկների:

Այսամենինզուգընթաց,դասախոսություններ
է կարդացել ՀԱԱՀ-ում` իր փորձն ու գիտելիք-
ները փոխանցելով ապագա մասնագետներին:
ԲազմիցսնշանակվելէՀԱԱՀպետականքննա-
կանհանձնաժողովներինախագահ:Վերապատ-
րաստվելէԱՄՆ-ում,Չեխիայում,Հունգարիայում
գործողնմանատիպկառույցներում:Արժանացել
էՀՀգյուղատնտեսությաննախարարիպատվոգ-
րերի և շնորհակալագրերի, ստացել բազմաթիվ
արտոնագրեր: 2010 թ. ընտրվել է ՀՀԱնասնա-
բուժական (կենդանաբուժական) բժշկագիտութ-
յանգիտություններիակադեմիայիակադեմիկոս:

2015 թ. մարտից  «Ագրոգիտություն» գիտա-
կան ամսագրի գլխավոր խմբագիրն էր, ԳԱՀԿ-
ՓԲ ընկերության փոխտնօրենը, ուսուցողական
և խորհրդատվական աշխատանքների համա-
կարգողը:Անմիջականմասնակցությունէունեցել
«Տեխնոլոգիաներիգնահատման»ծրագրիկանո-
նակարգիմշակմանը,ծրագրերիիրականացման
մոնիթորինգիաշխատանքներին:

Գիտության նվիրյալի, հմուտ կազմակերպչի,
մանկավարժիևխորհրդատուիհիշատակըմիշտ
վառկմնագործընկերների,ուսանողներիևնրան
ճանաչողներիհիշողությանմեջ:Խորինցավակ-
ցություն և զորակցություն նրա մտերիմներին և
մերձավորներին:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ 
ՍՆՆԴԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ

Ագ րոլ րա տու թեր թի հյուրն է 
« Դայ նա միկ Դե վե լոփ մենթ Գ րուպ 
Ին տեր նեյշնլ» ըն կե րութ յան շու
կա յա վար ման  փոր ձա գետ Էմ մա 
Մի քա յել յա նը, և մենք քննար կում 
ենք սննդամ թեր քի նկատ մամբ 
եվ րո պա կան հա սա րա կութ յան 
պա հան ջար կի հիմ ա կան բնու
թագ րե րը: Էմ ման ներ կա յաց նում 
է վեր ջերս NutritionSensusի կող
մից հրա պա րակ ված Եվ րո պա յում 
ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան 
հրա պա րակ ված արդ յունք նե րը: 
Հե տա զո տութ յու նը կա տար վել է 
Գեր մա նիա յում, Ֆ րան սիա յում, 
Ի տա լիա յում, Մեծ Բ րի տա նիա յում 
և Շ վե դիա յում ապ րող մե ծա հա
սակ 1875 տա րե կան 2500 ռես
պոն դենտ նե րի հետ, ով քեր կա
տա րում են ի րենց ըն տա նի քների 
գնում ե րը:  

Ըստ ու սում ա սի րութ յան՝ 
հարց ված նե րի 75 տո կո սը պատ
րաստ է գնել ա ռողջ սնունդ, իսկ 
60 տո կո սը պատ րաս տա կու մութ
յուն է հայտ նել օգ տա գոր ծել ա ռողջ 
սնունդ՝ խու սա փե լով ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րից: 

Ըստ հարց ված նե րի, ա ռողջ 
սնունդ են հա մար վում թարմ մրգե
րը և բան ջա րե ղե նը, յո գուր տը, 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րը և  այն պի սի ու տե լիք ներ, ո րոնք 

պա րու նա կում են վի տա մին ներ և 
գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված այլ 
օգ տա կար բա ղադ րիչ ներ: Եվ րո
պա ցի նե րը լավ տե ղե կաց ված են 
շա քա րի և ճար պե րի չա րա շահ ման 
վտանգ նե րի մա սին, նրանք նաև 
ծա նոթ են այն պի սի ցու ցա նիշ նե
րի, ինչ պի սիք են օ րի նակ, Glycemic 
Indexը, ո րը ցույց է տա լիս ու տե լի
քի ազ դե ցութ յու նը ար յան մեջ գյու
կո զա յի մա կար դա կի վրա: « Սա 
ցույց է տա լիս, որ սննդի ար տադ
րութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն
նե րը կրթում են սպա ռող նե րին՝ մե
ծաց նե լով ա ռողջ սննդի նկատ մամբ 
պա հան ջար կը: Ու սում ա սի րութ
յու նը կենտ րո նաց վել է յո գուր տի 
սպառ ման վրա: Հարց ված նե րի 28 
տո կոսն այն դի տար կում է որ պես 
ա մե նօր յա սնունդ, իսկ 31 տո կո սը 
նշել է, որ յո գուրտն օգ տա գոր ծում 
է շա բա թա կան մի քա նի ան գամ», 
նշում է Մի քա յել յա նը:

Յո գուր տի օգ տա գործ ման հիմ
նա կան պատ ճառ ներն են հա մար
վում հա մը, ցածր յու ղայ նութ յու նը և 
շա քա րի ցածր պա րու նա կութ յու նը: 
Մեկ այլ օ րի նակ. գնա լով ա վե լա
նում է ցի կո րիի ար մա տի ման րա թե
լի օգ տա գոր ծու մը կաթ նամ թեր քի, 
հա ցի, հրու շա կե ղե նի և  ըմ պե լիք նե
րի ար տադ րութ յան մեջ: Ըստ կան
խա տե սում ե րի` այն շու տով ա վե լի 

լայն տա րա ծում է գտնե լու հատ
կա պես ա ռանց շա քար կամ ցածր 
շա քա րայ նութ յամբ սննդամ թեր քի 
մեջ: Իր բնա կան քաղց րութ յամբ 
այն նվա զեց նում է շա քա րի պա րու
նա կութ յու նը և բա րե լա վում է ար
յան մեջ շա քա րի մա կար դա կը: Այն 
նաև նպաս տում է ա ղի նե րի բա րեն
պաստ աշ խա տան քին և  օգ նում է 
քա շի կար գա վոր մա նը: « Հարց ված
նե րի 25 տո կո սը նշել է, որ պատ
րաստ է գնել մթերք ներ, ո րոնք պա
րու նա կում են ցի կո րիի ման րա թել: 
Շու կա յա կան այս տեն դեն ցը հու
շում է ար տադ րող նե րին, որ պետք 
է ստեղ ծել մթերք ներ, ո րոնք կօգնեն 
եվ րո պա ցի նե րին բա րե լա վել ու 
ի րենց սննդա կար գը», հա վե լում 
է Էմ ման: Այս տե ղից են թադր վում 
է, որ Հա յաս տան յան ձեռ նար կութ
յուն նե րը, ե թե ցան կութ յուն ու նեն 
եվ րո պա կան շու կա նե րում նշա նա
կա լի ներ կա յութ յուն ու նե նալ, պետք 
է հար մա րեց նեն ի րենց ար տադ
րանքն այդ բնու թագ րե րին: «Հենց 
այդ պի սի ծա ռա յութ յուն ներ էլ մենք 
մա տու ցում ենք մեր գոր ծըն կեր նե
րին՝ օգ նե լով նրանց նո րա րա կան, 
շու կա յի պա հան ջար կին հա մա պա
տաս խան ար տադ րան քի մշակ ման 
հար ցում», իր խոս քը եզ րա փա կում 
է փոր ձա գե տը:

Ն. Սա հակ յան
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Ի ՆՇԱՆ ԵՐԱԽՏԻՔԻ

 Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա
նանց ա սո ցիա ցիան (ՀԵԿԱ), օ րերս  
Է լիտ Պ լա զա Բիզ նես Կենտ րո նում, 
կազ մա կեր պել էր ա վան դա կան դար
ձած գար նա նա յին բա րե գոր ծա կան 
տո նա վա ճառ՝ նվիր ված Ծաղ կա զար
դին և Սուրբ Զա տի կին: Տո նա վա ճա
ռին մաս նակ ցե լու հա մար հրա վիր վել 
էին ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ կա յաց
նող կին ար տադ րող ներ, ինչ պես նաև 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր
պութ յուն ներ, դես պա նատ ներ, Հա յաս
տա նում ա պաս տան գտած հայ րե նա
կից ներ: Մի ջո ցա ռում ու ղեկց վում էր  
մշա կու թա յին ծրագ րով:

« Կու զե նա յի, որ մեր երկ րում 
ստեղծ վե ին բա րե գոր ծութ յան ա պա
հով ման այն պի սի պայ ման ներ, որ մեզ 
հա մար տար վա բո լոր օ րե րը տոն հա
մար վեին: Այս և ն ման մի ջո ցա ռում ե րը 
ՀԵԿԱի հա մար դար ձել են ա վան դույթ: 
Ն պա տա կը՝ տե ղա կան ար տա դող նե րի, 
ինչ պես նաև ժո ղովր դա կան ար վես տի 
գոր ծիչ նե րի հա մար ի րենց ար տադ
րան քը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ
յան ըն ձե ռում է», բաց ման խոս քում 
ա սաց ՀԵԿԱ նա խա գահ Լի լիթ Ա սատր
յա նը: Ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված 
էր նաև ՀԵԿԱի սո ցիա լա կան ձեռ նար
կութ յան « Լավ թեյ» ապ րան քա նի շը 
կրող ար տադ րան քը: Ցու ցադր ված էին 
լո րե նու, պատ րին ջի, խնկա ծաղ կի, դաղ
ձի և  ուր ցի թե յեր, ինչ պես նաև խա ռը 
թե յափն ջեր, ո րոն ցում հա մադր ված էին 
բու սա կան տար բեր թե յա տե սակ ներ: 
Արդ յուն քում՝ ստաց վել էին հրա շա լի թե
յափն ջեր: Ար տադ րութ յու նը կազ մա կեր
պվել է ՀՀ Լո ռու մար զում: Թե յա բույ սե
րի հա վաք չութ յան ու չո րաց ման աշ խա
տանք նե րում ներգ րավ ված են 200ից 
ա վե լի կա նայք: «Աշ խա տանք նե րի ճիշտ 
կա տար ման հա մար ՀԵԿԱն կազ մա
կեր պել է նաև ու սու ցո ղա կան սե մի նար
ներ, ո րոնց ըն թաց քում աշ խա տա կից
նե րը ծա նո թա ցել են տար բեր բու սա
տե սակ նե րի հա վաք ման ժամ կետ նե րին 
և մաս նա գի տա կան հմտութ յան հետ 
կապ ված, այլ հար ցե րի, ինչ պես նաև 
չո րաց ման տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րին», նշեց ՀԵԿԱի 
ծրագ րե րի հա մա կար գող Մա րիամ Պո
ղոս յա նը: 

Բու սա կան թե յե րի յու րօ րի նակ և 
հա րուստ հա վա քա ծու էր ներ կա յաց րել 
նաև « Ռի թե յա» ըն կե րութ յու նը, ո րը գոր
ծում է ՀՀ Կո տայ քի մար զում: «2016թ.
ից մինչև օրս մաս նակ ցել ենք  5ից 
ա վե լի ցու ցա հան դես նե րի, ինչ պես նաև 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում կազ մա կեր
պել ենք դա սըն թաց ներ՝ աշ խա տանք
նե րում ընդգրկ ված կա նանց հա մար: 
Թե յա հում քի ձեռք բեր ման նպա տա կով, 
պայ մա նագ րեր ենք կնքել մի շարք հա
մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հետ: Անց յալ 
տար վա մեր հա ջո ղութ յու նը կա յա նում 
էր նրա նում, որ ար տա հան ման նոր 
շու կա ներ ձեռք բե րե ցինք ԵՏՄ տա րա
ծաշր ջա նում», տե ղե կաց րեց ըն կե րութ
յան մար քե թին գի գծով պա տաս խա նա
տու Նաի րի Մար գար յա նը: Նա խա տե սել 
են կազ մա կեր պել նաև օր գա նա կան 
թե յա բույ սե րի վե րամ շա կում՝ ընդ լայ նե
լով վայ րի բու սա տե սակ նե րի հա վաք
չութ յան ծա վա լը, ին չի արդ յուն քում ար
տա հան ման նոր շու կա ներ կու նե նան 
եվ րո պա կան երկր նե րում: Կո տայ քի 
մար զի Գե ղարդ գյու ղում է գոր ծում եվ
րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խան ար տադ րա մա սը, ո րը հա
գե ցած է չո րաց ման համար լա վա գույն 
սար քա վո րում ե րով: Իսկ ա ռա ջի կա յում 
կներ մու ծեն թե յի փա թե թա վոր ման և  
ար տադ րա կան այլ սար քա վո րում եր, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան կազ մա
կեր պել նաև չրե րի և հա տապտ ղա յին 
թե յի ար տադ րութ յուն:

քա յին տես քը: « Հա լեպ»ը շա րու նա կում 
է ընդ լայ նել խա նութ նե րի ցան ցը` ար
տադ րութ յան մեջ մտցնե լով նաև ա ռող
ջա րար և  օր գա նա կան սննդա տե սակ
ներ, ինչ պես նաև բու ժիչ թե յեր: 

Գեր մա նա կան զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յան ա ջակ ցութ յամբ ցու ցա
հան դե սին մաս նակ ցում էին նաև մեծ 
թվով սի րիա հա յեր: Ա նի և Լե նա Շամլ

յան քույ րե րը տե ղա հան վել 
և  ար դեն 5րդ տա րին է՝ ինչ 
բնակ վում են Եր ևա նում: 
Ցու ցա հան դե սին ներ կա
յաց րել էին Սուրբ Զա տի
կին նվիր ված սի րիա կան 
թխվածք ներ, ինչ պես նաև 
ա վան դա կան տեխ նո լո
գիա յով պատ րաստ ված` 
ըն կույ զի և  այլ մու րա բա ներ: 
Ար տադ րութ յան մեջ օգ տա
գոր ծում են սի րիա կան և 
ֆ րան սիա կան հա մե մունք
ներ, ո րոնք ա ռանձ նա կի 
համ ու բույր են պարգ ևում 
գե ղե ցիկ դի զայ նով ներ կա
յաց ված թխված քաբ լիթ նե

րին և քաղց րա վե նիք նե րին: Քույ րե րը 
մաս նակ ցե լով դա սըն թաց նե րին՝ ծա նո
թա ցել են նաև հայ կա կան ա նու շե ղե
նի, մաս նա վո րա պես՝ քաղցր սու ջու խի 
պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա յին: 

Ծաղ կա զար դին և Սուրբ Զա
տի կին էր նվիր ված նաև Ա գա
պի և Նա զա նի Օ հան յան քույ րե րի  

Բու սա կան թե յե րի բազ մա զա նութ
յամբ աչ քի էր ընկ նում նաև «Ան թա ռամ» 
ըն կե րութ յան տա ղա վա րը՝ իր «Ա ռողջ 
հայր», «Ա ռողջ մայր», « Հա ճե լի ա ռա
վոտ», «Ան տիսթ րես» և  այլ հե տաքր քիր 
ու թե յի հատ կա նիշ նե րը բնո րո շող ան
վա նում ե րով թե յա տե սակ նե րը (ցու
ցադր ված էին 13 ա նուն բու սա կան թե
յեր): «Ան թա ռա մը» հիմ ադր վել է 1989 
թ.ին, իսկ 1996 թ.ից սկսել են զբաղ
վել նաև բու ժիչ թե յա բույ սե րի ար տադ
րութ յամբ: Ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 
Աստ ղիկ Բախ տիկ յա նի տե ղե կաց մամբ, 
այս ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց րած 
ի րենց նո րույ թը « Մեղ րա խո տով թեյն» 
էր, ո րը նա խա տես ված է շա քա րախ տով 
հի վանդ մարդ կանց հա մար: « Թեյն իր 
մեջ պա րու նա կում է բնա կան շա քար, 
քաղց րա համ է, հա ճե լի և  օգ տա կար, 
միա ժա մա նակ կար գա վո րում է օր գա
նիզ մի նյու թա փո խա նա կութ յու նը»,  հա
վե լում է Աստ ղիկ Բախ տիկ յա նը:

Ան հատ ձեռ նե րեց Գա յա նե Ա վագ
յա նը շուրջ 20 տա րի է, ինչ զբաղ վում է 
բու սա բու ժութ յամբ: Մաս նա գի տութ յամբ 
քի մի կոս Գա յա նեն լավ է հաս կա նում 
բույ սե րի լե զուն, ման րակր կիտ ու սում
նա սի րել է դրանց նշա նա կութ յունն ու 

բու ժա կան հատ կա նիշ նե րը: «Ե րեք նու
կի ծա ղիկ ներն օգ տա գոր ծե լու դեպ քում 
բարձ րա նում է օր գա նիզ մի դի մադ րո
ղա կա նութ յու նը, այն մաք րում է ար յու նը, 
կար գա վո րում է վեր ջի նիս հետ կապ ված 
բո լոր խնդիր նե րը», հատհատ  ներ կա
յաց նե լով ցու ցադր ված բու սա տե սակ նե
րը՝ պատ մում է Գա յա նեն: Ցու ցադր ված 
էին նաև բու սա կան թե յեր: Այ ցե լու նե րի 
ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յանն ար
ժա նա ցան տար բեր բույ սե րի և դ րանց 
սեր մե րի հա մադր մամբ պատ րաստ ված 
հա մե մունք նե րը, ո րոնք օգ տա գործ
վում են մսի, մսամ թեր քի, ձկան, ձվի և  
այլ սննդամ թերք նե րի հետ՝ որ պես հա
վե լում եր: Տի կին Գա յա նեն կար ևո րեց 
նաև դրանց բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
և  օգ տա կար լի նե լու հան գա ման քը: 

Ինչ պես միշտ, տե սա կա նու բազ
մա զա նութ յամբ և  ապ րան քա յին տես քի 
գրավ չութ յամբ աչ քի էին ընկ նում « Հա
լեպ» խա նութ նե րի ցան ցի ներ կա յաց րած 
տե սա կա նին: Տա ղա վա րում ցու ցադր
ված էին նաև ըն կե րութ յան ար տադ
րութ յան Մի ջին Ար ևել քի քաղց րա վե
նիք նե րը: Փախ լա վա յի բազ մա թիվ տե
սակ ներ, լո խում եր, չա րազ ներ, ինչ պես 
նաև հա մե մունք ներ, բու սա կան թե յեր և  
այլն: Ըն կե րութ յու նը հայ կա կան շու կա
յում է՝ սկսած 1999 թ.ից: « Տե ղա կան 
սպա ռո ղը վա ղուց ծա նոթ է մեր ար տադ
րան քին և  ար դեն ձևա վոր վել է ո րո շա կի 
պա հան ջարկ: Ուս տի մեր գերխն դիրն 
է՝ շու կա յում ա նընդ հատ հան դես գալ 
այն պի սի նո րույթ նե րով, ո րոնք դարձ
յալ կգրա վեն սպա ռո ղի ու շադ րութ յու
նը», եզ րա հան գում է ըն կե րութ յան հիմ
նա դիր տնօ րեն Ա լին Սար յա նը: Ել նե լով 
շու կա յի պա հան ջար կից` ըն կե րութ յու նը 
վեր ջերս փո խել է ար տադ րան քի փա թե
թա վոր ման ձևը, բա րե լավ վել ապ րան

(« Լույ սե վա» ՍՊԸի, ք. Ա բով յան) տա
ղա վա րը, որ տեղ ներ կա յաց ված էին 
հայ կա կան ա վան դա կան քաղց րա վե
նիք ներ, թխված քաբ լիթ ներ և թե մա տիկ 
ձևա վոր ված տար բեր չա փե րի ան ձե ռո
ցիկ ներ: Ըն կե րութ յու նը հա մա գոր ծակ
ցում է ման կա կան սրճա րան նե րի հետ: 

«Գ յու ղի տա տիկ» ՍՊԸի չրե րով, 
Աշ տա րա կի տա րա ծաշր ջա նի ա վան
դա կան ա նու շե ղե նով, քաղց րա վե նիք
նե րով ու չա րա զե ղե նով հա րուստ տա
ղա վա րը ներ կա յաց նում էր «Գ յու ղի կին» 
ՀԿի նա խա գահ Վե րա Զա քար յա նը: 
Ըն կե րութ յու նը թո ղար կում է 35 ա նուն 
ար տադ րա տե սա կա նի, միա ժա մա նակ 
վե րամ շա կե լով միր գը՝ ար տադ րում են 
նաև պա հա ծո ներ: Ար տադ րա տե սակ նե
րից ա ռանձ նա նում է լո լի կի չի րը, ո րից 
պատ րաստ վում են տար բեր աղ ցան
ներ: Չ րե րի յու րօ րի նակ տե սա կա նիով 
և  ա վան դա կան քաղց րա վե նիք նե րով 
հան դես էր ե կել նաև «Բ յու րակն» առևտ
րա յին կոո պե րա տի վը: Կոո պե րա տի վի 
նա խա գահ Ծո վիկ Օ հան յա նի տե ղե
կաց մամբ, նա խա տե սում են ար տադ րել 
օր գա նա կան մթերք ներ, այդ թվում՝ ջեր
մատ նա յին ե լակ:

Դեռևս 2 տա րի ա ռաջ Հա յաս տա
նում բաց վեց Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի
րութ յուն նե րի դես պա նա տու նը և բաց
ման օր վա նից Ն.Գ. Ջա սիմ Մու հա մեդ Ալ 
Կա սի մին մշտա պես քա ջա լե րել է նման 
ցու ցա հան դես նե րին մաս նակ ցութ յու նը: 
Այս ան գամ ևս դես պա նա տու նը ներ կա
յաց րել էր է մի րա թա կան և  ա րա բա կան 
քաղց րա վե նիք ներ, ու տեստ ներ, ինչ
պես նաև Է մի րաթ նե րի  հան րա հայտ 
խուր ման: Աշ խար հում հայտ նի են ա րա
բա կան քաղց րա վե նիք նե րը՝ ի րենց յու
րա հա տուկ հա մով և հա մե մունք նե րով, 
ո րոնք պատ րաստ վում են ըն կույ զով, 
նու շով, խուր մա յով և  այլն: Իսկ Է մի րաթ
նե րի խուր ման իր հա մով տար բեր վում 
է նույ նիսկ Բաղ դա դի խուր մա յից: Քա նի 
որ Դու բա յը դար ձել է մո լո րա կի ա մե
նա շատ այ ցել վող քա ղաք նե րից մե կը, 
այս տեղ է գտնվում աշ խար հի ա մե նա
բարձր շեն քը, ա մե նա բարձր մզկի թը, 
ա մե նա մեծ հյու րա նո ցը, քա ղա քը հայտ
նի է մի շարք ա մե նա նե րով, ուս տի այս 
ցու ցա հան դե սում ևս հան դես էին ե կել 
ա մե նա գե ղե ցիկ և  ա մե նագ րա վիչ տա
ղա վա րով: 
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ՀՀ ան կա խութ յան 25 և Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի  հիմ ադր ման 10ամ յա  հո բել յան նե րի առ թիվ, օ րերս  
մաս նաճ յու ղի  տնօ րեն,  գ.գ.դ. Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, 
ՀԱԱՀ ի    1ին և 2րդ մաս նա շեն քե րին հա րող տա րած քում,  մաս նաճ յու ղի  
հան րույ թի և տ նօ րե նի ա նու նից տնկվեց 3 ար ծա թա փայլ եղև նի: «Եղև նի նե րը 
խորհր դան շում են  մայր բու հի նկատ մամբ մեր ու նե ցած  գնա հա տան քը և  ե րախ
տի քը», նշել է մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նը: 

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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ԱՊԱԳԱՆ ԱՌՈՂՋ ՍՆՆԴԻՆՆ Է 
 Շուրջ 20 տա րի է, ինչ Լո ռու մար զի 

հա մայն քից Ալ վարդ Դա վո յա նը զբաղ
վում է  գյու ղատն տե սութ յամբ: Սկզբ նա
կան շրջա նում ծա ղիկ նե րի ջեր մո ցա յին 
մշակ մամբ զբաղ վող Ալ վար դի մոտ տա
րի նե րի ըն թաց քում նոր մշա կա բույ սեր 
ա ճեց նե լու ցան կութ յուն է ա ռա ջա ցել: 
Աս տի ճա նա բար ա վան դա կան մշա կա
բույ սե րի՝ լո լի կի, վա րուն գի, պղպե ղի և 
սմ բու կի կող քին Ալ վարդն սկսել է  փոր
ձար կել նաև նոր՝ Հա յաս տա նի հա մար 
ոչ ա վան դա կան հա մար վող մշա կա բույ
սեր:

Դ րանց մշակ ման նրբութ յուն նե րին 
ու հմտութ յուն նե րին ծա նո թա նա լու հար
ցում օգ նել է « Կա նաչ ա րա հետ» հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի 
կող մից  20102011 թթ.ին ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րում, որ պես սո ցիա լա կան աշ
խա տող ընդգրկ ված Ալ վար դը ոչ միայն 
զբաղ վում է իր բուն աշ խա տան քով, այլև 
շա հա ռու կա նանց հետ մաս նակ ցում 
կազ մա կերպ վող դա սըն թաց նե րին ու 
քննար կում ե րին: «Ծ րագ րի նպա տա կը` 

կա նանց ներգ րա վե լու մի ջո ցով  խո ցե լի 
ըն տա նիք նե րին  գյու ղատն տե սա կան աշ
խա տանք նե րի մեջ նե րա ռելն էր:  Թե՛ ես, 
թե՛ ծրագ րի շա հա ռու կա նայք թեև ծա նոթ 
էինք ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի ա ճեց
ման նրբութ յուն նե րին, սա կայն հատ կա
պես ոչ ա վա դա կան մշա կա բույ սե րը մեզ 
հա մար նո րութ յուն էին», հի շում է Ալ վար
դը: Ն րա խոս քով՝  ծրագ րի ա վար տին 
Վար դաբ լու րում գյու ղատն տե սու թամբ 
զբաղ վող կա նանց թի վը զգա լիո րեն ա վե
լա ցել է, շա տե րի տնա մեր ձե րում հայտն
վել են նոր մշա կա բույ սեր, ո րոն ցից ա մե
նա տա րած վա ծը բրո կո լին էր:

« Մի ջազ գա յին ու տե ղա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի կող մից գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վող  դա սըն
թաց ներն ու ծրագ րե րը կար ևո րե լով` Ալ
վար դը նշում է. «Որ տեղ ակ տիվ ծրագ րեր 
են ի րա կա նաց վել, այն տեղ և՛ բնա կիչ
ներն են ա վե լի տե ղե կաց ված ու ակ տիվ, 
և՛ կարծ րա տի պերն են կոտր վել: Ե թե ո րոշ 
հա մայնք նե րում տան մե ծե րը դեռ ա սում 
են՝ վայ, պետք չէ, որ մեր հար սը, մեր աղ
ջի կը գնա, մաս նակ ցի այդ ծրագ րե րին, 
այս տեղ հա կա ռակն է՝ հաս կա նում են, 
որ ի րենց հարսն ու աղ ջի կը մի բան ա վել 
կսո վո րեն»:

Գ յու ղի կա նանց հետ հա մա տեղ 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու գա ղա փարն 
Ալ վար դին ստի պել է դի մել տար բեր կազ
մա կեր պութ յուն նե րի՝ դրա մաշ նորհ ստա
նա լու ակն կա լի քով, դրան զու գա հեռ, իր 
փոք րիկ ջեր մո ցում շա րու նա կել է ա ճեց
նել  բրո կո լի, սպի տակ սմբուկ, բրու սել
յան կա ղամբ… Հինգ տա րի շա րու նակ, 
սա կայն, որ ևէ դրա մաշ նորհ ստա նա
լու նրա փոր ձերն ա պարդ յուն են ան
ցել:  « Շա տե րի մոտ ար դեն մտա վա խութ
յուն կար, ինձ ա սում էին՝ մի դի մի, մեկ է,  
ոչ մի բան չի ստաց վի, ում ու զեն՝ նրան են 
տա լու», հի շում է Ալ վար դը:

 Բ նա վո րութ յամբ հա մառ կնո ջը, սա
կայն, հիաս թա փութ յուն նե րը ոչ թե ընկ

ՀԱՅ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՆ 
ԱՐՏԵՐԿՐԻ ԱՌԱՋԱՎՈՐ ՓՈՐՁԸ
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ճել,  այլ նոր ու ժով են ա ռաջ մղել:
 Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րում 

ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի ա ճեց
ման ծրա գի րը հա վա նութ յան է ար ժա նա
ցել ու դրա մաշ նորհ ստա ցել Եվ րո պա կան 
Միութ յան և Ավստ րիա յի զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող ENPARD ծրագ րի շրջա
նակ նե րում: Ծ րագ րի նա խա պայ ման
նե րից մեկն էլ` կա նանց միա վոր ման 
ու ո րո շա կի ֆի նան սա կան ներդր ման 
արդ յուն քում կոո պա րե տիվ ե րի ստեղ
ծում էր:  2015 թ.ին Ալ վարդն իր շուրջ 
հա մախմբ ված 4 կա նան ցով ստեղ ծում է 
«Ա ռողջ սնունդ» կոո պե րա տիվ ու անց
նում ծրագ րով նա խա տես ված բրո կո լի 
մշա կա բույ սի մե ծա ծա վալ ա ճեց մա նը:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում խմբին 
տրա մադր վում է 140 մ2 տա րած քով ջեր
մոց՝ կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գով, 
անհ րա ժեշտ քա նա կով բրոկ կո լիի սեր
մեր: Կա նայք անց նում են գոր ծի:  « Ջեր
մո ցում թա ղար նե րով սա ծիլ ներն էինք 
դնում, ո րից հե տո ար դեն 35 օ րա կան սա

ծիլ նե րը տե ղա փո խում էինք դաշտ: Ա սում 
ենք՝ կա նան ցով, բայց ըն տա նի քների ան
դամ երն էլ են ընդգրկ վում, այն պես չի, 
որ տղա մարդ կանց թող նում ենք ան գործ 
ման», կա տա կում է Ալ վար դը:

Ե ռամ յա ծրագ րի ա ռա ջին փու լը 
կա նանց հա մար ե ղել է խնդիր նե րի բա
ցա հայտ ման տա րի: «Չ նա յած ե ղա նա կը 
ո րո շա կիո րեն բա րեն պաստ էր, բայց դրա 
հետ մեկ տեղ, ե թե նաև ջրե լու հնա րա վո
րութ յուն ու նե նա յինք, լավ կլի ներ. բա վա
կա նին վաս տվե ցին կրծող նե րը. դրանց 
գոր ծո նը հաշ վի չէինք ա ռել: Նաև հա կա
կարկ տա յին կա յան ներ ու նե նա լու  խնդի
րը կա, որ պես զի կա րո ղա նա նաք պահ
պա նել մեր բեր քը: Ծ րա գի րը նման տարր 
ու ներ նա խա տես ված միայն ջեր մո ցի 
հա մար», նշում է Ալ վար դը: Ա ռա ջա ցած 
խնդիր նե րից կա նայք հետ ևութ յուն ներ են 
ա րել. այս տա րի պետք է փոր ձեն հաշ
վար կել բո լոր հնա րա վոր ռիս կե րը: Դ րան 
զու գա հեռ կշա րու նա կեն փոր ձար կել նոր 
մշա կա բույ սեր: « Պա տի սոն, գան գուր 
կամ սև կա ղամբ, ար տի շոկ էլ ենք ա ճեց
նե լու: Այս տա րի ու զում եմ նաև կար միր 
վա րուն գի մշա կութ յամբ զբաղ վել», նշում 
է  գյու ղատն տե սը: Ն րա խոս քով՝ նա խորդ 
տա րի անց կաց ված ցու ցա հան դես նե րի 
ժա մա նակ սև կա ղամ բը «բուռն ըն դու նե
լութ յան» է ար ժա նա ցել: «Ա մու սինս միշտ 
հու մո րով ա սում է՝ մի քա նի քոլ էր տա
րել, ա հա գին լավ վա ճառ վեց: Մար դիկ, 
ով քեր դրսում համ տե սել էին սև կա ղամբ, 
ան մի ջա պես նկա տում էին այն ու գնում, 
միա ժա մա նակ պատ մե լով դրա օգ տա
կար հատ կութ յուն նե րի ու ար տերկ րում 
մեծ տա րա ծում ու նե նա լու մա սին», նշում 
է նա: Ցու ցա հան դես նե րի արդ յուն քում, 
ար դեն իսկ ա վե լա ցել են պատ վեր նե
րը: Ալ վար դը վստահ է՝ ա պա գան ա ռողջ 
սննդին է:

    Գա յա նե Սարգս յան
www.womennet.am

 « Հա յաս տա նի մանր կեն դա նի նե րի ա նաս նա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յանն ան դա մակ ցում են 44 պրակ տիկ ա նաս
նա բույժ ներ, այդ թվում՝ նաև ՀԱԱՀ դա սա խոս ներ և  ու սա նող ներ (սկզբում 
ան դամ ե րի թի վը ե ղել է 25): Վա հան Խա չատր յա նի կար ծի քով` ան դա մակ
ցող նե րի թիվն ա վե լա նում է, քա նի որ մաս նա գետ ներն ու նեն ա ռանձ նա կի 
հե տաքրք րութ յուն ներ՝ ո լոր տում առ կա նո րա րա րութ յուն նե րին ի րա զեկ վե լու, 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լու ա ռու մով: 

-Պրն խա չատր յան, ի՞նչ քայ լեր են ձեռ նարկ վում, որ պես զի ա սո ցիա ցիա յին ան-
դա մակ ցող նե րը ժա մա նա կին ի րա զեկ վեն ո լոր տում առ կա մի ջազ գա յին նո րա րա-
րութ յուն նե րին ու նո րույթ նե րին, և  ի՞նչ է ար վում՝ դրանք Հա յաս տա նում կի րա ռե լու և 
ներդ նե լու ա ռու մով: 

Ա սո ցիա ցիան ար
դեն 2րդ  ան գամ անց է 
կաց նում սե մի նար ներ, 
ո րոնց ըն թաց քում ներ
կա յաց վում են, թե ի՞նչ նո
րույթ ներ կան ո լոր տում: 
Մաս նա կից նե րը շնե րի 
և կա տու նե րի բուժ ման, 
ինչ պես նաև հի վան դութ
յուն նե րի կան խար գել ման 
գոր ծըն թա ցում մաս նա
գի տա ցած ա նաս նա բույժ
ներ են: Սե մի նար նե րին 
մեծ հե տաքրք րութ յամբ 
մաս նակ ցե ցին նաև 
ՀԱԱՀ ու սա նող ներ և մա
գիստ րանտ ներ: Ի դեպ, մեր ա սո ցիա ցիան ներգ րավ վել է եվ րո պա կան ա սո ցիա
ցիա նե րի ֆե դե րա ցիա յում: Սե մի նար նե րի թե մա նե րից մե կը վե րա բե րում էր կեն դա
նի նե րի կոտր վածք նե րի դեպ քում կա տար վող վի րա հա տութ յուն նե րին, ինչ պես նաև 
տար բեր ախ տան շան նե րի դեպ քում ա նաս նա բույ ժի կող մից ցու ցա բեր վող մի ջամ
տութ յուն նե րին: Սե մի նար նե րի ըն թաց քում մի շարք ըն կե րութ յուն ներ ներ կա յաց րել 
են ի րենց կող մից թո ղարկ վող դե ղո րայք նե րը, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի կե րակր
ման հա մար նա խա տես ված հա տուկ կե րե րը, ո րոնք ներկր վում են Հա յաս տան: 
Դ րանք նա խա տես ված են կեն դա նի նե րի մոտ առ կա այս կամ այն հի վան դութ յան 
պա րա գա յում օգ տա գործ ման նպա տա կով: Այդ պի սի հի վան դութ յուն նե րից են կեն
դա նի նե րի շա քա րախ տը, սրտա յին ան բա վա րար վա ծութ յու նը, լյար դի, վեր ջույթ նե
րի հետ կապ ված խնդիր նե րը, ո րոնց հա մար առ կա են հա տուկ դիե տա ներ: Թե մա
նե րից մեկն էլ վե րա բե րում էր կեն դա նի նե րի մաշ կա յին հի վան դութ յուն նե րին:

-Իսկ ինչ պե՞ս են հայ մաս նա գետ նե րը ձեռք բե րում պրակ տիկ փորձ: 
Այդ նպա տա կով մեր մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցում են ար տերկ րում կա յա ցող 

գի տա ժո ղով ե րին: Եր կու ա նաս նա բույժ հրա վե րով մեկ նել են Լե հաս տան՝ որ տեղ 
տե սել են տար բեր վի րա հա
տութ յուն ներ, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ` ստա մոք սի ո լոր ման 
կար գա վո րու մը, այդ նպա
տա կով մշակ վել է նոր ե ղա
նակ: Մաս նա գետ ներն ի րենց 
ու սում ա սի րութ յուն ներն ամ
փո փել են գրքույ կի մեջ և բա
ժա նել այդ խնդրի վե րա բեր
յալ ա ռանձ նա կի հե տաքրք
րութ յուն ցու ցա բե րող տե ղա
ցի մաս նա գետ նե րին: Եվս 2 
ա նաս նա բույժ մաս նակ ցել են 
Անգ լիա յի ա նաս նա բույժ նե րի 
գի տա ժո ղո վին, ո րի ըն թաց
քում նույն պես ծա նո թա ցել են 
ո լոր տում առ կա նո րույթ նե
րին: Կար ծում եմ, ցան կա ցած 

մաս նա գե տի հա մար եվ րո պա կան երկր նե րի նո րույթ ներն ի մա նալն ու նոր գի տե լիք
նե րի ձեռք բե րու մը մեծ ա ռա վե լութ յուն է: Որ պես ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ` ես նույն
պես հրա վեր եմ ստա ցել ՌԴի ա սո ցիա ցիա յից: Ինձ հե տաքրք րում է, թե ինչ պի սի՞ 
կա ռուց վածք ու նի նրանց ա սո ցիա ցիան, ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում ա սո ցիա ցիա յի 
ան դամ ե րի մշտա կան կա պը նա խա գա հութ յան հետ, որ տե ղի՞ց են հայ թայթ վում 
անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը՝ մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րի անց կաց ման 
նպա տա կով: Այն տեղ ստա ցա այս և ն ման հար ցե րի լիար ժեք պա տաս խան նե րը: 
Ի դեպ, ՌԴում ա սո ցիա ցիա յին ան դա մակ ցող նե րի թի վը գե րա զան ցում է 3000ը: 
Ա ռա ջարկ ե ղավ, որ մեր կազմակերպությունը  ՌԴի հետ հա մա տեղ անց կաց նի սե
մի նար: 

-Իսկ ի՞նչ ծրագ րեր ու նեք ըն թա ցիկ տա րում:
Այս տա րի լրա նում է ՌԴ ա սո ցիա ցիա յի 25 ամ յա կը, և հ րա վիր ված ենք մաս

նակ ցե լու հո բել յա նա կան տո նա կա տա րութ յա նը: Նա խա տե սում ենք կազ մա կեր պել 
տե ղե կատ վա կան սե մի նար՝ կեն դա նի նե րի վե րա կեն դա նաց ման և ցա վազրկ ման 
թե մա նե րով: Սե մի նա րին հրա վի րե լու հա մար կա պեր ենք հաս տա տել նաև մերձ
բալթ յան երկր նե րի մաս նա գետ նե րի հետ: Այն կազ մա կեր պել ենք Հա յաս տա նի նմա
նա տիպ ա սո ցիա ցիա նե րի հետ հա մա տեղ: Մեր ա նաս նա բույժ նե րը մաս նակ ցում են 
նաև օն լայն սե մի նար նե րի`  այդ պի սով հարս տաց նե լով ի րենց գի տե լիք նե րը՝ գործ
նա կա նում կի րա ռե լու նպա տա կով: 

Հար ցազ րույ ցը՝ Նել լի Սա հակ յա նի
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Արծաթափայլ ցեղի ճագարներ Կալիֆոռնիական ցեղ Հայկական մարդեր ցեղ

 Ճա գա րա բու ծութ յու նը ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րով վա րե լու հա մար սկսնակ ճա գա րա պահ
նե րին անհ րա ժեշտ են գի տե լիք ներ` այդ կեն դա
նի նե րի` կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րի կե րակր ման, խնամ քի, պահ ված քի, բուժ ման 
ե ղա նա կի, ստաց վող մթերք նե րի մշակ ման, պահ
պան ման, հի վան դութ յուն նե րի, դրանց կան խար
գել ման ու բուժ ման վերաբերյալ:

Սկս նակ նե րին խոր հուրդ է տրվում ա մե նից ա ռաջ 
ու սում ա սի րել մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յուն, փոր
ձի փո խա նակ ման կար գով այ ցե լել քիչ թե շատ կա յա
ցած ճա գա րա բու ծա րան ներ, ինչ պես նաև խորհր դակ
ցել փորձ ված ճա գա րա բույծ նե րի հետ: 
Չա փա զանց կար ևոր է մայր ճա գար
նե րը ձեռք բե րել մաս նա գե տի ցու ցու
մով, հի վան դութ յուն նե րից ա պա հով 
տնտե սութ յուն ներ րից, ցան կա լի է գնել 
23 ամ սա կան մատ ղաշ, որ քան հնա
րա վոր է խու սա փե լով շու կա յից: Վեր
ջին հան գա ման քը շատ կար ևոր է, քա
նի որ անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, թե ձեռք 
բեր ված կեն դա նի ներն  ինչ պի սի պայ
ման նե րում են խնամ վել, ինչ պես են 
կե րակր վել, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
խու սա փել կե րա բաժ նի և կե րակր ման ռե ժի մի, ինչ պես 
նաև պահ ված քի պայ ման նե րի կտրուկ փո փո խութ յուն
նե րից: Եր բեք չի կա րե լի գնել թույլ, թերսն ված կեն դա
նի ներ: Եր կա րատև թերսն ված, խո նա վութ յամբ, ա մո
նիա կով և  ած խաթթ վով հա գե ցած ա նաս նա շեն քում 
պահ ված ճա գար ներն ա ռողջ լի նել չեն կա րող: Թաց 
դնչի կով /նույ նիսկ` խո նավ/, ա կանջ նե րի խո ռոչ նե րում 
վեր քե րով, պո չա տա կը աղ տոտ ված, հե տին վեր ջա
վո րութ յուն նե րի մա կե րե սը վեր քոտ ված, մոր թա մա զը 
գզգզված ճա գար նե րից անհ րա ժեշտ է կտրուկ հրա
ժար վել: Ճա գար նե րին զննե լիս, հար կա վոր է ձախ ձեռ
քով ա մուր սեղ մել մոր թա մաշ կը և պա հել օ դում կախ
ված վի ճա կով: Ա ռողջ ճա գարն այդ վի ճա կում <ա մուր 
զսպա նա կի> տպա վո րութ յուն է թող նում: Վատա ռողջ 
և թույլ կեն դա նին ակ տի վութ յուն չի դրսևո րում և թույլ 
կախ վում է ձեռ քից: Ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել 
ճա գար նե րի ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րի կա ռուց
ված քին: Ն կա տե լի ձևա փո խութ յուն նե րը, ցա նե րը և  այլ 
շե ղում ե րը նոր մա յից ան թույ լատ րե լի են: Առջ ևի վեր
ջա վո րութ յուն նե րի /թա թիկ նե րի/ ներ քին մա զա ծած կի 
կպչո տութ յան առ կա յութ յու նը հու շում է նաև, որ կեն
դա նին ախ տա հար ված է վա րա կիչ հար բու խով: Ա ռողջ 
ճա գա րի աչ քե րը պետք է լի նեն պարզ, կո պե րը չայ
տուց ված, մա զա ծած կը հարթ ու փայ լուն: 

Սկս նակ ճա գա րա պա հը պետք է ի մա նա, որ ճա
գա րը շատ զգա յուն կեն դա նի է և  ու նի փխրուն նյար
դա յին հա մա կարգ: Ան սո վոր աղ մու կը, նույ նիսկ ծա նոթ 
ա ռար կա նե րի ա նակն կալ հայտն վե լը կա րող են պատ
ճառ դառ նալ վի ժում ե րի, ձա գա կե րութ յան, կտղուց
քի ընդ հատ ման: Մոր հի վանդ վի ճա կը ձա գե րի մոտ 
կա րող է հան գեց նել ան դառ նա լի հետ ևանք նե րի: Հ ղի 
ճա գա րա մայ րե րը ծայ րա հեղ վախ կոտ և դ յու րագր գիռ 
են, հատ կա պես` ծնի նա խօ րեին և դ րա նից հե տո: Այս
պի սով պետք է հի շել, որ ճա գա րա նո ցում ստեղծ ված 
«հան գիստ միկ րոկ լի ման» հու սա լի գրա վա կան է հո տի 

հա ջող վե րար տադ րութ յան հա մար: Ճա գա րա նո ցում 
սպա սարկ ման բո լոր աշ խա տանք նե րը հար կա վոր է 
կա տա րել հան գիստ` բա ցա ռե լով շտա պո ղա կա նութ յու
նը և, հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում`  ա ռանց կողմ
նա կի ան ձանց:

 Մեր հան րա պե տութ յան գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րում ճա գա րա բու ծութ յու նը մեծ մա սամբ 
ցածր հիմ քե րի վրա է դրված: Նույն ա ռանձ նա շեն քում 
գյու ղատն տե սա կան տարբեր կեն դա նի նե րի հետ միա
սին, պահ վում են նաև ճա գար ներ, ո րը կտրա կա նա
պես ար գել վում է: Հիմ ա կա նում սրա նով է պայ մա նա
վոր ված ճյու ղի ա նարդ յու նա վե տութ յու նը և  անմ ի թար 

վի ճա կը: Մինչ դեռ, ան հա տա կան ա գա րա կա յին տնտե
սութ յու նում խե լա ցիո րեն կազ մա կերպ ված է ըն դա մե նը 
34 ճա գա րա մայ րե րից բաղ կա ցած մի նի ֆեր մանկա նո
նա վոր կե րակր ման, ճիշտ խնամ քի, պահ ված քի և բուծ
ման պայ ման նե րում կա րող է բա վա րար կեր պով ա պա
հո վել ըն տա նի քում օգ տա գործ վե լիք մսի տա րե կան 
պա հան ջը: Չորս մայր ճա գա րից տա րե կան կա րե լի է 
ստա նալ առն վազն 100 ձագ, իսկ դրանց խնա մե լու և 
կե րակ րե լու հա մար շատ քիչ աշ խա տանք է  պա հանջ
վում, ո րը կա րող են կա տա րել նույ նիսկ դպրո ցա կան
նե րը, պա տա նի նե րը, ըն տա նի քի տա րեց ան դամ ե րը:

ՃԱ ԳԱ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱՑ ՄԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ըն տա նի ճա գարն աչ քի է ընկ նում մթե րատ վութ յան 
արդ յու նա վե տութ յու նը պայ մա նա վո րող մի շարք օգ տա
կար կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 
Այս պես` կար ճատև հղիութ յուն, վաղ սե ռա հա սու նութ
յուն, պտղա ռա տութ յուն, վա ղա հա սու նութ յուն, ինչ պես 
նաև հղիութ յու նը և լակ տա ցիան հա մա տե ղե լու բա ցա
ռիկ ունակութ յուն նե րով: Հե տա զո տութ յուն նե րով պարզ
վել է, որ չբեղմ ա վոր ված ճա գա րա մայ րի մոտ սե ռա կան 
ցան կութ յու նը (կտղուցք) տևում է 35 օր, այն պար բե
րա բար կրկնվում է տար վա ըն թաց քում. տաք շրջան նե
րում` 57, իսկ ցուրտ շրջան նե րում` 89 օր հե տո:           

Ի տար բե րութ յուն գյու ղատն տե սա կան մյուս ըն
տա նի կեն դա նի նե րի` ճա գա րի մոտ ձվա զա տու մը 
(օ վուլ յա ցիա) տե ղի է ու նե նում միայն բնա կան սե
ռա կան գոր ծո ղութ յու նից (ակ տից) հե տո: Սե ռա կան 
ակ տից գրգռված հի պո ֆի զը սկսում է ար յան մեջ նե
րար կել գո նո դոտ րոպ (սեոա հակ) հոր մոն ներ, ո րոնք 
խթա նում են ֆո լի կուլ նե րի գար գաց մա նը: Ֆո լի կուլ նե
րի պա տե րը, ակ տից 1012 ժամ հե տո պատռվում են 
և 319 հա սուն ձվաբ ջիջ նե րը թա փան ցում են ձվա փո
ղե րի լու սանցք նե րը, որ տեղ և տե ղի է ու նե նում բեղմ

նա վո րում: Պատռ ված ֆո լի կու լի տե ղում ձևա վոր վում 
է դե ղին մար մի նը: Վեր ջինս հան դես Է գա լիս որ պես 
ներ քին սեկ րե ցիա յի գեղձ`  ար յան մեջ ար տադ րելով 
պրո գես տե րոն հոր մո նը, ո րը նպաս տում է ար գան դի 
և կաթ նա գեղ ձե րի գար գաց մա նը: Բեղմ ա վո րու մից 
1012 ժամ հե տո ձևա վոր ված զի գո տա նե րը սկսում են 
տրոհ վել: էմբ րիոն նե րը գար գա նում են շատ ին տեն
սիվ: Չկպ չե լով ար գան դի պա տե րին՝ սաղ մե րը գար գա
նում են մինչև 8 օ րա կան հա սա կը: Եր կու շա բաթ անց 
նրանք հաս նում են սո վո րա կան պնդու կի չա փե րի, և  
ո րո վայ նի ա ճու կա յին հատ վա ծը գգու շութ յամբ շո շա
փե լիս հեշ տութ յամբ հայտ նա բեր վում են: Հա ճախ ճա

գա րա բույծ նե րը հղիութ յու նը վաղ բա ցա հայ տե լու հա
մար օգտ վում են հենց այս մե թո դից: Ծ նու ղի նե րի նա
խա պատ րաստ մա նը զու գըն թաց` ա վարտ վում է նաև 
պտղի սաղմ ա յին գար գա ցու մը, ո րը տևում է 2833 օր: 
Հ ղիութ յան շրջա նը տևում Է մի ջին հաշ վով 30 օր:

Ծի նը, սո վո րա բար, տե ղի է ու նե նում գի շե րա յին 
ժա մե րին: Այն ըն թա նում է հան գիստ և տևում Է 1060 
րո պե: Ճա գա րա մայ րը կա րող է պտղա բե րել 124, սա
կայն հա ճախ 612 ճա գա րիկ ներ: Մի շարք ցե ղե րի մոտ 
մի ջին պտղատ վութ յու նը կագզմում Է 78 ձագ:

ճա գա րա մայ րը ակ տիվ կտղուց քի մեջ է լի նում 
հատ կա պես ծնից 12 օր հե տո և ֆի զիո լո գիա պես 
պատ րաստ է  բեղմ ա վոր վել: Հա ճախ ճա գա րա բույծ
նե րը օգտ վե լով ճա գա րի այս ինք նա տիպ ա ռանձ նա
հատ կութ յու նից՝ ար տադ րութ յու նում փոր ձում են կագ
մա կեր պել և ս տա նալ խտաց րած ծին: Այ սինքն՝ ճա գա
րա մայ րը կա րող է նոր հղիութ յու նը հա մա տե ղել ըն թա
ցիկ լակ տա ցիա յի (կաթ նատ վութ յան) հետ: Խ տաց րած 
ծին կազ մա կեր պե լիս, հար կա վոր է հի շել, որ ճա գա րա
մայ րը պետք է կե րակր վի բարձ րար ժեք, սննդա րար կե
րե րով և  ու նե նա պահ ված քի ու խնամ քի բա րեն պաստ 
պայ ման ներ: Հա կա ռակ դեպ քում, մայ րի ին տեն սիվ օգ
տա գոր ծու մը բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա նրա ա ռող
ջա կան կի ճա կի և վե րար տադ րա կան հատ կութ յուն նե
րի վրա, իսկ արդ յուն քում` մայ րը շատ ա րագ տնտե սա
պես կդառ նա ոչ պի տա նի և  ան ժա մա նակ կխո տան վի:

Բա րեն պաստ պայ ման նե րում օգտ վե լով ճա գա րի 
կար ճատև հղիութ յու նից և ճիշտ կի րա ռե լով խտաց րած 
ծնի տեխ նո լո գիան, փորձ ված ճա գա րա բույծ նե րը  տա
րե կան կա րող են ճա գա րա մայ րից ստա նալ 1011 ծին և 
մի ջին հաշ վով` 6070 ճա գա րիկ:

Շարունակելի
èոբերտ Վարդանյան

Ավագ գիտաշխատող, սելեկցիոներ
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Օ րերս  Նո յեմ բեր յա նի  տա րա ծաշր ջա նի  Հաղ թա նակ  հա մայն քում, Ավստ րիա կան  զար

գաց ման   գոր ծա կա լութ յան կող մից ի րա կա նաց վեց մեղ վա բու ծութ յան զար գաց մանն  ուղղ ված  
գործ նա կան դա սըն թաց, ո րը  վա րում էր  գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու, 
դո ցենտ Կա րեն Ա վե տիս յա նը: Դա սըն թա ցում  ընդգրկ ված  էին  ծրագ րի  շա հա ռու ներ, մեղ վա
բու ծութ յամբ զբաղ վող  ֆեր մեր ներ    և  ԳԱՄԿի աշ խա տա կից ներ:

Թե մա նե րը  վե րա բե րում  էին  մե ղու նե րի հետ  աշ խա տե լու հիմ ա կան կա նոն նե րին, մեղ րա
բեր քի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, մեղ վաըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տե լու  ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րին,  մեղ վա նո ցում, գար նա նա յին աշ խա տանք նե րին  բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րին  և 
կե րակ րում ե րին:  Մեղ վա պա հի ցան կութ յամբ անց կաց վեց  նաև  ընտր ված  մեղ վաըն տա նիք նե րի 
գործ նա կան զննում:

Ի դեպ, օր գա նա կան  գյու ղատն տե սութ յան  ա ջակ ցութ յան նա խա ձեռ նութ յուն (ՕԳԱՆ) ծրագ րով`  
այս տա րա ծաշր ջա նից  շա հել են  եր կու մեղ վա բույծ` Գառ նիկ  Գուլ քան յա նը և Սեյ րան Ա լեք սան յա նը:

Հան դի պու մը  կա յա ցավ հենց Գառ նիկ  Գուլ քան յա նի մեղ վա բու ծա կան  տնտե սութ յու նում, որ
տեղ մաս նա կից ներն   ստա ցան  ի րենց հե տաքրք րող բո լոր   հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

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

ՉԻՉԽԱՆԻ /ОБЛЕПИХА/ ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Չիչ խան կամ ձիա փուշ. 
Hippophae հու նա րեն ան վա
նու մը բաղ կա ցած է Hippos
ձի և Phaseշուք,փայլ բա ռե
րից։ Հայ կա կան տա րա նուն
ներն են` ափ ռի, ծո վա փուշ, 
ձիափ շատ, ձիա փուշ, ձո րի 
փուշ: 

Հա յե րեն և հու նա րեն ան
վա նում ե րը ցույց են տա լիս, 
որ ձիե րին կե րակ րել են ձիափ
շի պտուղ նե րով ու տերև նե րով։ 
Հոգ նե ցու ցիչ ար շավ ե րից հյուծ
ված կեն դա նի ներն ու տե լով այդ 
փշոտ բույ սը՝ շատ ա րագ գի րա
նում էին, իսկ նրանց մա զա ծած
կույ թը դառ նում էր փայ լուն ու 
խիտ։ Չի նաս տա նի բժիշկ նե րը 
չիչ խա նը հա մա րում էին ա ռող
ջութ յան և  եր կա րա կե ցութ յան 
հա տապ տուղ և դ րա նով բու ժում 
բազ մա թիվ հի վան դութ յուն ներ։ 
Ար ևել յան և Հա րա վա յին Ռու
սաս տա նում այն ան վա նում էին 
«սի բիր յան ա նա նաս»։ Ա ռա ջին 
ցրտա հա րութ յուն նե րից հե տո 
հա վաք ված պտուղ ներն իս կա
պես ի րենց հյու թա լիութ յամբ 
նման են էկ զո տիկ ա նա նա սին։ 
Չիչ խա նը տա րած ված է Ար ևել
յան Ա սիա յից մինչև Արևմտ յան 
Եվ րո պա։ Ա ճում է ծո վափն յա 
շրջան նե րում՝ կազ մե լով խիտ 
մա ցա ռուտ ներ, հա մե մա տա
բար տաք կլի մա յա կան գո տի
նե րում։ Հա յաս տա նում մշակ
վում է հիմ ա կա նում Ս ևա նա 
լճի ա ռափն յա ա վա զուտ նե րում, 
Ա բով յա նի, Իջ ևա նի, Ս ևա նի, 
Մեղ րու, Գո րի սի, Սի սիա նի, Կի
րո վա կա նի և  այլ շրջան նե րում:

Չիչ խա նը 26 մ բարձ րութ
յամբ ծա ռան ման թուփ է՝ փշա
տազ գի նե րի ըն տա նի քից։ Ու նի 
գծա կերպ տերև ներ և մանր հո
տա վետ դե ղին ծա ղիկ ներ։ Հ յու
թեղ, կլո րա վուն, շի կա կար միր 
կո րի զապ տուղ նե րը խիտ կպած 
են ճյու ղե րին։ Ծաղ կում են գար
նան կե սե րին, հա սու նա նում 
աշ նա նը և պահ պան վում ճյու
ղե րին ողջ ձմռա նը։ 

Պ տու ղը հա վա քում են 
ճյու ղե րը թա փա հա րե լով կամ 
հա տուկ ու նե լիով։ Սա ռեց րած 
պտուղ նե րը պահ պան վում են 
մինչև 6 ա միս, թար մը՝ մի քա
նի օր։ Չիչ խա նի պտուղ նե րից 
պատ րաս տում են հյութ, ջեմ, 
մու րա բա, կի սել, դոն դող, լիկ
յոր, մրգօ ղի։ Բու ժա կան նպա
տակ նե րով օգ տա գործ վում են 
ճյու ղե րի կեղ ևը, տերև նե րը, 
պտուղ նե րը, սեր մե րը։ 

Չիչ խա նը օգ տա կար նյու
թե րի գան ձա րան է, ո րը հա
րուստ է վի տա մին նե րով: Պտ ղի 
մեջ հայտ նա բեր վել են միկ րո
տար րեր՝ եր կաթ, բոր, տի տան, 
ման գան, ալ յու մին, մագ նե

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման 
վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելու համար

զիում, կրեմ իում, ո րոնք շատ 
կա րևոր են մար դու ա ճի և զար
գաց ման հա մար։

 Յու ղի մեջ պա րու նակ վում 
են օ լեի նի, լի նո լե նի, լի նո լի, 
ճար պա յին թթու ներ։ Տերև նե րը 
պա րու նա կում են մեծ քա նա
կութ յամբ աս կոր բի նաթ թու։ 

 Չիչ խանն օգ տա կար է նյու
թա փո խա նա կութ յան կար գա
վոր ման և  ար յան շրջա նա ռութ
յան հա մար: Բուժ ման նպա տա
կով օգ տա գործ վում են բույ սի 
պտուղ ներն ու սեր մե րը, դրան
ցից ստաց վող յու ղը, ո րոշ դեպ
քե րում նաև` տերև նե րը: Պ տուղ
նե րը հա վա քում են ձմռա նը, 
երբ սառ չում են ու ձեռք են բե
րում հա ճե լի թթվա հա մ: Պ տուղ
ներն ի րենց հա մը և բու ժա կան 
հատ կա նիշ նե րը պահ պա նում 
են նույ նիսկ սա ռած վի ճա կում: 
Տերև նե րը հա վա քում են, չո
րաց նում հով տե ղում` մի ջան ցիկ 
քա մու տակ: Սա կայն դե ղա բույ
սը հա մընդ հա նուր ճա նա չում է 
ձեռք բե րել իր գորշ կարմ րա
վուն, յու րա հա տուկ հա մով և հո
տա վետ յու ղի շնոր հիվ: 

 Չիչ խա նի պտուղ նե րը կան
խար գե լում են ա թե րոսկ լե րո
զը, հի պեր տո նիան, վա ղա ժամ 
ծե րութ յու նը, նպաս տում սե րո
տո նի նի ստեղծ մա նը, ո րը կար
գա վո րում է նյար դա յին հա մա
կար գի աշ խա տան քը։ Տար բեր 
ժո ղո վուրդ ներ չիչ խա նի պտուղ
ներն օգ տա գոր ծել են որ պես 
հա կալն դախ տա յին, ցա վազր
կող, մա զերն ամ րաց նող, մաշ
կա յին ո րոշ հի վան դութ յուն ներ 
ա մո քող մի ջոց: Պ տուղ նե րից 
պատ րաստ ված ե փուկն օգ տա
գործ վել է ա ղես տա մոք սա յին 
տրակ տի հի վան դութ յուն նե րի 
ժա մա նակ: Սեր մե րից պատ
րաստ ված ե փուկն օժտ ված է 
հիա նա լի թուլացնող հատ կութ
յամբ, մինչ դեռ ճյու ղե րի և տերև
նե րի ե փուկն ու նի միան գա մայն 
հա կա ռակ ներ գոր ծութ յուն և  
օգ տա գործ վում է լու ծի ժա մա
նակ: Պ տուղ նե րի և տերև նե րի 
ե փուկն օգ տա գործ վում է ինչ

պես ներ քին ըն դուն ման, այն
պես էլ գլու խը լվա նա լու ձևով` 
մա զա թա փութ յան և ճա ղա
տութ յան, ինչ պես նաև ռևմա
տիզ մի և հոդատապի ժա մա
նակ: Դե ղա բույ սից ստաց ված 
յու ղը լայն կի րա ռութ յուն ու նի 
կլի նի կա կան բժշկութ յան մեջ: 
Ըստ Լ. Ն. Յուդ կի նա յի (ցիտ. 
Ա. Դ. Տու րո վա յի)` չիչ խա նի յու
ղը լավ արդ յունք է տա լիս մաշ
կի թա րա խա յին բոր բո քում ե րի 
ժա մա նակ: Յուղն ընդ հան րա
պես խթա նում է բո լոր տե սա կի 
վեր քե րի գրա նու լա ցիան և վե
րաց նում ցա վը, ա րա գաց նում 
բուժ ման պրո ցե սը: Յու ղը լայ
նո րեն օգ տա գործ վում է գի նե
կո լո գիա յում: 

Չիչ խա նի պտուղ նե րը խոր
հուրդ են տա լիս օգ տա գոր ծել 
հատ կա պես քի միա թե րա պիա
յից և ռա դիո թե րա պիա յից հե
տո, ինչ պես նաև` հակա բիո
տիկ ներ օգ տա գոր ծե լուց հե տո: 
Չիչ խա նի պտուղ նե րը շատ օգ
տա կար են դիա բե տիկ նե րի, 
տա րի քով մարդ կանց և պ րո
ֆե սիո նալ սպորտս մեն նե րի հա
մար: Չա փա զանց օգ տա կար 
է հոգ նած սրտի աշ խա տան քի 
հա մար: Այս բույ սի պտուղ նե րը 
կան խար գե լիչ մի ջոց են ին սուլ
տի և  ին ֆարկ տի խնդիր նե րից 
խու սա փե լու հա մար: Օգ նում 
են վե րա կանգ նել օր գա նիզ
մի ռե սուրս նե րը` տար բեր հի
վան դութ յուն նե րից հե տո, 
միաժամանակ հո գե կան և ֆի
զի կա կան ծան րա բեռն վա ծութ
յունն է թեթ ևաց նում:

Շն շա ռա կան հա մա կար գի 
հա մար չիչ խա նը նույն պես օգ
տա կար է. սուր և ք րո նիկ լա րին
գի տի և ֆա րին գի տի ժա մա նակ 
խոր հուրդ է տրվում լոր ձա թա
ղանթ նե րը չիչ խա նի յու ղով մշա
կել և  ին հա լա ցիա ներ ա նել։ Կա 
կար ծիք, որ այդ ին հա լա ցիա
նե րը օգ նում են նաև ձմռա նը` 
կան խար գե լելով շնչա ռա կան 
օր գան նե րի վա րակ նե րը։

Լի լիթ Գաս պար յան

Գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի մե քե նա յաց ման մա կար
դա կի բաձ րաց ման նպա տա կով,  նա խա տես վում է հա վա քագ րել 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի կազ մա կերպ ման վե րա
բեր յալ ա ռա ջարկ ներ: Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յան նե րի 
գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման և զար գաց ման նպա տա կով, պե
տութ յան կող մից նա խա տես վում է տրա մադ րել մինչև 700 մլն ՀՀ 
դրամ:

Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի կազ մա կերպ ման վե րա-
բեր յալ յու րա քանչ յուր անձ կա րող է ներ կա յաց նել ա ռա ջարկ (այ սու-
հետ՝ Ա ռա ջարկ):  Ա ռա ջար կը պետք է պա րու նա կի տե ղե կատ վութ-
յուն` առն վազն հետև յալ չա փա նիշ նե րի (այ սու հետ՝ Ա ռա ջար կի չա-
փա նիշ ներ) վե րա բեր յալ.
  •    ի րա կա նաց ման վայ րը, վայ րի ընտ րութ յան հիմ  ա վո րու մը և 

չա փա նիշ նե րը: Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կան պետք է շա հա
գործ վի առն վազն 2000 հա հո ղա տա րած քի մշա կութ յան հա մար,
•  տնտե սա կան հիմ  ա վո րու մը, ֆի նան սա կան հաշ վարկ նե րը, սե

փա կան և փո խա ռու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի վե րա բեր յալ հաշ
վարկհիմ ա վո րում ե րը,
•    մաս նա վոր  հատ վա ծի  կող մից  ներդր վող  մի ջոց նե րի  չա փը, 

կազ մը և ծագ ման աղբ յու րը,
•  տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յու նը և ֆի նան սա կան 5 տար վա 

կտրված քով կան խա տե սու մը,
•   գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի կող մից մա տուց ման 

են թա կա ծա ռա յութ յուն նե րի տե սակ նե րը, ինք նար ժե քի հաշ վարկ
հիմ ա վո րու մը, դրանց գնե րի հա մադ րութ յու նը և մր ցու նա կութ յու նը 
շու կա յում` ներ կա յումս առ կա նմա նա տիպ ծա ռա յութ յուն նե րի հետ,
•    Ա ռա ջար կի  ի րա կա նաց ման  հետ  կապ ված`  տվյալ  տա րած քում 

ստեղծ վող են թա կա ռույց նե րի, մշակ վող գյու ղատն տե սա կան նշա նա
կութ յան հո ղա տա րածք նե րի և դ րանց բեր քատ վութ յան ա ճի վե րա բեր
յալ կան խա տե սու մը՝ արդ յունք նե րի չա փե լի ցու ցա նիշ նե րի նշմամբ,
•   անհ րա ժեշտ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման չա փը և ներգ րավ

ման պայ մա նե րը, ներդր ված պե տա կան մի ջոց նե րի հետ վե րա դար
ձի ժամ կե տը, ներդր ված մի ջոց նե րի շա հու թա բե րութ յան մա կար դա
կը և ներդ րում ե րի վե րա դար ձե լիութ յան ռիս կի գնա հա տա կա նը, 
անհ րա ժեշտ տեխ նի կա յի ցան կը և կան խա տես վող գնե րը ՀՀ դրա
մով, գնե րը հիմ ա վո րող փաս տաթղ թե րը՝ հաշ վի առ նե լով Ա ռա
ջար կի ներ կա յաց ման օր վա դրութ յամբ,  Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած փո խար ժե քը: 
Ա ռա ջարկ նե րի ընտ րութ յունն ի րա կա նաց վե լու է` ըստ Ա ռա ջար կի 
չա փա նիշ նե րի և նա խա պատ վութ յու նը տրվե լու է այն Ա ռա ջարկ նե-
րին, ո րոնք ա պա հո վե լու են.
• ներդր ված պե տա կան մի ջոց նե րի ա վե լի կարճ ժամ կե տում հետ

վե րա դարձ և ներդ րում ե րի վե րա դար ձե լիութ յան նվազ ռիսկ, 
• մաս նա վո րի կող մից սե փա կան մի ջոց նե րի ա ռա վե լա գույն ներդ րում,
•  Ա ռա ջար կի ա ռա վել մեծ տա րած քում ի րա կա նա ցում, 
•  գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի կող մից մա տուց ման 

են թա կա ծա ռա յութ յուն նե րի նվա զա գույն գին,
• Ա ռա ջար կի ի րա կա նաց ման տնտե սա կան ա ռա վել բարձր արդ

յու նա վե տութ յուն:

 Գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ցան կութ յան դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
մինչև 2017 թ. ապ րի լի 27ը, ժա մը` 18:00– ը ՀՀ ԳՆ ներ կա յաց նել Ա ռա
ջարկ (ք. Եր ևան, Հան րա պե տութ յան հրա պա րակ, կա ռա վա րա կան 
տուն 3, կամ է լեկտ րո նա յին փոս տի՝ agro@minagro.am հաս ցեով):

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան տե ղե կատ վութ յան 
և հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բա ժին


