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 Նա յում ես շուրջդ՝ փթթող բնութ յա նը, ծաղ կող ծա ռե րին ու հետզ հե տե ար ևով լցվող օր
վան, և ցան կա նում շրջա պա տիդ հետ կի սել գար նան հրճվան քը, ե րա զանք նե րի ու հույ սե
րի ա րա րու մը… Սա կայն ապ րի լը դեռևս հա յի հա մար մնում է ցա վի հի շո ղութ յան ա միս: Չեն 
ջնջվում պատ մութ յան մեջ դրոշմ ված ար յու նա գիր, մա հա գիր փաս տե րը։ Անհ նա րին է փա կել 
աչ քե րը և մտ քի աչ քե րով տես նել միայն այն, ինչ ու զում ես. ա ռաջ գնա լու հրա մա յա կա նը ստի
պում է թար թել, քա նի որ դա է հա յաց քը պարզ ու մա քուր պա հե լու միակ ձևը…

1915 և հա ջորդ տա րի նե րի ի րա դար ձութ յուն նե րը միան շա նակ ո րակ վում են որ պես ցե
ղաս պա նութ յուն։ Այն ցե ղաս պա նութ յուն էր, քա նի որ պե տա կան մա կար դա կով, ծրագր ված 
էր մի ամ բողջ ազ գի՝ հայ ժո ղովր դի բնաջն ջում, ֆի զի կա կան ոչն չա ցում... Այն XX դա րի ա ռա
ջին ցե ղաս պա նութ յունն էր, ան նա խա դեպ ի րա դար ձութ յուն, ո րը տե ղի ու նե ցավ հա յե րի հետ։ 
Այս ան հեր քե լի փաս տը հա մա ռո րեն չի ըն դու նում Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յու նը։ Վեր ջի նին 
հետ ևե լով՝ ի րա կա նութ յան դեմ ի րենց աչ քե րը փակ են պա հում աշ խար հի շատ պե տութ յուն
նե րը։

Դեպի հիշողության ցավը

 Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հը, գյու ղատն տե սութ յան, տնտե սա կան զար գաց ման և ներդ րում
նե րի նա խա րար նե րի, Ա րա րա տի մարզ պե տի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է §Գ րին հաուզ¦ ըն կե րութ յուն, 
ծա նո թա ցել ըն կե րութ յան զար գաց ման և ներդ րու մա յին ծրագ րե րի շնոր հիվ ար ձա նագր ված հա ջո
ղութ յուն նե րին՝ ին տեն սիվ այ գի նե րի ընդ լայն ման և ջեր մո ցա շի նութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված 
ներդ րում նե րին, ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով 
ստեղծ ված են թա կա ռուց վածք նե րին, կա տար ված ներդ րում նե րի արդ յուն քում ստեղծ ված աշ խա
տա տե ղե րին և 2017 թվա կա նի գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն նե րին: Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նում 
շրջայ ցից հե տո, Նա խա գա հը §Գ րին հաու զի¦ վար չա կան շեն քում ծա նո թա ցել է ըն կե րութ յան ղե կա
վա րութ յան ներ կա յաց րած տա րե կան հաշ վետ վութ յա նը և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րին:

Նա խա գահն այ ցե լել է նաև տա րա ծաշր ջա նի ա ռա ջա տար ագ րո հոլ դին գի՝ §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ
յան Եր ևա նում գտնվող գլխա մաս: Սերժ Սարգս յա նը ե ղել է § Վոլ վո¦ ըն կե րութ յան բեռ նա տար նե րի 
տեխս պա սարկ ման նո րա գույն սար քա վո րում նե րով հա գե ցած կենտ րո նում և §Ս պայ կա¦ի հյու թե րի 
ու պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յան գոր ծա րա նում՝ ծա նո թա ցել ըն կե րութ յան ձեռք բե րում նե րին, այդ 
թվում՝ ար տա հան ման ծա վալ նե րին ու զար գաց ման ծրագ րե րին: Ըն կե րութ յան պա տաս խա նա տու
նե րը ներ կա յաց րել են, որ 2016 թ. դրութ յամբ §Ս պայ կա¦ի ուղ ղա կի ներդ րում նե րը կազ մել են 86 
մլն ԱՄՆ դո լար, ըն կե րութ յունն ու նե ցել է 926 մշտա կան աշ խա տա տեղ, իսկ 2017 թ. տա րե վեր ջին 
ներդ րում նե րի ընդ հա նուր չա փը կկազ մի 154 մլն ԱՄՆ դո լար, մշտա կան աշ խա տա տե ղե րի քա նա կը 
կհասց վի 1316ի: §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան պա տաս խա նա տու նե րի հա վաստ մամբ, 2017 թվա կա նին 
ըն կե րութ յու նը զար գաց նում է կա թի ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման ուղ ղութ յու նը՝ շա րու նա կե
լով ներդ րում նե րը ին տեն սիվ այ գի նե րի ու ջեր մո ցա շի նութ յան ո լոր տում: §Ս պայ կա¦ի ծրագ րե րից 
է նաև հայ կա կան ապ րանք նե րի օն լայն խա նու թի՝ §Արմ զոն¦ ծրագ րի ի րա կա նաց մամբ, այն պի սի 
հար թա կի կազ մա կեր պու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա Հա յաս տա նի բո լոր ար տադ րող նե րին` 
ա ռանց միջ նորդ նե րի ու սու պեր մար կետ նե րի, ան մի ջա կա նո րեն մուտք ու նե նալ ՌԴ հիմ նա կան քա
ղաք ներ` կարճ ժամ կե տում և մատ չե լի գնե րով ռու սաս տան յան սպա ռո ղին հասց նե լով վե րոնշ յալ 
օն լայն հար թա կում նրա ընտ րած հայ կա կան ապ րան քա տե սակ նե րը: 
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Հանրապետության Նախագահը  ծանոթացել է 
«Սպայկա» ընկերության ընթացիկ գործունեությանն 
ու զարգացման ծրագրերին

 Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել Բ նակ լի մա
յա կան ա ղետ նե րից գյու ղատն տե սութ յան վնաս նե րի կան
խար գել ման հա յե ցա կար գին, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը` 
բնակ լի մա յա կան ա ղետ նե րից գյու ղատն տե սութ յան դի մա
կա յու նութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման, ո լոր տի ռիս կե րի 
մեղմ ման ու հասց վող վնաս նե րի կան խար գել ման բնա գա
վա ռում քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րի 
կան խո րո շումն է: 

Հիմ նա վոր ման հա մա ձայն, ՀՀում բնա կան տար բեր 
ա ղետ նե րից` գար նա նա յին ցրտա հա րութ յուն նե րից, կարկ
տա հա րութ յու նից տա րե կան վնաս վում են 3035 հազ. հեկ
տար գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի և բազ մամ յա 
տնկարկ նե րի տա րածք ներ, ո րը խիստ բա ցա սա բար է անդ
րա դառ նում գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա
րող նե րի հե տա գա ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան ու սո
ցիա լա կան վի ճա կի վրա: 

Բ նակ լի մա յա կան ա ղետ նե րի վնաս նե րի կան խար գել
ման ներ կա վի ճա կի վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ այս 
բնա գա վա ռում հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յուն է պե տա
կան քա ղա քա կա նութ յան հստա կե ցու մը և վեր ջի նիս հի ման 
վրա, հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը: 
Փաս տաթղ թով ներ կա յաց վում են բնակ լի մա յա կան ա ղետ
նե րից վնաս նե րի կան խար գել ման հիմ նա կան ուղ ղութ յուն
նե րը, դրանց ի րա կա նաց ման մո տե ցում նե րը, հա յե ցա կար գի 
ի րա կա նաց ման ռիս կե րը, դրանց մեղմ ման հնա րա վո րութ
յուն ներն ու ակն կալ վող արդ յունք նե րը:

 Կա րեն Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է հա յե ցա կար գով 
նա խա տես վող քայ լե րը և ն շել. § Շատ լավ բան եք նա խա
տե սել: Այս մի ջո ցա ռում նե րի մեջ նե րառ ված է ա պա հո վագ
րու մը, ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լա վու մը, կարկ տա
պաշտ պան մի ջոց նե րի՝ ցան ցե րի հար ցը, հո ղա տես քե րի 
հա կա հե ղե ղա յին պաշտ պա նութ յու նը, սերմ նա բու ծութ յու
նը: Վս տահ եմ՝ խե լա ցի հա մա կարգ է, և  ո լոր տում շատ բա
րե լա վե լու բան ու նենք: Ձեզ նից ակն կա լում ենք ո րա կա պես 
փո խել այդ հա մա կար գը: Ն րա մուլ տիէ ֆեկ տը լի նե լու է ան
կան խա տե սե լի¦:

 
* * *

 Կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նել է գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ նե րին ա ջակ ցութ յան պե տա կան ծրագ րի 
մշակ ման և հաս տատ ման կար գը, գյու ղատն տե սա կան կոո
պե րա տիվ նե րի զար գաց ման բնա գա վա ռում պե տա կան քա
ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան ծրագ րով` ՀՀ 
գյու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 20102020 թթ. կա յուն զար
գաց ման ռազ մա վա րութ յամբ, կար ևոր վել է կոո պե րա ցիա
յի զար գա ցու մը:

***
 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, ծրագ րի շրջա նա կում, 

§Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րան¦, ե րեք տա րով հե տաձգ վել է 
ՍՊԸ կող մից ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում մաք սա
յին և հար կա յին մար մին նե րի հաշ վար կած ԱԱՀ գու մար նե րի 
վճար ման ժամ կե տը: 

Ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է ձեռք բե րել խմիչք նե
րի ար տադ րութ յան և շ շալց ման հոս քագ ծեր, ո րով էլ ա վե
լի կբարձ րաց նի ար տադ րութ յան ո րա կը և կա վե լաց նի ար
տադ րան քի ծա վալ նե րը։ 

Վե րա զին ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման նպա
տա կով նա խա տես վում է կա տա րել շուրջ 3,1 մլրդ ՀՀ դրա մի 
ներդ րում: Արդ յուն քում` կստեղծ վի մոտ 23 աշ խա տա տեղ` 
2017 թ. 162, 2018 թ. 185, 2019 թ.` 195 հա զար ՀՀ դրամ մի
ջին աշ խա տա վար ձով: 
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 Քննարկվել է գյուղատնտեսական սուբսիդավորվող 
վարկերի ծրագրի վերանայման հարցը

ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան  նա խա րա րութ
յու նում տե ղի է ու նե ցել  Հա յաս տա նի խա
ղո ղա գոր ծութ յան և  գի նե գոր ծութ յան հիմ
նադ րա մի խորհր դի հեր թա կան նիս տը, ո րը 
վա րում էր հիմ նադ րա մի խորհր դի նա խա գահ, 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան  նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը:

Օ րա կար գի ա ռա ջին հար ցով` խոր հուր դը 
լսել և  հաս տա տել է հիմ նադ րա մի 2016 թվա
կա նի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յու նը: 
 Հիմ նադ րա մի տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ
տո նա կա տար  Վա հե  Ջի լավ յա նը զե կու ցել է 
հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծում  կա տար
ված  աշ խա տանք նե րի մա սին և  ներ կա յաց
րել ծախ սե րը:  Մաս նա վո րա պես նշվել է,  որ 
պատ րաստ վել է  հայ կա կան գի նու վե րա բեր
յալ հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի շարք, կազ մա
կերպ վել է ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րի այց 
 Վա յոց ձո րի մարզ, ո րոնք խորհր դատ վութ
յուն են տրա մադ րել տե ղի ֆեր մեր նե րին, լեհ 
և  ռուս բլո գեր նե րի այ ցե լութ յուն  Հա յաս տան, 
ո րոնք սոց ցան ցե րի մի ջո ցով տա րա ծել են հայ
կա կան գի նու վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ: 
Իր խոս քում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա
նը հոր դո րել է` ակ տի վաց նել հիմ նադ րա մի 
պաշ տո նա կան www.vwfa.am   կայ քի աշ խա
տանք նե րը և  ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ
յուն դարձ նել  հիմ նադ րա մի գոր ծու նեութ յան 
լու սա բան ման հար ցին: 

Օ րա կար գի հա ջորդ հար ցով` խոր հուր դը 
քննար կել է  հիմ նադ րա մի տնօ րե նի ժա մա
նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի պաշ տո նում 
 Զա րու հի  Մու րադ յա նին նշա նա կե լու հար ցը և 
 միա ձայն հաս տա տել  նրա թեկ նա ծութ յու նը: 
 Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են նաև օ րա
կար գա յին մի շարք այլ  հար ցեր:

Իրանցի գործարարներն առաջարկել են Հայաստանում 
հիմնել տոմատի  մածուկի արտադրություն

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ջեր մո
ցա շի նութ յամբ և տո մա տի մա ծու կի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ի րա նա կան մի 
շարք խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի: 

Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով ի րենց գոր ծու նեութ յու նը` հյու րե րը նշել են, որ մե
ծա պես հե տաքրքր ված են գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հայ կա կան կող մի հետ 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծա վա լե լու հար ցում: Մաս նա
վո րա պես ի րան ցի գոր ծա րար նե րը ցան կութ յուն են հայտ նել Հա յաս տա նում հիմ
նել լո լի կի վե րամ շակ ման գոր ծա րան` ար տադ րան քը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան երկր ներ ար տա հա նե լու նպա տա կով: Գոր ծա րար նե րը հա վե լել են, որ 
այս հար ցում ակն կա լում են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ա ջակ
ցութ յու նը: Ն րանք նաև նշել են, որ նա խա տե սում են հայ ֆեր մեր նե րի հետ պայ
մա նագ րեր կնքել` լո լի կի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը պատ րաս տա կա
մութ յուն է հայտ նել ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ի րա նա կան կող մին Հա յաս տա
նում լո լի կի մշա կութ յուն և մա ծու կի ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու հար ցում: 
Տե ղա կան սոր տե րի սեր մե րի վե րա բեր յալ ա ռա վել հան գա մա նա լից տե ղե կատ
վութ յան ստա նա լու հա մար, նա խա րարն ա ռա ջար կել է հյու րե րին սեր տո րեն հա
մա գոր ծակ ցել § Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա
կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿի և ՀՀ ԳՆ են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող մյուս գի տա կան 
կենտ րոն նե րի հետ: 

Գոր ծա րար նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը գործ նա կան հիմ քե րի վրա դնե
լու նպա տա կով, նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ա ռա ջար կել է ներ կա յաց նել 
բիզ նեսծրա գիր, ո րում կնե րառ վեն բո լոր ա ռա ջարկ նե րը և մի ջո ցա ռում նե րը:  
Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է նաև Հա յաս տա նում ջեր մո ցա յին կոնստ
րուկ ցիա նե րի ար տադ րութ յան և ներդր ման, հա մա տեղ ջան քե րով գյու ղատն տե
սա կան այլ մթերք նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հնա րա վո րութ յու նը:

Հիմնադրամի գործունեության 
քննարկում

Վերազինել և 
արդիականացնել 

գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի պարկը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ԱԿԲԱ
ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Հա կոբ Անդ րեաս յա նին` 
սուբ սի դա վոր վող վար կե րի  ծրա գի րը վե րա նա յե լու և նոր պայ ման նե րը քննար կե
լու նպա տա կով:   

§Գ յու ղա ցին պետք է 
ու նե նա հնա րա վո րութ
յուն ստա նալ  մատ չե լի 
վարկ` իր տնտե սութ յու նը 
կազ մա կեր պե լու հա մար, 
սակայն ծրագ րի այ սօր վա 
տար բե րակն արդ յու նա
վետ չի գոր ծում, չի ծա
ռա յում իր  նպա տա կին և 
չի նպաս տում գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց մա
նը: Մենք ա ռա ջար կում 
ենք մշա կել նոր ծրա գիր, 
ո րով կխթա նենք փոքր 
ու մի ջին գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի խո շո
րա ցու մը և կն պաս տենք 

արդ յու նա բե րա կան գյու ղատն տե սութ յան ստեղծ մա նը¦,  ն շել է նա խա րար Իգ
նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րն ա ռա ջար կել է փո խել չա փո րո շիչ նե րը և վե րա նա յել վար կե րի 
տրա մադր ման պայ ման նե րը: Մաս նա վո րա պես նա խա տես վում է   ու սում նա սի րել  
սուբ սի դա վոր ման ա վե լաց ման հնա րա վո րութ յու նը, ին չի արդ յուն քում  էլ ա վե լի 
կնվա զի վար կա յին տո կո սադ րույ քը, նաև բարձ րաց նել  տրա մադր վող գու մա րի 
շե մը: Բա ցի այդ, տնտե սութ յուն նե րը պետք է ներ կա յաց նեն բիզ նես ծրա գիր, որ
պես զի պե տութ յան կող մից սուբ սի դա վոր վող գու մար ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ 
և ն պա տա կա յին ծախս վեն և  ուղղ վեն  բա ցա ռա պես ո լոր տի զար գաց մա նը: 

 Նա խա րարն ա ռա ջար կել է, որ պես զի ծրա գի րը գնա հատ վի բան կի մաս նա
գետ նե րի կող մից, ո րից հե տո կո րոշ վի շա հա ռո ւին ֆի նան սա կան կամ նյու թա կան 
ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման հար ցը: Միա ժա մա նակ կար ևոր վել է, անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում, ֆեր մեր նե րին խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րե լու հար ցը:

Ն շենք, որ այս տա րի շա րու նակ վում է 8 % տո կո սադ րույ քով սուբ սի դա վոր
վող վար կե րի տրա մադ րու մը, ո րի շրջա նա կում ար դեն իսկ տրա մադր վել է 700 մլն 
դ րա մի չա փով գու մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել
յանն ըն դու նել է ՀՀում Բե լա
ռու սի ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Ի գոր Նա զա րու կին` 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րի ընդ լայն ման 
հնա րա վո րութ յու նը քննար կե
լու նպա տա կով:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը տե
ղե կաց րել է, որ մեկ նար կել է 
§ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նում գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի ֆի նան սա կան 
վար ձա կա լութ յան` լի զին գի 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան¦ 
ծրա գի րը, ո րի նպա տակն է` 
վե րա զի նել և  ար դիա կա նաց
նել գյու ղատն տե սա կան տեխ
նի կա յի պար կը:  §Այս ծրագ րով 
մենք ստեղ ծել ենք մե խա նիզմ, 
ո րով ֆեր մերն ին քը կա րող է 
ո րո շել, թե ինչ գյուղ տեխ նի կա 
է նրան հար կա վոր գյու ղատն
տեսա կան աշ խա տանք ներն 
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե
լու հա մար: Շու կան ա զատ է, 
սահ մա նա փա կում ներ չկան, 
և  ե թե Բե լա ռու սում գտնվեն 
գյուղ տեխ նի կա ար տադ րող
ներ և մա տա կա րար ներ, ո րոնք 
հե տաքրքր ված են հայ կա կան 
շու կա յով, ա պա կա րող են ևս 
մաս նա կից դառ նալ ծրագ
րին¦, նշել է նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նը:

Դես պան Ի գոր Նա զա րուկն 
իր հեր թին նա խա րա րին է ներ
կա յաց րել Բե լա ռու սում գյու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
տրա մադր ման պայ ման նե րը, 
պե տութ յան կող մից ար տադ
րող նե րին և մա տա կա րար նեին 
տրա մադր վող ա ջակ ցութ յան 
գոր ծիք նե րը: Քն նարկ վել են 
այս ուղ ղութ յամբ հայ կա կան 
և բե լա ռու սա կան պե տա կան, 
մաս նա վոր և ֆի նան սա կան 
կա ռույց նե րի ներգ րավ մամբ 
փոխ գոր ծակ ցութ յան հնա րա
վոր ու ղի նե րը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում 
կող մե րը քննար կել են նաև 
ան տա ռա յին տնտե սութ յուն
նե րի արդ յու նա վետ կա ռա
վար մանն առնչ վող հար ցեր: 
Մաս նա վո րա պես դի տար կել 
եր կու երկր նե րի միջև առ կա 
փոխ գոր ծակ ցութ յան սեր տաց
ման հնա րա վո րութ յու նը: Ա ռա
ջարկ վել է նաև ու սում նա սի րել 
հե տա գա յում ան տա ռան յու թի 
վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի 
հիմն ման հնա րա վո րութ յու նը: 

 Բե լա ռու սի դես պա նը նշել 
է, որ ի րենք հե տաքրքր ված են 
բե լա ռու սա կան պա րար տան
յու թը Հա յաս տա նում ի րաց նե
լու հնա րա վո րութ յամբ:  Զ րույ
ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ է 
կա տար վել Բե լա ռու սի ագ րա
րա յին բու հե րում հայ մաս նա
գետ նե րի ու սուց ման և վե րա
պատ րաստ ման հար ցին:

 Տե ղե կաց նե լով, որ հու նի սի 
610ը Մինս կում կազ մա կերպ
վե լու է ա մե նամ յա § Բե լագ րո¦ 
մաս նա գի տաց ված մի ջազ գա
յին ցու ցա հան դե սը` Բե լա ռու
սի դես պան Ի գոր Նա զա րուկն  
ա ռա ջար կել է հայ կա կան կող
մին ևս մաս նակ ցել այդ մի ջո
ցառ մա նը:
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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: 

Մաս նա կից նե րին տրվե ցին նաև վկա յա
կան ներ:  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 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, 
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 րն 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¦

Ագրոբիզնեսի ոլորտում 
ներգրավված կանանց համար
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ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ Է ՄՇԱԿՈՒՄ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐՈՒՄ

« Լու կա շի նի գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա» 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը 2009 թ.-ից զբաղ վում 
է օր գա նա կան գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յամբ: 
Ա վե լի քան 18 հա տա րածք զբա ղեց նող այ գի նե րում 
ա ճեց նում են օր գա նա կան դեղձ, ծի րան, սա լոր և  
այլ մրգա տե սակ ներ: Ար տադ րում են նաև բան ջա րե-
ղեն: Իսկ 2016 թ.-ից զբաղ վում են նաև օր գա նա կան 
մրգե րի և բան ջա րե ղե նի վե րամ շա կու մով, ար տադ-
րում են բարձ րո րակ չիր, ո րի պա հան ջար կը մեծ է 
ար տերկ րում: 

 Կոո պե րա տի վի ան դամ երը, օր գա նա կան գյուղմ
թերք նե րի ար տադ րութ յան գծով մաս նա գի տա կան գի
տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, բազ միցս մաս
նակ ցել են ու սու ցո ղա կան սե մի նար նե րի թե՛ հան րա պե
տութ յու նում, և թե՛ ար տերկ րում: « Հեյ ֆեր Հա յաս տան» 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ, կոո
պե րա տի վի 4 ան դամ եր, ար տերկ րի փոր ձի ու սում ա
սիր ման նպա տա կով, ե ղել են Լե հաս տա նում: Այ ցե լել են 
օր գա նա կան գյուղմ թերք ներ ար տադ րող մի շարք ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յուն ներ, ինչ պես նաև` վե րամ շա
կող ըն կե րութ յուն ներ: Իսկ կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Վարդ գես Դավթ յանն այդ ուղ ղութ յամբ մաս նակ ցել է 
գի տա ժո ղով ե րի՝ Չե խոս լո վա կիա յում և Գեր մա նիա
յում, ե ղել է նաև ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում: 

Սկ սած 2016 թ.ից` կոո պե րա տիվ ար տադ րում 
է օր գա նա կան չրեր: Նա խորդ տա րի պատ րաս տել են 
սա լո րի չիր: « Միակ խնդիրն օր գա նա կան հում քի պա
կասն է, անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ ար տադ րանք 
ստա նա լու նպա տա կով, ստիպ ված այն մթե րել ենք նաև 
այլ ար տադ րող նե րից», նշում է կոո պե րա տի վի նա խա

գա հը: Ի դեպ, ար տադ րան քը սեր տի ֆի կաց ված է, և մեծ 
քա նա կութ յամբ ար տադ րե լու դեպ քում, այն հնա րա վոր 
է նաև ար տա հա նել: Իսկ «Օր գա նա կան պտուղբան ջա
րե ղե նի վե րամ շա կում և  այ գի նե րի հիմ ում» ծրա գի րը, 
ո րը ներ կա յաց րել են «Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յա նը», ար ժա նա ցել է վեր ջի նիս հա վա նութ յա
նը, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար տրա մադր վե լու է դրա
մաշ նորհ: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րը 
կսկսվեն ըն թա ցիկ տա րում: Վ. Դավթ յա նի տե ղե կաց
մամբ, ծրագ րի շրջա նա կ նե րում կոո պե րա տի վը ձեռք է 
բե րե լու սառ նա րան, չո րաց ման սար քա վո րում, աշ խա
տան քա յին սե ղան ներ և լ վա ցա րան ներ: Կ ազ մա կերպ
վելու են նաև ու սու ցում եր՝ օր գա նա կան գյուղմ թերք նե
րի ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման ուղ ղութ յամբ:

 Տա րեսկզ բին մաս նակ ցել են Գեր մա նիա յում կա յա
ցած «Biofar» մի ջազ գա յին ցու ցա հան դե սին, որ տեղ ծա

նո թա ցել են օր գա նա կան միրգ և բան ջա րե ղեն ար տադ
րող, ինչ պես նաև` փա թե թա վո րում ի րա կա նաց նող 
ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Կա պեր 
են հաս տա տել գեր մա նա կան ըն կե րութ յուն նե րից մե կի 
հետ` չրե րի պա հանջ վող քա նա կութ յան առ կա յութ յան 
դեպ քում ար տա հա նում կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 
Գեր մա նա կան կող մին հատ կա պես հե տաքրք րել են 
հայ կա կան ծի րա նի, դեղ ձի, և սա լո րի չրա տե սակ նե րը, 
ո րոնց ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը և փա թե թա վո րու մը 
պետք է հա մա պա տաս խա նեց վեն մի ջազ գա յին չա փո
րո շիչ նե րին: Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը 2006 թ.
ին ար տա հա նել է 120 տոն նա ծի րան, 40 տոն նա սա
լոր: Օր գա նա կան չրե րի ար տադ րութ յա նը զու գըն թաց` 
պատ րաս տում են նաև ա վան դա կան չրա տե սակ ներ, 
ո րոնք հիմ ա կա նում ար տա հա նում են ՌԴ: 

Կոո պե րա տի վը, ո րը ձևա վոր վել է 2005 թ.ին՝ 
«Ամ քոր» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ա ջակ
ցութ յամբ, ու նի 134 ան դամ (հիմ ադր վել է 42 ան
դա մով): Ի դեպ, կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցում են 
նաև հարևան Խանջ յան և Նո րա վան հա մայնք նե րի 
բնա կիչ նե րը: 2016 թ.ին` « Ջի նիշ յան հի շա տա կի հիմ
նադ րա մի», հա մայն քա պե տա րա նի և կոո պե րա տի վի 
տրա մադ րած մի ջոց նե րով մաս նա կիո րեն վե րա նո
րոգ վել է հա մայն քի ման կա պար տե զը: Հիմ ադ րա մի 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, դարձ յալ կոո պե րա տի վի 
ա ջակ ցութ յամբ, վե րա նո րոգ վել է նաև գյու ղի բուժ կե
տը: Միակ հիմ ախն դիրը,  ըստ Վ. Դավթ յա նի, ո ռոգ
ման ջրի սա կա վութ յունն է, ին չի հետ ևան քով ջրի 
նկատ մամբ մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող շատ մշա կա
բույ սեր չեն մշակ վում:

 Վա յոց ձո րի մար զի Ե ղեգ նա ձոր 
քա ղա քում բաց վել է «Գ յու ղատն տե-
սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա-
սարկ ման կենտ րոն»: Այն հիմն վել 
է Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին հիմ-
նադ րա մի հա յաս տան յան մաս նաճ յու-
ղի (WWF) և «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի 
զար գաց ման կենտ րոն» (CARD) հիմ-
նադ րամի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, 
ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յան ան մի ջա կան մաս նակ-
ցութ յամբ և Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին 
Հան րա պե տութ յան ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող « Հա-
րա վա յին Կով կա սի ( Հա յաս տան) է կո-
լո գիա կան մի ջանցք նե րում կեն սա-
բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ յան 
հա մայն քա յին մո դել նե րի ստեղ ծում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Կենտ րո նի բաց մա նը ներ կա էին 
ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րար 
Արծ վիկ Մի նաս յա նը, Գեր մա նիա յի 
փոխ դես պան Նա դիա Լիխ տեն բեր գե
րը, Վա յոց ձո րի մարզ պետ Հա րութ յուն 
Սարգս յա նը, WWF Հա յաս տան յան գրա
սեն յա կի տնօ րեն Կա րեն Ման վել յա նը, 
CARD հիմ ադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ 
Սար դար յա նը, ֆեր մեր ներ, հա մայն քա
պե տեր, ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
և  այլ հյու րեր: Կենտ րո նը կնպաս տի 
մար զում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի 
զար գաց մա նը: Այն  հա գե ցած է ար
հես տա կան սերմ ա վոր ման և  ա նաս
նա բու ժա կան ժա մա նա կա կից սար քա
վո րում ե րով և գոր ծիք նե րով, հա մա
գոր ծակ ցե լու է շրջա կա հա մայնք նե րի 
ա նաս նա բույժ նե րի հետ, տրա մադ րե լու 
է  խորհր դատ վութ յուն, ին չի շնոր հիվ 
բա րե լավ վե լու են ա րո տա վայ րե րը և 
բ նա կան ռե սուրս նե րը: «Բ նա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վա րու մը և  արդ յու նա
վետ օգ տա գոր ծու մը, ա ռա ջին հեր թին, 
պա հան ջում  և պար տադ րում է մե զա
նից յու րա քանչ յու րին՝ խնամ քով մո տե
նալ բնա կան ռե սուրս նե րին, այդ թվում՝ 
հո ղա տա րածք նե րին: Ուս տի ա ռա ջին 
թի րա խա յին հատ վա ծը գյու ղատն տե
սութ յունն է, ո րը տնտե սա կան զար գաց
ման և  ա ռա ջըն թա ցի ա ռու մով, կա րող 
է էա կան դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ:  

Որ քա նով մենք կկա րո ղա նանք ճիշտ և 
ն պա տա կա յին օգ տա գոր ծել հո ղա յին 
ռե սուրս նե րը, այդ թվում նաև ա րո տա
վայ րե րը՝ դրանց ճշգրիտ կա ռա վար
ման սխե մա նե րի մի ջո ցով, այդ քա նով 
մենք կնպաս տենք նաև արդ յու նա վետ 
գյու ղատն տե սութ յան վար մա նը, ա նաս
նա պա հութ յան զար գաց մա նը և մեր 
բնա կան ռե սուրս նե րը կօգ տա գոր ծենք 
ա ռա վել արդ յու նա վետ և ն պա տա կա
յին», բաց ման խոս քում ա սել է ՀՀ բնա
պահ պա նութ յան նա խա րար Արծ վիկ 
Մի նաս յա նը:

«Այս ծրագ րի նպա տակ նե րից մեկն 
էլ այն է, որ հա մայնք նե րում գյու ղատն
տե սութ յամբ զբաղ վող բնա կիչ ներն 
ա վե լի մեծ ըն կա լե լիութ յուն կու նե նան 
բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի նկատ
մամբ՝ հատ կա պես այս տեղ գոր ծող 
բնա պահ պա նա կան մի ջանց քի առ կա
յութ յան պա րա գա յում: Կար ծում եմ, որ 
այ սօր ևս Գ յու ղատն տե սա կան և  ա նաս
նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի 
բա ցու մը մի գոր ծու նեութ յուն է, ո րը մեզ 
ճիշտ ուղ ղութ յամբ է տա նում, և հու սով 
եմ, որ այն կնպաս տի ինչ պես բնա պահ
պա նա կան գի տակ ցութ յան բարձ րաց
մա նը, այն պես էլ՝ հնա րա վո րութ յուն 
կստեղ ծի, որ պես զի գյու ղաբ նակ ներն էլ 
ա վե լի բա րե լա վեն ի րենց շա հույթ ստա
նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րը», նշել է 
փոխ դես պան Նա դիա Լիխ տեն բեր գե
րը: « Նոր կենտ րո նը գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին տրա մադ րե լու է 
ծա ռա յութ յուն նե րի ամ բող ջա կան փա
թեթ ներ, կա պեր է ստեղ ծե լու գյու ղատն
տես նե րի և մի ջազ գա յին ըն կե րութ յուն
նե րի միջև, ո րոնք տրա մադ րելու են 
սար քա վո րում եր, տե ղե կատ վութ յուն՝ 
ա նաս նա պա հութ յան, արոտավայրերի 
կա ռա վար ման և զար գաց ման նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ: Այն էա
կան դեր է խա ղա լու շու կա յա կան կա
պե րի հաս տատ ման գոր ծում, ինչ պես 
նաև հա սա նե լի է դարձ նե լու ֆի նան սա
կան ռե սուրս նե րը տե ղի ֆեր մեր նե րի և 
ՓՄՁնե րի հա մար: Կենտ րո նը հա մա
գոր ծակ ցե լու է շրջա կա հա մայնք նե րի 
ա նաս նա բույժ նե րի և  ար հես տա կան 
սերմ ա վո րող տեխ նիկ նե րի հետ», ող

ջույ նի խոս քում ա սել է  CARD հիմ ադ
րա մի տնօ րեն Գ. Սար դար յա նը:  Ե ղեգ
նա ձո րի կենտ րո նը նա խա տես ված է՝ 
որ պես տա րած քա յին կա ռույց, քա նի որ 
այն ծա ռա յե լու է շրջա կա 44 հա մայնք
նե րին՝ նե րա ռե լով շուրջ 10 000 գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն:  

Նույն օ րը տե ղի է ու նե ցել WWF 
Հա յաս տա նի, «Գ նի շիկ միջ հա մայն քա
յին բնա պահ պա նա կան հիմ ադ րա
մի» և Խա չիկ հա մայն քի միջև կնքվող 
«Բ նութ յան պահ պա նութ յան ե ռա կողմ 
պայ մա նագ րի» ստո րագր ման ա րա
րո ղութ յու նը, ո րի շրջա նակ նե րում հա
մայն քին հանձն վել է գյուղ տեխ նի կա: 
WWF Հա յաս տա նի կող մից  հա մայն քին 
հանձն վել են նաև մոտ 4000 պտղա տու 
տնկի ներ՝ այ լընտ րան քա յին ե կամ տի 
աղբ յուր ստեղ ծե լու նպա տա կով:  « Չի 
կա րե լի ան ջա տել բնա պահ պա նութ յու
նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տից, քա նի 
որ առ կա է փո խա դարձ կա պը: Այս ծրա
գի րը մենք ի րա կա նաց նում ենք միջ պե
տա կան հա մա ձայ նագ րի հի ման վրա, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Գեր մա նիա յի 
կա ռա վա րութ յան հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նակ նե րում: 

Ծ րագ րի հիմ ա կան նպա տակն է, 
որ Խոս րո վի ար գե լո ցից մինչև Զան գե
զու րի ար գե լա վայրն ըն կած տա րածք
նե րը լի նեն ա վե լի կա յուն, պահ պան վի 
կեն դա նա կան աշ խար հը: Գ յու ղատն
տե սա կան տեխ նի կան, ո րը տրա մադ
րե ցինք Խա չիկ հա մայն քին, նույն պես 
պետք է ծա ռա յի ա րո տա վայ րե րի ճիշտ 
կա ռա վար մա նը»,  նշել է WWF Հա
յաս տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն Կ. 
Ման վել յա նը: Ի դեպ, գյու ղում կհիմ վի 

գյուղ տեխ նի կա յի հա վա քա կա յան, որն 
ա ռա ջի կա յում ևս կ հա մալր վի նոր տեխ
նի կա յով: Ցու ցա բեր ված ա ջակ ցութ յան 
հա մար գո հու նա կութ յան և  ե րախ տի քի 
խոս քեր ա սա ցին մարզ պետ Հա րութ յուն 
Սարգս յա նը և Խա չի կի հա մայն քա պետ 
Վար դան Ներ սիս յա նը:  «Բ նա պահ պա
նա կան պայ մա նա գի րը» կար ևոր է նրա
նով, որ նպա տակ ու նի նպաս տել կեն
սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ
յանն ու հա մայնք նե րի կա յուն զար գաց
մա նը: Սա էա կան բա ղադ րիչ է հա րա
վա յին Հա յաս տա նում է կո մի ջանցք
նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թաց նե րում, 
որն ի րա կա նաց վում է « Հա րա վա յին 
Կով կա սում է կո լո գիա կան մի ջանցք նե
րի ստեղծ մանն ա ջակ ցութ յուն» տա րա
ծաշր ջա նա յին ծրագ րով և Գեր մա նիա յի 
կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ: 
Պայ մա նագ րի շնոր հիվ 70 000 եվրո 
է տրա մադր վել Խա չիկ հա մայն քին` 
գյուղ տեխ նի կա ձեռք բե րե լու հա մար: 
Այն կնպաս տի գյու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, 
ինչ պես նաև մշակ վող հո ղա տա րածք
նե րի քա նա կի ա վե լաց մա նը, վեր ջինս 
էլ կնպաս տի տնտե սութ յուն նե րի բա րե
կե ցութ յան ա վե լաց մա նը, նաև Խա չիկ 
հա մայն քի զար գաց մա նը: 

WWF Հա յաս տա նը հա մայն քնե
րի ա ջակց ման գոր ծու նեութ յու նը սկսել 
է դեռևս 2008 թ. ից՝ անն կատ չթող
նե լով նաև Վա յոց ձո րի մար զը: Տ րա
մադր վել է գյուղ տեխ նի կա, հա մայն քի 
բնա կիչ նե րին հատ կաց վել են տնկի
ներ, կա տար վել է հյու րատ նե րի վե րա
նո րո գում, իսկ Գե տափ հա մայն քում 
կա ռուց վել է չրա նոց:  Ե ղեգ նա ձո րում 
ստեղծ վել է այ ցե լու նե րի կենտ րոն, 
Գ նի շիկ հա մայն քին տրա մադր վել են 
նաև մեղ վա փե թակ ներ, իսկ  Մոզ րով 
հա մայն քում ի րա կա նաց վել է խմե լու 
ջրի մա տա կա րար ման ցան ցի վե րա նո
րո գում: 

Մի ջո ցառ ման վեր ջում կա յա ցավ 
հա մայն քի ա վան դա կան ու տեստ նե րի 
հյու րա սի րութ յուն, գե ղար վես տա կան 
կա տա րում ե րով հան դես ե կան եր գի 
և պա րի հա մույթ նե րը:

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԽՆԴԻՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՆ Է «Ա րաքս-2» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վը 

հիմն ադր վել է 1990 թ.-ին, ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի 
Վար դե նի սի տա րա ծաշր ջա նում: Սկզբ նա կան շրջա-
նում զբաղ վել են հա ցա բուլ կե ղե նի, խմո րե ղե նի և  
այլ սննդա տե սակ նե րի ար տադ րութ յամբ: Շու կա յում 
հայտ նի են «Է կո կաթ» ապ րան քա նի շով: Ար տադ րա-
կան կոո պե րա տի վը տա րա ծաշր ջա նի տնտե սութ-
յան, և մաս նա վո րա պես՝ գյու ղատն տե սութ յան, զար-
գաց ման գոր ծըն թա ցում այ սօր ար դեն ու նի ռազ մա-
վա րա կան դե րա կա տա րութ յուն: «Ագ րոլ րա տու»-ի 
հյուրն է կոո պե րա տի վի հիմն ա դիր նա խա գահ Ար-
թուր Մով սիս յա նը:

-Պրն. Մով սիս յան, ինչ պե՞ս է ձևա վոր վել 
«Ա րաքս-2» -ը, ի՞նչ կազ մա կեր պութ յուն ներ են ա ջակ ցել 
կոո պե րա տի վի կա յաց մա նը: 

-Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը սկսել ենք 
շատ նվազ տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յամբ, սա կայն 
շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 2007 թ.-ին, գոր-
ծա րանն ամ բող ջութ յամբ վե րա զի նել ենք եվ րո պա կան 
լա վա գույն սար քա վո րում ե րով: Սկզբ նա կան շրջա-
նում, կա թի հումք ու նե նա լու նպա տա կով, զբաղ վում 
էինք նաև ա նաս նա բու ծութ յամբ, բայց քա նի որ մար զում 
զար գա ցած էր ճյու ղը, ո րո շե ցինք կա թի ար տադ րութ-
յու նը թող նել ֆեր մեր նե րին, իսկ մենք կենտ րո նա ցանք 
կա թի մթեր ման, վե րամ շակ ման և պան րա տե սակ նե-
րի ար տադ րութ յան վրա: Հա մայնք նե րում և հե ռագ-
նա ա րո տա վայ րե րում ու նենք մթեր ման կե տեր, կա-
թի սա ռեց ման ագ րե գատ ներ: Սկզբ նա կան շրջա նում 
հա մա գոր ծակ ցել ենք ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի, 
այ նու հետև՝ հո լան դա կան և կա նա դա կան ծրագ րե րի 
հետ: Վեր ջին նե րիս ա ջակ ցութ յամբ` ստաց ված դրա-
մաշ նորհ նե րը տրա մադ րել ենք նոր սար քա վո րում ե րի 
ձեռք բեր մա նը, բա րե լավ վել ենք կա ռա վար ման ո րա կը, 
միա ժա մա նակ ի րա կա նաց րել ենք բազ մա թիվ կրթա-
կան ծրագ րեր: Սերտ հա մա գոր ծակ ցում ենք CARD հիմ-
նադ րա մի հետ, ո րը մեզ ա ջակ ցում է սար քա վո րում ե րի 
հա մալր ման, նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման, ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րի տրա մադր ման և մաս նա գի տա կան 
այլ խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցներում: Մեր 
կազ մա կեր պութ յան կա յաց ման և զար գաց ման գոր ծըն-
թա ցում շատ մեծ ներդ րում ու նի CARD-ը: 

-Իսկ ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար վում, որ պես զի 
ար տադ րա մաս  մթերվի  ո րակ յալ, ա ռողջ և  անվ տանգ 
կաթ:

 Կաթն ըն դուն վում է ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րով: 
Մար զի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը շատ լավ է 
աշ խա տում, կեն դա նի նե րի բո լոր անհ րա ժեշտ պատ-
վաս տում ե րը կա տար վում են ժա մա նա կին և, կա թի 
ո րա կի ու անվ տան գութ յան հետ կապ ված, որ ևէ խնդիր 
չկա: Սա կայն, այդ քա նով հան դերձ, մենք կա թը ջեր մամ-
շա կում ենք: Ա ժեշղ թա յի զար գաց ման ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում, նա խորդ տա րի ձեռք ենք բե րել կա թի ջեր-
մամ շակ ման ժա մա նա կա կից սարք, ո րի աշ խա տանքն 
ամ բող ջութ յամբ ավ տո մա տաց ված է: Մար զում ար-
տադր վում է ո րակ յալ կաթ, ո րի արդ յուն քում՝ ստաց վում 
է բարձ րո րակ ար տադ րանք: Մար զը հա րուստ է ալ պիա-
կան և նա խաալ պիա կան ա րո տա վայ րե րով:  Ո րակ յալ 
կա թի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման նպա տա կով, 
ա ռա ջին հեր թին, փոր ձում ենք կրթել ֆեր մեր նե րին: 
Գոր ծա րա նին կից գոր ծում է ու սում ա կան կենտ րոն, 
ի սկզբա նե մենք շեշ տը դրել ենք կրթա կան ծրագ րե-
րի ի րա կա նաց ման վրա: Այդ նպա տա կով մաս նա գետ-
ներ ենք հրա վի րել տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
և  ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րից, այդ թվում՝ 
CARD-ից և մի ջազ գա յին այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րից, 
ինչ պես նաև դա սա խոս ներ  ՀԱԱՀ –ից: Ն րանք ե ղել 
են ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում կազ մա կեր պել 
են շրջայ ցեր, բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ են տա-
րել ֆեր մեր նե րի շրջա նում՝ ո րակ յալ կա թի ստաց ման 
կար ևոր նա խա պայ ման նե րի, հի գիե նա յի պահ պան ման 

կա նոն նե րի, կեն դա նի նե րի խնամ քի ճիշտ կազ մա կերպ-
ման, նույ նիսկ մատ ղա շի ա ճեց ման և մաս նա գի տա կան 
այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ:

Կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան բարձ րաց ման և 
ցե ղե րի բա րե լավ ման նպա տա կով, տնտե սութ յուն նե րին 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ենք տրա մադ րել` ար հես տա-
կան սերմ ա վոր ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա-
մար: Որ պես վե րամ շա կող, ա մեն կերպ ա ջակ ցել ենք, 
որ պես զի կա յա նան ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը: 
Մենք ֆեր մեր նե րին չենք տա րան ջա տում գոր ծա րա նի 
աշ խա տող նե րից, նրանք բոլորը մեկ ամ բող ջութ յուն են: 
Այլ կերպ ա սած, ե թե չկա կաթ՝ չկա նաև գոր ծա րան: 

-Իսկ ի՞նչ քայ լեր եք ձեռ նար կում ար տադ րան քի 
ո րա կի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ: Ինչ պե՞ս եք կազ մա-
կեր պում ի րա ցու մը: 

-Ար տադ րում ենք Լո ռի, Չա նախ և  այլ պան րա տե-
սակ ներ, ո րոնք վա ճառ վում են Եր ևա նի բարձ րա կարգ 
խա նութ նե րում: Բա ցի այդ, ի րա կա նաց նում ենք նաև 
ար տա հա նում ՌԴ, մաս նա վո րա պես՝ Մոսկ վա: Մեր 
Լո ռին Ռու սաս տա նում շատ պա հանջ ված է, վեր ջի նիս 
հա մը հա ճե լի է ռու սա կան սպա ռո ղի քիմ քին, քա նի որ 

ա ղը պա կա սեց րել ենք և պատ րաստ ման տեխ նո լո-
գիան ա վե լի շատ մո տեց րել ենք եվ րո պա կան Գաու դա 
պան րա տե սա կին՝ բա րե լավ վե լով տեխ նո լո գիան: Մենք 
փոր ձում ենք նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ ներդ նե լով` 
ար տադ րել ա վե լի բարձ րար ժեք պան րա տե սակ ներ՝ 
ինչ պես ներ քին, այն պես էլ՝ ԵՏՄ շու կա նե րի հա մար, 
քա նի որ հի մա ա վե լի են դյու րի նաց վել, պար զեց վել և 
կա տա րե լա գործ վել ար տա հան ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Տն տե սա կան միաս նա կան գո տու ստեղծ ման գոր ծըն-
թա ցը կար ծես թե` կա յա նում է: Մենք նույն պես, ո՛չ միայն 
պետք է պա հան ջենք, այլև՝ նպաս տենք վեր ջի նիս կա-
յաց մա նը: 

-Ի՞նչ խնդիր ներ ու նի ար տադ րա կան կոո պե րա-
տի վը: 

-Խն դիր ներ, ի հար կե, միշտ էլ կան, սա կայն ար-
տադ րո ղը պետք է լա վա տես լի նի, որ պես զի հակ ված 
լի նի նաև ներդ րում ե ր կա տար ելու: Ես աշ խա տում եմ 
չնկա տել թե րութ յուն նե րը, քա նի որ դրանք հիմ ա կա-
նում տեխ նի կա կան լու ծում եր պա հան ջող խնդիր նե րի 
հետ են կապ ված և ժա մա նա կի ըն թաց քում կար գա վոր-
վում են: Ես այն կար ծի քին չեմ, որ ինչ-որ խնդիր ներ 
կա րող են խո չըն դո տել աշ խա տան քին: Աշ խա տան քի 
կազ մա կեր պում ինք նին ար դեն իսկ դժվա րութ յուն է, 
սա կայն պետք է կա րո ղա նաս աշ խա տել: Իսկ ե թե չես 
կա րո ղա նում՝ խնդիր նե րը պետք է փնտրես քո մեջ: Աշ-
խա տե լու հա մար մեր երկ րում առ կա են բո լոր պայ ման-
նե րը և, որ ա մե նա կար ևորն է՝ կա ար տադ րան քի սպա-
ռո ղը: Ամ բող ջութ յամբ պար զեց վել է հար կա յին դաշ տը, 
կա տա րե լա գործ վել ու բա րե լավ վել է բան կե րի գոր ծու-
նեութ յու նը: Աշ խա տել է պետք: 

-Որ քա՞ն աշ խա տա տե ղեր է ստեղ ծում ձեր կոո պե-
րա տի վը:

- Կա թի ա ռա տութ յան շրջա նում աշ խա տա տե ղե րի 
թի վը ար տադ րա մա սում հաս նում է 40-ի: Մեզ հետ աշ-
խա տում են 500-560 փոքր ու մի ջին ֆեր մե րա յին տնտե-
սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (տնտե սութ յուն ներն 
ընդգր կում են մո տա վո րա պես 20 կմ շա ռա վիղ): Ի դեպ, 
աշ խա տում ենք նաև գյու ղա ցիա կան փոքր տնտե սութ-
յուն նե րի հետ, ո րոնք թեև ար տադ րում են քիչ քա նա կութ-
յամբ կաթ, սա կայն զար գաց ման շատ մեծ նե րուժ ու նեն: 
Ու նենք եր կու գոր ծա րան՝ Վար դե նի սում և Ա կունք գյու-
ղում: Վար դե նի սի գոր ծա րա նը դեռևս կա ռուց ման փու-
լում է, թեև մաս նա կիո րեն սկսել է աշ խա տել: Մեր նպա-
տակն է՝ ընդ լայ նել ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րը: 
ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ենք ներ կա յաց րել ձեռ նար կութ-
յան ար տադ րա կան հզո րութ յան ընդ լայն ման վե րա բեր-
յալ մեր ծրա գի րը, ո րը միտ ված է նաև տա րա ծաշր ջա նի 
զար գաց մա նը: Մ թեր ված կա թի դի մաց  ֆեր մեր նե րին 
կան խիկ վճա րե լու, եր բեմ նաև կան խավ ճար ներ տրա-

մադ րե լու հա մար բան կե րից վերց նում ենք վար կեր՝ 
շրջա նա ռու մի ջոց նե րը հա մալ րե լու նպա տա կով: Փոր-
ձում ենք արդ յու նա վետ ձևով կա ռա վա րել ար տադ-
րութ յու նը, որ պես զի պա հենք հա վա սա րակշ ռութ յու նը: 
Քայ լեր ենք կա տա րում նաև սննդի ո րա կի կա ռա վար-
ման բա րե լավ ման, սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
չա փո րո շիչ նե րի պահ պան ման հա մա կար գի ներդր ման 
ուղ ղութ յամբ: Կա ռա վա րութ յունն ա մեն կերպ փոր ձում է 
ա ջակ ցել մեզ, օ ժան դա կել մեր ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
մա նը: Մշ տա կան ա ջակ ցութ յուն ենք ստա նում նաև ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մարզ պե տա րա նից, մաս նա վո րա պես՝ 
մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նից: Մեր կազ մա կեր պութ-
յան եր ևան յան գրա սեն յա կը գոր ծում է  ար դեն 4-րդ տա-
րին: Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով, օգտ վում ենք 
նաև ար տա քին խորհր դատ վութ յու նից, այդ նպա տա կով 
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ ենք հրա վի րում ար-
տերկ րից:  

- Կա՞ն ցու ցա նիշ ներ, օ րի նակ, կոո պե րա տի վի գոր-
ծու նեութ յան արդ յուն քում, տա րա ծաշր ջա նում ար ձա-
նագր վե՞լ է ա նաս նագլ խա քա նա կի աճ: 

-Ա յո, ի հար կե, Գե ղար քու նի քի մարզն այ սօր ա նաս-
նա պա հութ յան գծով ա ռա ջին տե ղում է, ընդ ո րում` կա-
թի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րով նույն պես ա ռա ջինն է: 
Գ յու ղա ցի նե րը սկսել են զար գաց նել տնտե սութ յուն նե-
րը, 3-5 կով պա հող ներն ար դեն գլխա քա նա կը հասց րել 
են 20 – 30-ի:

-Ո՞րն է Ձեր կազ մա կեր պութ յան գերխն դի րը: 

- Մեր գոր ծու նեութ յան հիմ քում դրված է սահ մա-
նա մերձ բնա կա վայ րի բնա կիչ նե րին աշ խա տան քով 
ա պա հո վե լը, որ պես զի ման տե ղում, չգնան ար տագ նա 
աշ խա տան քի: Մեր ա ռաջ նա հերթ խնդի րը` տա րա ծաշր-
ջա նի տնտե սա կան զար գա ցում է՝ ֆեր մե րին ա ջակ ցե-
լու ճա նա պար հով, որ պես զի գյու ղում ապ րելն  ի մաս տա-
վոր վի, կանխ վի ար տա գաղ թը, կրճատ վի աղ քա տութ-
յու նը, հզոր լի նի սահ մա նը: Ար տադ րութ յան մեջ շեշ տը 
դնում ենք ա նա րատ ա վան դա կա նի վրա: Այդ նպա տա-
կով ար տադ րութ յան մեջ օգ տա գոր ծում ենք ա նա րատ 
կաթ: Ո րակ յալ ար տադ րան քը ստաց վում է ո րակ յալ 
հում քի՝ բարձ րո րակ կա թի առ կա յութ յան պա րա գա յում: 
Բարձ րո րակ կա թի ստաց մա նը նպաս տում են նաև տա-
րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, մա քուր 
օ դը, ջու րը, մեր մրցակ ցա յին հիմ ա կան ա ռա վե լութ-
յու նը հենց ա նա րատ ար տադ րանքն է: Այլ կերպ ա սած, 
«Է կո կաթ» ապ րան քա նի շը հա մա պա տաս խա նում է իր 
ան վան մա նը: Նոր գոր ծա րա նի լիար ժեք գոր ծար կու-
մից հե տո կընդ լայ նենք նաև ար տադ րա տե սա կա նին, 
Վար դե նի սի գոր ծա րա նի ար տադ րա կան հզո րութ յուն-
նե րը թույլ կտան օ րա կան վե րամ շա կել 40 տոն նա կաթ 
(Ա կուն քում օ րա կան վե րամ շակ վում է շուրջ 15 տոն նա 
կաթ): Վեր ջին իս գոր ծար կու մը տա րա ծաշր ջա նում ա վե-
լի շատ սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նա, կաշ խա-
տենք շուրջ 1500 ֆեր մե րի հետ: Այն հատ վա ծում, որ տեղ 
գտնվում են գոր ծա րան նե րը, հա րա կից հա մայնք նե րում, 
ո րոնք զբաղ վում են կա թի ար տադ րութ յամբ և  առ կա է 
մթեր ման հնա րա վո րութ յու նը, բնա կա նա բար, ար տագ-
նա աշ խա տոան քի մեկ նող նե րի թի վը կտրուկ նվա զել է: 

- Պան րի ար տադ րութ յու նում ունե՞ք մրցա կից ներ, 
ե թե գաղտ նիք չէ, ա պա ո՞ր ըն կե րութ յուն նե րին եք հա-
մա րում մրցա կից: 

-Մր ցա կից ներ, ի հար կե ու նենք, ՀՀ Լո ռու մար զի 
« Դուստր Մե լան յա» և ՀՀ Շի րա կի մար զի «Ի գիթ» ըն-
կե րութ յուն նե րը: Ի դեպ, մենք ար տա հա նում ենք նաև 
Վա յոց ձո րի մար զի Սա լի գյու ղի « Սե լիմ» ըն կե րութ յան 
այ ծի պա նի րը, ՀՀ Ս յու նի քի մար զի « Բո րի սով կա» և ՀՀ 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի « Գոռ Սարգս յան» ըն կե րութ յուն-
նե րի պա նիր նե րը: Այդ պի սով` աս տի ճա նա բար ձևա վոր-
վում է « Հայ կա կան պա նիր ար տադ րող նե րի և  ար տա-
հա նող նե րի միութ յու նը», ո րին կմիա նան նաև այլ ըն կե-
րութ յուն ներ: ՌԴ սպա ռո ղի հա մար հայ կա կան պա նի րը 
նույ նա նում է ա նա րա տի, ո րակ յա լի, բարձ րար ժե քի հետ՝ 
որ պես բրենդ: Մեր նպա տակն է, որ պես զի այդ բրեն դը 
ճա նա չե լի դարձ նենք աշ խար հին: 

Հար ցազ րույ ցը՝ Նել լի Սա հակ յա նի
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 «ՆՈՐ ԳՈՐԾ ՍԿՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՏԱՐԻՔԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՉԷ»

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

 Գե ղար քու նի քի մարզ կենտ րոն Գա վառ 
քա ղա քը գտնվում է Գե ղա մա լեռ նաշղ թա-
յի ար ևել յան լան ջին` Գա վա ռա գե տի ստո րին 
հո սան քի ա վա զա նում: Գա վառ քա ղաքն ու նի 
հա րուստ պատ մա կան կեն սագ րութ յուն. այն 
հան դի սա նում է հնա գույն բնա կա վայր, որ տեղ 
մար դը գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել դեռևս մի-
ջին քա րե դա րից: Ու րար տա կան թա գա վոր-
ներ` Սար դու րի Երկ րոր դի և Ռու սա Ա ռա ջի նի 
սե պա գիր ար ձա նագ րութ յուն նե րում քա ղա քի 
տա րա ծաշր ջա նը կոչ վել է Վե լի քու խի եր կիր: 
Ու րար տա կան Ռու սա Ա ռա ջին թա գա վո րը մ. 
թ. ա. 728 թ. վե րա կա ռու ցում է Բեր դի գլուխ 
ամ րո ցը: Այն 400 մ  եր կա րութ յամբ ձգվում է 
ար ևել քից արև մուտք, գրա վում է 5 հա տա րա-
ծութ յուն, ու նի 1.5 հա տա րած քով ա մուր միջ-
նա բերդ, լայ նա կի պա րիսպ նե րով բա ժան վում 
է եր կու մա սի, ո րոնք խո շոր քա րե րով շար ված, 
սա լա ծածկ գետ նու ղի նե րով  կապ ված են ե ղել 
Գա վա ռա գե տի հետ: Քա ղա քի ան վան ա ռա-
ջին վկա յութ յու նը մի խաչ քար է, ո րը գտնվում 
է հին գե րեզ մա նա տան Սբ. Ս տե փա նոս մա տու-
ռի մոտ: Քա ղաքն ա մա յա ցել է Շահ Ա բաս 1-ի-
նի կազ մա կեր պած բռնա գաղ թի պատ ճա ռով և  
ա մա յի է մնա ցել մինչև 19-րդ դա րը։  1828-1830 
թթ Բա յա զե տից ներ գաղ թել են 240 ըն տա նիք-
ներ, ո րոնք էլ բնա կա վայ րը կո չել են Նոր Բա-
յա զետ:

Քա ղա քին Կա մո (հե ղա փո խա կան Ս. Տեր- 
Պետ րոս յա նի ա նու նով) ան վա նու մը տրվել է 
1959 թվա կա նին: 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21-ից 
ան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա-
ղաք է` Գե ղար քու նի քի մար զա յին կենտ րո նը: 
Կա մոն Գա վառ է  վե րան վան վել 1996 թ.-ին: 
Այ սօր Գա վառ քա ղա քի քա ղա քա պետ Գուր գեն  
Մար տի րոս յա նը, քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա-
տա կազ մի հետ հա մա տեղ,  աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց նում` քա ղաքն ա վե լի բա րե կե ցիկ 
դարձ նե լու, բնակ չութ յան հոգ սը թեթ ևաց նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

 Պա րոն Մար տի րոս յան, քա ղա քի բնակ
չութ յունն այ սօր հիմ նա կա նում ին չո՞վ է 
զբաղ վում:

  Գա վառ քա ղա քի բնակ չութ յան հիմ ա կան 
զբաղ մունքն ա նա սա պա հութ յունն ու հո ղա գոր
ծութ յունն է, սա կայն, քիչ չեն նաև ար տագ նա աշ
խա տան քի մեկ նող նե րը; Հա մայն քում կան նաև 
փոքր և մի ջին ձեռ նե րե ցութ յամբ զբաղ վող ներ: 
Վեր ջին 11 տա րի նե րի ըն թաց քում, հա մայն քում 
կա տար վել են բազ մա թիվ ու բազ մաբ նույթ աշ
խա տանք ներ: 

 Ձեր ղե կա վա րած տա րի նե րին ի՞նչ 
կարևոր աշ խա տանք ներ են կա տար վել հա
մայն քում, ո րոնք թեթ ևաց րել են բնակ չութ յան 
հոգ սը:

 Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում հիմ ա նո րոգ
վել են ճա նա պարհ ներ, կրթամ շա կու թա յին հաս
տա տութ յուն ներ, լու սա վոր վել են փո ղոց ներ, քա
ղա քի բո լոր բնա կե լի զանգ ված նե րում կա ռուց վել 
են աս տի ճա նա հար թակ ներ, նո րոգ վել են նաև 
բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի տա նիք ներ և տե
ղադր վել մուտ քե րի եր կաթ յա դռներ, վե րա նո
րոգ վել հե նա պա տեր, գա զա ֆի կաց վել ու ջրագ
ծեր են անց կաց վել ծայ րա մա սա յին թա ղա մա սե
րում,  ջրա վա զան նե րի բա րե կար գում եր են կա
տար վել: Արո տա վայ րե րի վե րին տա րածք նե րում, 
պար բե րա բար կա տար վել են գե տի հու նի տար
բեր հատ ված նե րի մաքր ման աշ խա տանք ներ, 
կա ռուց վել են ման կա կան խա ղահ րա պա րակ ներ: 
Այ սօր ար դեն աս ֆալ տա պատ, բա րե կարգ ու լու

սա վոր ված են քա ղա քի բո լոր կենտ րո նա կան փո
ղոց նե րը:

 Գա վա ռում ի րա կա նաց վում է ա մե նօր յա աղ
բա հե ռա ցում,  տե ղադր ված են աղ բա ման ներ, 
պար բե րա բար ի րա կա նաց վում են բա րե կարգ
ման, կա նա չա պատ ման և ծա ռատնկ ման աշ
խա տան քեր: Աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով, ձեռք է բեր վել հա մա պա տաս խան 
տեխ նի կա ներ:  Չնա յած պայ ման նե րի դժվա րութ
յա նը` ար դեն 3 ան գամ` 2012, 2014  և 2016 թթ 
ՀՀ Տա րած քա յին կա ռա վար ման և Հա մայնք նե
րի միութ յան կող մից Գա վա ռը ճա նաչ վել է որ
պես «Մա քուր քա ղաք»: Ա մե նօր յա ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում են նաև քա ղա քում գոր ծող 5 ման
կա պար տեզ նե րը, ո րոն ցում տա րեց տա րի բա րե
լավ վում են պայ ման նե րը:

Բ նակ չութ յան ա զատ ժա մա նակն ինչ
պե՞ս է կազ մա կերպ վում (կրթութ յուն, մշա
կույթ, մար զա կան կյանք):

 Գա վա ռում այ սօր գոր ծում են կրթամ շա կու
թա յին հաս տա տութ յուն ներ` ար վես տի, ե րաժշ
տա կան և դու դու կի մաս նա գի տաց ված դպրոց
ներ, մշա կույ թի տուն, քա ղա քա յին գրա դա րան, 
ու սու ցո ղա կան և ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա
գոր ծա կան կենտ րոն ներ, ո րոնց ակ տիվ գոր ծու
նեութ յան շնորհիվ կազ մա կերպ վում  է հա մայն քի 
մշա կու թա յին ա ռօր յան: Թ վարկ ված հաս տա
տութ յուն նե րում վեր ջին տա րի նե րին կա տար վել 

են տա րաբ նույթ աշ խա տան քեր. հիմ ա նո րո
գում, գույ քի ձեռք բե րում և  այլն:

 Հա մայնքն ապ րում է ակ տիվ մշա կու թա յին 
կյան քով: Քա ղա քում գոր ծող կրթամ շա կու թա յին 
հաս տա տութ յուն նե րն ան մասն չեն մում քա ղա
քա յին, մար զա յին, հան րա պե տա կան մրցույթ– 
փա ռա տո նե րի մաս նակ ցութ յու նից, միև նույն 
ժա մա նակ մշա կու թա յին տա րաբ նույթ մի ջո ցա
ռում եր են անց կաց վում ինչ պես նշյալ հաս տա
տութ յուն նե րում, այն պես էլ մար զա յին և հան րա
պե տա կան են թա կա յութ յոան կրթամ շա կու թա յին 
օ ջախ նե րում: Հա ճա խա կի բնույթ են կրում հա
մա քա ղա քա յին մի ջո ցա ռում ե րը, որ տեղ ի րենց 
մաս նակ ցութ յունն են ու նե նում ինչ պես Գա վառ 
քա ղա քի, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նի բնա կիչ նե
րը: Այդ պի սի մի ջո ցա ռում ե րից էր բա յա զետ ցի 
բա րե րար Հայ րա պետ Խա չատր յա նի (Կո լո տի) 
ար ձա նի բաց ման ա րա րո ղութ յու նը, ո րը Գա վա
ռում ի րա կա նաց վեց 2015 թվա կա նի հոկ տեմ
բե րին` բա րե րա րի մահ վան 100րդ տա րե լի ցի 
կա պակ ցութ յամբ:  Գա վա ռում գոր ծում է նաև 
մար զադպ րոց, որ տեղ հա ճա խող ե րե խա ներն 
ար դեն մար զա կան հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել 
մի ջազ գա յին մրցույթ նե րում:

Ինչ պի սի՞ ա ռաջ նա յին խնդիր ներ կան 
քա ղա քում ծա ռա ցած, ո րոնք հրա տապ լու
ծում ներ են պա հան ջում:

 Գա վառ քա ղա քի հա մար շա րու նա կում է 
խնդիր մալ աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ
յու նը, ին չի լուծ ման ուղ ղութ յամբ էլ տար վում են 
հնա րա վոր աշ խա տանք ներ. Նա խա տես վում է, 
հա մայն քի հնգամ յա զար գաց ման ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, քայ լեր ձեռ նար կել վե րա գոր ծար կե
լու գուլ պա յի գոր ծա րա նը, հիմ ել ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն ներ և կազ մա կեր պել ար ևա յին 
է ներ գիա յի ձեռք բեր ման աշ խա տանք ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն կստեղ ծեն հա մայն քում ո րո շա
կիո րեն լու ծել աշ խա տա տե ղե րի խնդիրը: Վեր ջին 
3 տա րի նե րին հիմ ա նորգ վում է նաև քա ղա քի 
հրա պա րա կը, ո րի աշ խա տանք ներն այս տա րի 
նա խա տես վում Է ա վար տին հասց նել:

  
 Մանվել Կիրակոսյան

Ս տե փա նա վան ցի 65-ամ յա Թա մա րա Մա տին յանն այն կա-
նան ցից է, ով ի տար բե րութ յուն շատ հա սա կա կից նե րի, վաս տա-
կած  հան գիս տը վա յե լե լու փո խա րեն, հենց այդ տա րի քում է ո րո-
շել  զբաղ վել գոր ծա րա րութ յամբ: Հա մոզ ված է, նոր գործ սկսե լու 
հա մար տա րի քը խո չըն դոտ չի կա րող լի նել:

« Տա րի ներ շա րու նակ վար չա կան աշ խա տող եմ ե ղել, Գ յու լա
գա րա կի տնտե սութ յու նում կադ րե րի բաժ նի վա րիչն էի, հե տո արհ
միութ յան նա խա գահ: Քա ռա սուն տա րե կան էի, երբ տնտե սութ յու
նը լու ծար վեց: Կարճ ժա մա նակ անց փակ վեց նաև այն գոր ծա րա նը, 
որ տեղ ա մու սինս էր աշ խա տում: Եր կու սով դար ձանք գոր ծա զուրկ: 
Տա րի ներ շա րու նակ աշ խա տանք չէինք կա րո ղա նում գտնել: Գի
տեք, Հա յաս տա նում 4050  անց մարդ կանց աշ խա տան քի չեն ըն
դու նում: Գի շեր նե րը չէի կա րո ղա նում քնել, ա նընդ հատ մտա ծում էի՝ 
ի՞նչ ա նեմ, ին չո՞վ զբաղ վեմ», հի շում է Թ. Մա տին յա նը:

 Մի օր էլ պա տա հա բար ի մա ցել է, որ Հա յաս տա նի ե րի տա
սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիան կա նանց հա մար ծրագ րեր է ի րա կա
նաց նում:  Նախ երկմ տել է՝ դի մել՞, թե՝ ոչ: « Ճիշտն ա սած սկզբում 
մտա ծում էի, որ այդ տեղ եր ևի  ե րի տա սարդ կա նայք են պետք: Երբ 
ի մա ցա, որ տա րի քա յին սահ մա նա փա կում չկա, շատ ու րա խա ցա, 
ո րո շե ցի ես էլ փոր ձեմ», ա սում է նա: Մեկ ա միս շա րու նակ ա մեն 
օր տի կին Թա մա րան մաս նակ ցել է Տա շի րում անց կաց վող դա սըն
թաց նե րին, ո րոնց ըն թաց քում ստա ցել է բիզ նես գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ նախ նա կան հմտութ յուն ներ: Դա
սըն թաց նե րին նրա ակ տիվ մաս նակ ցութ յա նը որ դին ու ա մու սի նը 
լուրջ չեն վե րա բեր վել: « Բո լո րը ծի ծա ղում էին, տղաս զան գում էր, 
կա տա կում, թե՝ մամ,  է սօր ի՞նչ ես ստա ցել», ժպտում է Թա մա րան: 

 Բա րե հա ջող ա վար տե լով դա սըն թաց ներն ու ներ կա յաց նե լով 
մրցու նակ ծրա գիր` Թ. Մա տին յա նը ՀԵԿԱի կող մից ստա նում է 
դրա մաշ նորհ՝  2 մլն 215 հազ. դ րամ ար ժո ղութ յամբ սար քա վո րում
ներ` կի սա ֆաբ րի կատ նե րի ար տադ րութ յուն սկսե լու հա մար: Եվս 20 
տո կո սի չա փով սե փա կան ներդ րում կա տա րե լով, վեր ջինս ձեռ նա
մուխ է լի նում ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին: 
Տոլ մա, կոտ լետ, պել մե նի, շեր տա վոր խմոր, դոն դող, ապխ տած 
խո զի  միս… Կարճ ժա մա նա կում նո րաս տեղծ « Հա մեղ խոր տի կի» 
ար տադ րա տե սակ նե րը լայն ճա նա չում են ձեռք բե րում Ս տե փա նա
վա նի տա րա ծաշր ջա նում:

2016 թ.ին Թ. Մա տին յա նը,  տնտե սա կան զար գաց ման բնա
գա վա ռում ու նե ցած ներդր ման ու ակ տիվ գոր ծու նեութ յան հա մար, 
ար ժա նա ցել է  մրցա նա կի՝ « Կին գոր ծա րա րի լա վա գույն ապ րան
քա նիշ» ան վա նա կար գում:  Հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը նա հա մա
րում է տե ղա կան բարձ րո րակ մսի ու ալ յու րի հա մադ րում ու աշ
խա տան քի նկատ մամբ բա րե խիղճ մո տե ցու մը: Առ կա արդ յուն քը, 
սա կայն, տի կին Թա մա րա յին չի գո հաց նում: Վեր ջինս ցան կա նում 
է ընդ լայ նել ար տադ րան քի տե սա կա նին: Ծա վալ նե րի ընդ լայն ման 
հա մար, սա կայն, լրա ցու ցիչ  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ են անհ րա
ժեշտ: Թո շա կա ռու գոր ծա րա րին բան կե րը մեր ժում են վարկ տրա
մադ րել: Ս տե փա նա վա նի մի խումբ գոր ծա րար նե րի հետ խորհր
դակ ցե լով` կին գոր ծա րա րը ո րո շել է նրանց ա նու նից ա ռա ջարկ ներ 
ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա պե տին: Ա ռա ջարկ նե րից ա ռաջ նա յի նը  
վերաբերում է հար կա յին քա ղա քա կա նութ յան մեղ մաց մանը:  

«Ար տերկ րում սկսնակ գոր ծա րա րին  ե րեք տա րի հար կա յին 
ար տո նութ յուն ներ են տա լիս, ա զա տում հար կե րից, մինչև բիզ նե սը 
ոտ քի կանգ նի, իսկ մեզ մոտ ա ռա ջին օ րից հարկ վում ենք», ա սում 
է նա` ընդ ծե լով, որ  խրա խու սան քի ու ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն  
հատ կա պես կին գոր ծա րար նե րը: Վս տահ է՝ երկ րի տնտե սութ
յան հիմ քում մանր ու մի ջին բիզ նե սի զար գա ցու մը պետք է լի նի: 
Անհ րա ժեշտ հո գա ծութ յուն, սա կայն, դեռևս չի նկա տում: «Այն քան 
լավ մտահ ղա ցում ե րով ե րի տա սարդ ներ ու նենք, ո րոնց այ սօր պե
տութ յան ա ջակ ցութ յունն է  անհ րա ժեշտ»,  ա սում է նա ու թվար կում 
դժվա րութ յուն նե րի ա ռաջ կանգ նած գոր ծըն կեր նե րի ա նուն նե րը:

Չ նա յած խնդիր նե րին` 65ամ յա գոր ծա րա րը վստա հո րեն նշում 
է՝ ինչ գնով էլ լի նի,  պետք է հաս նեմ ա մեն ին չի:  «Ես հույսս չեմ 
կտրում, դեռ փա փա գում եմ, որ ա մեն ինչ լավ կլի նի: Ես սկսել եմ ու 
պետք է հաս նեմ ա վե լիին: Ծ րագ րեր շատ ու նեմ. ար տադ րա մա սի 
հա մար նոր տա րած քի, ա ռաք ման մե քե նա յի ձեռք բե րում, փոք րիկ 
վա ճա ռա կե տի ընդ լայ նում ու նոր սառ նա րան նե րի տե ղադ րում… 
Պետք է ա մեն ինչ հասց նեմ: Հե տո, երբ տա րիքս ար դեն մեծ կլի նի, 
ար տադ րա մասս կնվի րեմ թոռ նե րիս, որ շա րու նա կեն գործս»:

Գ. Սարգս յան
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-Բ նա պահ պա նա կան ի՞նչ ծրագ րեր են ի րա կա-
նաց վել ՀԿ-ի մի ջո ցով: 

Ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը շատ են, կփոր ձեմ 
ներ կա յաց նել մի մա սը: 2016 թվա կա նի հուն վա րին, 
ՀԿի նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի ու նե ցավ «Ա մուլ սար» 
հան քա վայ րի շա հա գործ ման ռիս կե րը, դրա վե րա բեր
յալ ՀԿնե րի դիր քո րո շու մը և հե տա գա քայ լե րի մշա
կու մը» խո րագ րով քննար կու մը, ո րին մաս նակ ցե ցին 
14 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, մաս նա
վո րա պես` « Հայ կա կան Բ նա պահ պա նա կան Ճա կատ» 
շար ժու մը, « Հայ կա կան Բու սա բա նա կան ըն կե րութ
յուն», « Հա մայն քա յին քայլ», «Է կո լո գիա կան ա կա դե
միա», «Է կո լո գիա կան հա սա րա կա կան միութ յուն», 
« Հայ կա նայք հա նուն ա ռող ջութ յան և  ա ռողջ շրջա կա 
մի ջա վայ րի», « Հայ կա կան տեխ նո լո գիա կան ա կա դե
միա», « Շո ղեր» միութ յուն» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րը, « Հա նուն Կա յուն Մարդ կա յին Զար
գաց ման» ա սո ցա ցիան, Շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վա
կան պահ պա նութ յան կենտ րո նը, WWF Հա յաս տա նը և 
ՀՀ ԳԱԱ Կեն դա նա բա նութ յան և Հիդ րոէ կո լո գիա յի գի
տա կան կենտ րո նը: Քն նարկ վե ցին Ա մուլ սա րի հան քա
վայ րի շա հա գործ ման հետ կապ ված ռիս կե րի գի տա
կան հիմ ա վո րում ե րը, տե ղի ու նե ցավ կար ծիք նե րի և  
ա ռա ջարկ նե րի փո խա նա կում: Հան դիպ ման արդ յուն
քում` ո րոշ վեց ստեղ ծել աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը ի 
մի կբե րի հան քա վայ րի շա հա գործ ման ռիս կե րի հետ 
կապ ված ամ բողջ առ կա տե ղե կատ վութ յունն ու գի
տա կան տվյալ նե րը,  կ պատ րաս տի մի ընդ հան րա կան 
փաս տա թուղթ, ո րը քննարկ ման կդրվի ՀՀ բ նա պահ
պա նութ յան նա խա րա րութ յան և հան քարդ յու նա բե րո
ղի հետ:  

2016 թ.ին ՀԿի  գրա սեն յա կում տե ղի ու նե ցավ 
«Օր հու սի և Էս պո կոն վեն ցիա նե րի պա հանջ նե րի ար
տա ցո լու մը ՀՀ օ րենսդ րութ յան մեջ» թե մա յով  քննար
կում:  Civil voice ՀԿն ՝ « Թա փոն նե րի ու սում ա սի րութ
յան կենտ րոն», « Հիդ րոերկ րա բա նա կան մո նի թո րին գի 
կենտ րոն», «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծութ յան 
մո նի թո րին գի կենտ րոն» ՊՈԱԿնե րը միա վո րե լու գրա
վոր ա ռա ջար կութ յուն էր ներ կա յաց րել բ նա պահ պա
նութ յան նա խա րա րութ յա նը և պատ րաս տա կա մութ յուն 
հայտ նել` ման րա մասն քննար կե լու ա ռա ջարկ վող փո
փո խութ յուն նե րի հիմ ա վո րում ե րը: Նա խա րա րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ քննարկ վե ցին ներ կա յաց ված հիմ
նա վո րում ե րը: Այ սօր ար դեն Կա ռա վա րութ յան ո րոշ
մամբ միա վոր վե ցին նշված ե րեք և ևս մեկ ՊՈԱԿնե րը: 
Մի խումբ հրազ դան ցի նե րի և տե ղի ՀԿնե րի նա խա
ձեռ նութ յամբ, կազ մա կերպ վել էր քննար կում՝ «ժամ կե
տանց պես տի ցիդ նե րի պա շար նե րի ոչն չա ցում և կա յուն 
օր գա նա կան աղ տո տիչ նե րով (ԿՕԱ) աղ տոտ ված տա
րածք նե րի ախտա զեր ծում` քի մի կատ նե րի անվ տանգ 
կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում ե րի շրջա նակ նե րում» թե
մա յով: Ո րից հե տո խնդի րը քննարկ վել է բնա պահ պա
նութ յան նա խա րա րութ յու նում:

Civil Voice-ը  շա հույթ չհե տապն դող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը հիմ ադր վել է 
2014թ.-ին`  նպա տակ ու նե նա լով նպաս տե լու է կո լո գիա կան, սո ցիա լա կան և քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յան կա յաց ման հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա նը: Կազ մա կեր պութ յու նը կոչ ված է պահ պա նե լու 
շրջա կա մի ջա վայ րը՝ կան խե լով մարդ կանց, կեն դա նի նե րի ու բույ սե րի գո յութ յան հա մար նա խա տես-
ված բնա կան պա շար նե րի ոչն չա ցու մը: Կազ մա կեր պութ յու նը նպաս տում է բնա պահ պա նա կան և սո-
ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում հա սա րա կութ յան ակ տիվ մաս նակ ցութ յա նը: Ա ռա քե-
լութ յունն է՝ նպաս տել Հա յաս տա նում ա ռա վել անվ տանգ է կո լո գիա կան և բա րե կե ցիկ սո ցիա լական 
մի ջա վայ րի ձևա վա վոր մա նը՝ շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման, հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում 
նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման օ րենսդ րութ յան ու վար չա րա րութ յան բա րե լավ ման և 
հան րա յին ի րա վա գի տակ ցութ յան բարձ րաց ման ճա նա պար հով։ Կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ-
յան և ծ րագ րե րի վե րա բեր յալ ման րա մաս ներ է ներ կա յաց նում ՀԿ-ի կա մա վոր նե րի հա մա կար գող 
Ար սեն Սա հակ յա նը:

2016 թ .ին Գ յում րիի ՀԿի գրա սեն յա կում, «Ա ջակ
ցող ձեռ քեր»ի կա մա վոր նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով 
Հա յաս տա նում ԱՄՆ դես պա նա տան հետ, նվի րա
բե րե ցին հա գուստ և  այլ անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ 
ա վե լի քան 30 կա րի քա վոր գյում րե ցի ըն տա նիք նե րի: 
Մի ջո ցառ մանն ա ջակ ցե ցին նաև Civil Voice ՀԿ Գ յում
րիի գրա սեն յա կի աշ խա տա կից ներն ու կա մա վոր նե
րը:  Civil Voice ՀԿ կա մա վոր նե րը մաս նակ ցե ցին Հա
յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հու շա հա մա լի րում ծաղ
կա հա վա քին, ո րը տե ղի  ու նե ցավ Վայ րի բնութ յան և 
մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ադ րա մի 
նա խա ձեռ նութ յամբ: Ծաղ կա հա վա քի նպա տակն էր` 
ծա ղիկ նե րին «երկ րորդ կյանք» հա ղոր դե լու խոր հուր դը 
և բ նա պահ պա նա կան վե րամ շակ ման մի ջո ցով՝ կրկին 
օգ տա գոր ծե լու ա ռա քե լութ յու նը:

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19ին Civil Voice 
ՀԿը և «Ա ջակ ցենք սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րին» 
նա խա ձեռ նութ յան կա մա վոր ներն այ ցե լե ցին Տա վու շի 
մար զի Այ գե ձոր և Չի նար սահ մա նա մերձ հա մայնք ներ՝ 
նվեր ներ մա տու ցե լու բո լոր ե րե խա նե րին:

Կար ևո րե լով մար զա յին բնա պահ պա նա կան հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը՝ Civil Voice ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ տե
ղե կատ վութ յան և հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի 
պա տաս խա նա տու Բաբ կեն Հա րութ յուն յա նի գլխա վո
րութ յամբ, հան դի պում ու նե ցան Ս յու նի քի մար զի Կա

պան քա ղա քում գոր ծող ՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ: Հան դի պու մը տե ղի ու նե ցավ Կա պա նի Կա նանց 
Ռե սուրս կենտ րո նի գրա սեն յա կում, Civil Voiceի նա
խա ձեռ նութ յամբ: Ներ կա յաց վե ցին կազ մա կեր պութ
յան գոր ծու նեութ յունն ու նպա տակ նե րը, ինչ պես նաև 
հայ տա րա րվեց ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան մա սին: 
Հա վե լեմ, որ Civil Voice հկն շա րու նա կե լու է մար զա յին 
և  ար տերկր յա ՀԿնե րի հետ կա պե րի հաս տա տում ու 
ամ րապն դու մը: 2016  թ. ապ րի լին Եր ևա նի Է րե բու նի 
վար չա կան շրջա նում տե ղի ու նե ցավ Civil Voiceի «Մեկ  
հայ, մեկ ծառ»  մի ջո ցա ռու մը: Civil Voiceի անձ նա կազ
մի հետ մեկ տեղ,  շուրջ 150 ե րի տա սարդ մաս նակ ցեց 
ծա ռա տուն կի աշ խա տանք նե րին: Արդ յուն քում Է րե բու
նի հա մայն քում տնկվեց 150  ծառ:

- Ինչ պե՞ս է ձևա վոր վել կա մա վոր նե րի թի մը: 
 ՀԿի կազ մա կեր պած մի ջո ցա ռում ե րին անընդ

հատ ա վե լա նում էին մաս նա կցութ յան ցան կութ
յուն հայտ նող նե րի թի վը, ուստի կազ մա կեր պութ
յան խոր հուր դը ո րո շեց ստեղ ծել կա մա վոր նե րի թիմ: 
Վերջիններիս թի մը վերջ նա կան ձևա վոր վեց 2015 թ. 
հու նի սի 20ին,  7 ան դա մից և ն շա նակ վեց հա մա կար
գող: Այ սօր ար դեն թիմ ու նի 30  հիմ ա կան ան դամ:  

- Ո՞ր մար զերն են ընդգրկ ված ՀԿ-ում կամ հա-
մա գոր ծակ ցում են ՀԿ-ի հետ:

  Կազ մա կեր պութ յու նը բա ցել է գրա սեն յակ Գ յում
րի և Կա պան քա ղաք նե րում։ Նա խա տես վում է լուրջ 
հա մա գոր ծակցութ յուն ծավալող Ս յու նի քի մար զի հետ։ 
Սի սիա նում, Գո րի սում, Կա պա նում, որ տեղ կձևա վոր
վեն Է կո լո գիա կան դա սա րան ներ, կանց կաց վեն նաև 
դա սըն թաց ներ։

- Ի՞ն չը նպաս տեց գիրք հրա տա րա կե լու գա ղա-
փա րին:

  Գա ղա փա րը դեռ 2016 թվա կա նից կար.  նպա
տա կը`  մեր ե րի տա սարդ գրող նե րին ա ջակ ցելն ու սա
տա րելն էր և  այդ գե ղե ցիկ օ րն էլ ա վե լի գե ղեց կաց նե լը: 
Քա նի որ ՀԿն սո ցիալէ կո լո գիա կան է, ո րո շե ցինք այս 
տա րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը լի նեն է կո թե մա յով, 
«Ա ռողջ բնութ յուն՝ ա ռողջ ա պա գա» խո րագ րով, ո րի 
նպա տակն էր` սեր մա նել սեր բնութ յան հան դեպ:  

- Ի՞նչ սկզբուն քով ընտր վե ցին գրքում տպագր-
ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: 

 Այս տա րի հուն վա րին Civil Voice հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը գիրք նվի րե լու օր վա կա պակ
ցութ յամբ հայ տա րա րեց մրցույթ՝ «Ա ռողջ բնութ յուն՝ 
ա ռողջ ա պա գա» խո րագ րով, ո րին մաս նակ ցե ցին ե րի
տա սարդ նե րը։ Մր ցույ թի արդ յունք նե ր, ամ փոփ վե ցին 
փետր վա րին, ո րից հե տո 12 լա վա գույն հե ղի նակ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը խմբագր վե ցին և տ պագր վե
ցին։ Մար տի 1ին տե ղի ու նե ցավ գրքի շնոր հան դե սը, 
ո րի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց գիր քը, մրցույ թին և մի
ջո ցառ մա նը ա ռա վե լա գույն ակ տի վութ յուն ցու ցա բե
րած մաս նա կից նե րին հանձն վե ցին շնոր հա կա լագ րեր, 
իսկ բո լոր ներ կա նե րը ստա ցան գրքեր։ Գր քին կա րող 
եք ծա նո թա նալ Եր ևա նի բո լոր գրա դա րան նե րում և 
ԲՈՒՀե րի ըն թեր ցա րան նե րում։ 

Լ. Շահ նա զար յան

Սնն դի վե րամ շակ ման և  անվ տան գութ յան խորհր դա տու Ք լիֆ Վեն րը Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի դահ լի
ճում` Տա վու շի, Ա րա գա ծոտ նի, Գե ղար քու նի քի, Ս յու նի քի մար զե րից ժա մա նած 5 ՓՄՁ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար անց կաց րել է  սննդի վե րամ շակ ման, ար տադ րութ յան անվ տան գութ յան մի ջազ գա յին չա փա նիշ
նե րի  (HACCP) հա տուկ դա սըն թաց: Ա մե րի կա ցի մաս նա գե տի գործ նա կան օ րի նակ նե րի մի ջո ցով, պան րի, 
չրի և մ սամ թեր քի  ար տադ րութ յամբ զբաղ վող մաս նա կից ՓՄՁնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ծա նո թա ցան, 
թե որ քան կար ևոր է ար տադ րութ յան մեջ մաք րութ յան և սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի պահ պա նու
մը: 

Փոր ձա գե տը ար տադ րող նե րին է ներ կա յաց րել սննդի անվ տան գութ յան մի ջազ գա յին նոր մե րը և կա
նոն նե րը: §Ար տա սահ ման ար տա հա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել անվ տան գութ յան մի ջազ գա
յին կա նոն նե րը: Դուք ար տադ րում եք մարդ կանց հա մար և պետք է վստահ լի նեք, որ ձեր ար տադ րան քը 
վնաս չի հասց նի սպա ռո ղի ա ռող ջութ յա նը¦, նշել է փոր ձա գե տը:  

Դա սըն թա ցին նա խոր դող 4 օ րե րին, Ք լիֆ Վենրն այ ցե լել է մաս նա կից  ձեռ նար կութ յուն նե րի ար տադ
րա մա սեր, որ տեղ նաև կա տա րել է ու սում նա սի րութ յուն և տե ղում մա տու ցել գործ նա կան  խորհր դատ
վութ յուն: Դա սըն թա ցի ըն թաց քում Ք լիֆ Վեն րը ներ կա յաց րել է իր դի տար կում նե րը` յու րա քանչ յուր ար
տադ րո ղի հա մար և փո խան ցել  սննդի անվ տան գութ յա նը վե րա բե րող իր հանձ նա րա րա կան նե րը: 

Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հետ հան դի պել և սնն դի անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար նա խա
տես ված մաք րող և  ախ տա հա նող մի ջոց ներն է ներ կա յաց րել նաև Սո ֆադ ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցի չը: 

Ք լիֆ Վեն րը Հա յաս տան է ժա մա նել §Ֆեր մե րից` ֆեր մե րին¦ (Farmer-to-Farmer (FtF)) ծրագ րի ա ջակ ցութ
յամբ` Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և ն րա գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա
վոր մամբ ի րա կա նաց վող § Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ (USAID/
PRP) ծրագ րի՝ ո լոր տա յին ա ջակ ցութ յան բա ղադ րի չի շրջա նա կում: Ծ րագ րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից 
մեկն է` նպաս տել չրե րի, պան րի, գի նու ար տադ րութ յան և ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց մա նը 
Հա յաս տա նում:

www.smednc.am



²åñÇÉ 15-26, 2017 Ã. 
ÃÇí 9 (2130)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ՃԱԳԱՐԱՊԱՀՆԵՐԻՆ
Սկիզբը՝ նախորդ համարում

Ա րու ներն ու նեն մեծ տոհ մա յին ար ժեք, 
քա նի որ դրանք ի րենց  խառն ված քա յին  
և ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րը կա յուն 
կեր պով փո խան ցում են սե րունդ նե րին: 
Ե րի տա սարդ ա րու ճա գար նե րի սե ռա
կան վար քի ա ռա ջին նշան նե րը դրսևոր
վում են 60– 70 օ րա կան հա սա կում: Վա
ղա հաս ցե ղե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 
34, իսկ ու շա հաս ցե ղե րը՝ 45 ամ սա կան 
հա սա կում:

Ֆի զիո լո գիա պես սե ռա հա սուն 
ա րու նե րին հար կա վոր է ա ռանձ նաց նել 
ընդ հա նուր խմբե րից և պա հել ա ռան
ձին վան դակ նե րում: Վեր ջինս ցան կա լի է  
ի րա կա նաց նել նա խօրոք բտվող խմբե րը 
հա մալ րե լուց ա ռաջ: Ա րու նե րի տոհ մա
յին օգ տա գոր ծու մը հար կա վոր է սկսել 
վա ղա հաս ցե ղե րի մոտ՝ 5–6, իսկ ու շա
հաս ցե ղե րի մոտ՝  8–9 ամ սա կան հա սա
կում: Ար տադ րութ յու նում ա րու ի տա րի քը 
և սե ռա հա սու նութ յու նը բա ցա հայ տե լու 
հա մար հար քով ֆիք սել (ա մուր սեղ մել 
թիակ նե րի մոր թա մաշ կի ծալ քե րը), աջ 
ձեռ քի ցու ցա մա տի և միջ նա մա տի օգ
նութ յամբ պո չի հիմ քը ձգել հետ, այ նու
հետև բթա մա տով զգու շութ յամբ հե ռաց
նել ար տա քին սե ռա կան օր գա նը հա րող 
մա զա մաշ կը: Ե րի տա սարդ ա րու ի մոտ 
սե ռա կան օր գա նը հի շեց նում է կարճ, 
կլո րանցք խո ղո վակ, հա սա կա վոր նե րի 
մոտ՝ նման է  սրված մա տի տի:

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 
պետք է  դարձ նել սե ռա կա նա պես ակ տիվ 
ար տադ րո ղի ընտ րութ յա նը: Ին տեն սիվ 
ար տադ րութ յան պայման նե րում պա սիվ 
ա րու ի օգ տա գոր ծու մը ժա մա նա կի ան
տե ղի կո րուստ է նշա նա կում: Լա վա գույն 
ա րուն պետք է լի նի ա ռողջ ու ակ տիվ, 
ա ռանց մարմ ա կազ մութ յան ա րատ նե
րի և  ու նե նա ցայ տուն ար տա հայտ ված 
երկ րոր դա կան սե ռա կան հատ կա նիշ ներ: 
Ա րու ար տադ րող ընտ րե լիս, անհ րա ժեշտ 
Է հաշ վի առ նել սե ռա կան օր գան նե րի 
զար գաց վա ծութ յու նը: Լավ ա րուն պետք 
է ու նե նա  եր կու լավ զար գա ցած, ա մուր 
և  է լաս տիկ ա մոր ձի ներ: Փոքր, փա փուկ, 
մեկ կամ կախ ըն կած ա մոր ձի նե րով ա րու
նե րը հո տի լա վաց ման հա մար պի տա նի 
չեն և պետք է պար տա դիր խո տան վեն:

Աղյուսակում ներ կա յաց նում ենք 
ճա գար նե րի ար տադ րող ա րու նե րի գնա
հատ ման բա լա յին սանդ ղա կը, ո րը զգա
լի չա փով կօգ նի պրակ տիկ աշ խա տո
ղին՝ բարձ րար ժեք ար տադ րող ընտ րե լու 
հար ցում: Խո տան վում են այն ա րու նե
րը, ո րոնք ստա նում են 13 բալ: Գ նա
հատ ման մե թո դի հիմ քում դրված է ոչ 
թե ծած կի տևո ղութ յու նը, այլ ա ռա ջին և  
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ԻՆՉՔԱՆ ՋՈՒՐ Է ԽՄՈՒՄ ՃԱԳԱՐԸ
Սի րող ճա գա րա բույծ նե րից շա տե րի 

մոտ ար մա տա ցած Է այն սխալ կար ծի քը, 
որ ճա գա րը ջուր քիչ է խմում, իսկ երբ կե
րակր վում է հյու թա լի կե րե րով` ընդ հան
րա պես ջրի պա հանջ չի ու նե նում: Ճա
գար նե րի կյան քում ջուրն ու նի կարևոր 
նշա նա կութ յուն: Այն մտնում է կեն դա նու 
օր գա նիզ մի բո լոր հյաս վածք նե րի կազ մի 
մեջ, մաս նակ ցում մարմ ի ջեր մա կար
գա վոր մա նը և ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն
թաց նե րում կա տա րելով` կար ևոր դեր: 
Օգ տա գործ վող ջրի քա նա կը կախ ված է 
կեն դա նու հա սա կից (մատ ղա շի ջրի պա
հան ջը, հա սա կա վո րի հա մե մա տ, բարձր 
է), ֆի զիո լո գիա կան վիճա կից (հղիութ
յուն, լակ տա ցիա, ար տադ րող նե րի ակ
տիվ շր ջան) և  ար տա քին մրջա վայ րի 
ջեր մաս տի ճա նից (+10° Cի դեպ քում 
խմում են 20 % պա կաս ջուր, քան` +21° 
C): Ճա գար նե րի խմե լու ջրի քա նա կի 
վրա ո րո շա կի ազ դում է նաև կե րա բաժ
նում պա րու նակ վող պրո տեի նի քա նա
կը. որ քան այն բարձր է, այն քան բարձ
րա նում է նաև ջրի պա հան ջը: 

Ճա գա րը, 1 կգ կեն դա նի զանգ վա ծի 
հաշ վով, խմում է գրե թե  100 մլ ջուր, այ
սինքն` կրկնա կի ա վե լի: Բ նա կա նա բար, 
պետք է հաշ վի առ նել նաև, որ ե թե կե
րա բաժ նում հյու թա լի կե րե րի տե սա կա
րար կշի ռը բարձր է, ջրի պա հան ջը նվա
գում է (հա տի կա յին` 1115 %, խոտ` 1417 
%, հյա թա լի կեր` 80– 90 %): Շատ ջուր 
են պա հան ջում հատ կա պես հղի, նո
րա ծին և կե րակ րող ճա գա րա մայ րե րը: 
Ա մա ռա յին շրջա նում ճա գա րա մայ րը, իր 
7 ձա գե րի հետ միա սին (մինչև 1.53 ամ
սա կան հա սա կը), օ րա կան խմում են 3.5 
լ ջուր: Հ ղի մայ րե րին, ար տադ րող նե րին 
ու վե րա նո րոգ ման մատ ղա շին խոր հուրդ 
է տրվում, օր վա ըն թաց քում տալ 0.30.5 
լ, կե րակ րող մայ րե րին 0.60.8 լ, բրոյ լեր 
ա ճեց նող մայ րե րին (ճա գար նե րի հետ 
միա սին)՝ 3.5–4.0 լ ջուր:

ճա գար նե րին ջրում են ա մեն օր՝ 
ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան: Անհ րա ժեշտ է 
հետ ևել, որ պես զի ջրա ման նե րում ջու րը 
լի նի ա նընդ հատ: Լիար ժեք կե րակր ման 
ղեպ քում, կեն դա նի նե րը ջրի հիմ ա կան 
բա ժի նը խմում են ե րե կո յան և գի շե րը, 
այ սինքն՝ օր վա այն հատ վա ծում, երբ կե
րա մա նից օգտ վում են ա վե լի ին տեն սիվ: 
Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև ջրի 
ջեր մաս տի ճա նը: Ճիշտ է, ճա գար նե րը 
ցրտա դի մաց կուն կեն դա նի ներ են, բայց 
ձմռան ցուրտ ա միս նեոին, հատ կա պես 
գի շե րա յին ժա մե րին, մրսում են և կի
սա սառ ցա կա լած ջրա ման նե րից ջուր քիչ 
են խմում: Ուս տի ճա գար նե րի բա ցօթ յա 
պահ ված քի դեպ քում, ինչ պես նաև չկար
գա վոր վող միկ րոկ լի մա ու նե ցող փակ 
տի պի ճա գա րա նոց նե րում խմե լու ջուրն 
անհ րա ժեշտ Է նա խա պես տա քաց նել 
(3040° C): Խոր հուրդ չի տրվում ձմռան 
ա միս նե րին ջու րը փո խա րի նել ձյու նով, 
դա կա րող Է ցրտա ռութ յան (մրսա ծութ
յան) և  ա ղես տա մոք սա յին ու ղու տար բեր 
հի վան դութ յան նե րի պատ ճառ հան դի

երկ րորդ ծած կի միջև ըն կած տևո ղութ
յունն ու շնչա ռութ յան հա ճա խա կա նութ
յան վի ճա կը: Ել նե լով սե փա կան դի տար
կում ե րից և փոր ձից` կար ծում ենք, որ 
այս ցու ցա նիշ ներն  ա վե լի պար զո րոշ են 
բա ցա հայ տում լավ ա րու ի ար տա կազմ
ված քա յին ամ րութ յու նը, ակ տի վութ յունն 
ու սե ռա կան կա տա րե լութ յու նը: Մ տա հո
գիչ է այն, որ ճա գա րա բույծ նե րից շա
տերն  ար տադ րո ղի ո րա կի, օգ տա գործ
ման ռե ժի մի, կե րակր ման և պահ ված քի 
պայ ման նե րի հար ցե րում, եր բեմ, ճիշտ չեն կողմ
նո րոշ վում: Վատ աշ խա տող ա րու նե րի 
պատ ճա ռով, կո րած ժա մա նա կը վե րա
կանգ նե լու հա մար, ե րի տա սարդ ակ տիվ 
ար տադ րող նե րին օգ տա գոր ծում են գեր
ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, ին չը, բնա կա
նա բար, բե րում Է լա վա գույն ա րու ի սերմ
նա հե ղու կի քա նա կի նվազ մանն ու ո րա կի 
վա տաց մա նը: Ա ռա ջին հա յաց քից թվում 
է, վտան գա վոր ո չինչ  չկա, մի ջին տա րի
քի ա րու ի մեկ ամ բողջ Էա կուլ յա տը (մանր 
և խո շոր ցե ղե րի ա րու նե րն ար տադ րում 
են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 0.20.5 և 
0.52.5 մլ սերմ ա հե ղուկ) պա րու նա կում 
է գրե թե 50 մլն սերմ աբ ջիջ, իսկ նոր
մալ բեղմ ա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է ըն դա մե նը  712 հատ: Մինչ դեռ, հաս
տատ ված է, որ բեղմ ա վոր ման բնա կա
նոն ըն թաց քի հա մար անհ րա ժեշտ է, 
որ էա կուլ յա տում սերմ աբ ջիջ նե րի թի
վը, մի ջին հաշ վով, լի նի 50 մլն ից ոչ պա կաս: 
Ար տադ րող ներր մոտ սե ռա կան բջիջ ներ 
գո յա նում են ամ բողջ տա րին, սա կայն 
հար կա վոր է հի շել, որ աշ նա նն ու վաղ 
ձմռա նը, դրանց մոտ սերմ աբ ջիջ նե րի 
քա նա կը և կեն սու նա կութ յու նը զգա լիո
րեն նվա զում են, ո րը պայ մա նա վոր ված 
է սե զո նա յին ակ տիվ մա զա փո խութ յամբ: 
Ին տեն սիվ զու գա վոր ման շրջա նում ար
տադ րո ղին թույ լատր վում է օ րա կան եր
կու ծած կից ոչ ա վե լի, և յու րա քանչ յուր 
45 օ րը մեկ պար տա դիր պետք է տալ 
մեկ օր հան գիստ: Ամ ռանը ար տադ րո ղին 
ցան կա լի Է օգ տա գոր ծել օր վա զով ժա մե
րին՝ ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան, իսկ ձմռա
նը նպա տա կա հար մար է զու գա վո րու մը 
սկսել կե սօ րից հե տո՝ օր վա հա մե մա տա
բար տաք ժա մե րին: Հա տուկ ու շադ րութ
յուն պետք է դարձ նել ար տադ րող ա րու
նե րի լիար ժեք կե րակր մա նը և  ընդ հա
նուր վի ճա կին, հանգս տի և հատ կա պես 
զու գա վոր ման շրջա նում: Մի ջի նից ցածր 
սնվա ծութ յուն ու նե ցող, վատ կե րակր ված 
ու խնամ ված ար տադ րո ղը կա րող է տալ 
թույլ կեն սու նա կութ յամբ սե րունդ: Իսկ 
նոր մա յից գեր, ճար պա կա լած ար տադ
րո ղից հար կա վոր է խու սա փել: 

Ճա գար նե րի հո տը հա մալ րե լիս, 
նա խա տես վում է ար տադ րող նե րի հա
մա պա տաս խան զույգընտ րութ յուն՝ հո
տի ճա գա րա մայ րե րի գլխա քա նա կի 
չա փով: Հիմ ական հո տում` 1:10 պո լի
գա միա յի գոր ծակ ցի դեպ քում, ար տադ
րող նե րի գլխա քա նա կը նշա նա կա լից 
է՝ մոտ 15 տո կոս: Ար տադ րող նե րի քա
նա կի նվա զե ցու մը հնա րա վո րութ յուն 
կըն ձեռ նի ա վե լաց նել ճա գա րա մայ րե րի 
գլխա քա նակը` ա ռանց լրա ցու ցիչ ծախ
սե րի: Դ րան կա րե լի է հաս նել միայն ոչ 
հե ռան կա րա յին ա րու նե րի խո տան ման և 
բարձ րար ժեք ար տադ րող նե րի գլխա քա
նա կի ա վե լաց ման շնոր հիվ:

          
Ռոբերտ Վարդանյան

Ավագ գիտաշխատող, սելեկցիոներ

սա նալ: Խ մե
լու ջու րը պետք 
է լի նի թարմ, 
մա քուր և զերծ 
օ ր  գ ա  ն ա  կ ա ն 
ու քի միա կան 
միա ցո ւթ  յո ւն 
նե րից: ճա գար
նե րի կեն դա
նի զանգ վա ծի 
շուրջ 70 %ը 
կազ մում Է ջու
րը: Փոր ձե րով 
հաս տատ վել է, որ ճա գա րի օր գա նիգ
մը` 10 % ջրագրկ վե լու դեպ քում ու նե նում 
Է մա հա ցու վախ ճան: Կե րակր ման չոր 
տի պի դեպ քում, ա ռանց ջրի, ճա գա րը 
կա րող Է դի մա նալ ըն դա մե նը 3 օր: Ջ րի 
պա կա սի դեպ քում կեն դա նի նե րը կե
րի նկատ մամբ դառ նում են քմա հաճ ու 
ան տար բեր, ու տում են քիչ, մար սում են 
դժվար, իսկ արդ յուն քում կտրուկ ընկ
նում են օր գա նիզ մի բնա կան դի մադ րո
դա կա նութ յունն  ու մթե րատ վութ յու նը:

Ճա գար նե րի մոտ ջրի պա կա սը կա
րող է պատ ճառ դառ նալ Կան նի բա լիզ
մի   (դրսևոր վում է ձա գա կե րութ յամբ), 
վի ժում ե րի, ստեր ջութ յան և  ամ լութ յան 
(հատ կա պես` շոգ    ա միս նե րին), սե ռա
կան ցան կութ յան անկ ման: Ա վե լին, ջրի 
պա կա սը շատ սուր է անդ րա դառ նում կե
րակ րող ճա գա րա մայ րե րի կաթ նա գեղ
ձե րի կա թի և մատ ղա շի ա ճի վրա: Մեր 
հե տա գո տութ յուն նե րի և գ րա կա նութ յան 
մեջ ե ղած տվյալ նե րի հա մա ձայն` ճա
գար նե րի մոտ ջրի պա կա սը հան գեց նում 
է փայ ծա ղի մե ծաց ման (ա րու ներ՝ 75 %,  
է գեր 170 %), լյար դի փոք րաց ման, ե րի
կամ ե րի հի պերտ րո ֆիա յի (գե րաճ):

Կեն դա նի նե րին ջրե լիս` օգ տա գործ
ված ջրի քա նակ նե րի միջև նկատ վում են 
մեծ տա տա նում եր, դրա հա մար (ջրա
յին բա լան սը բա վա րար պա հե լու հա 
մար), ցան կա լի է ջրա մա տա կա րա րում 
ի րա կա նաց նել ավ տոխ մոց նե րով: 

ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԱՐՈՒ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ 
ԴԵՐԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԸ 
ԸՆՏՐԱՍԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

   Ճա գար նե րի յու րա քանչ յուր  հոտ 
ստեղ ծե լու, բու ծե լու և հա ջո ղութ յամբ կա
տա րե լա գոր ծե լու հա մար հար կա վոր է 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ
նել հատ կա պես` ար տադ րող ա րու նե րի 
ընտ րութ յա նը, ո րոնց նկատ մամբ սո վո
րա բար ներ կա յաց վում են ա վե լի խիստ 
պա հանջ ներ: Ար տադ րո ղից ստաց վում 
է զգա լիո րեն ա վե լի շատ սե րունդ, քան՝ 
ճա գա րա մայ րից: Լիար ժեք օգ տա գործ
վող ար տադ րո ղը, ե րեք տար վա ըն թաց
քում, տա լիս է 1000 (որ պես հայր) և մի
ջին հաշ վով 3000 (որ պես պապ) ճա գար
ներ, ին չը նպաս տում է պո պուլ յա ցիա յում  
տվյալ ար տադ րո ղի ցան կա լի և  ոչ ցան
կա լի գե նե րի խտաց մա նը: Ա պա ցուց ված 
է, որ տար բեր ար տադ րող ներ ի րենց ան
հա տա կան   հատ կա նիշ նե րը միա տե սակ 
չեն փո խան ցում սերն դին: Կան ար տադ
րող ներ, ո րոնք այն փո խան ցում են բա վա
կա նա չափ կա յուն կեր պով և հա կա ռա կը: 

N Սեռական կարգի բնութագիր Բալեր

1 Էգի նկատմամբ վախ կամ հետաքրքրասիրության բացակայություն 1

2
Հետաքրքրասիրություն, երկարատև հոտոտում, սակայն նպատակադրված ցատկերի և ծածկի 
բացակայություն

2

3
Համեմատաբար արագ, սակայն թույլ ծածկ, զուգավորելուց հետո էգի նկատմամբ հետաքրքրության 
բացակայություն: Շնչառության հաճախականության արագացում:

3

4
Արագ ծածկից հետո համառ, կենտրոնացված ուշադրություն էգի նկատմամբ:
Կրկնակի ծածկի փորձ` 23 րոպեից ոչ շուտ: Սիրահետման շրջանում և ծածկից հետո նորմալ շնչառություն: 
Կրկնակի ծածկերի միջև ընդմիջում` ոչ ավելի քան 5 րոպե 30 վրկ տևողությամբ:

4

5
Վարկենական, առանց նախապատրաստվելու /ագրեսիվ ծածկ/, սիրահետում, կրկնակի ծածկերի միջև 
ընդմիջում` 23 րոպեից ոչ ավելի, շնչառությունը` կանոնավոր:

5

6 Առաջին ծածկից հետո` անմիջապես, կրկնակի խորը ծածկ: Շնչառությունը` կանոնավոր: 6
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´àôÚêºðÆ ²ÞÊ²ðÐ

 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

ԱՎՈԿԱԴՈ. ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա վո կա դոն մշտա դա լար պտղա-
տու բույ սի տե սակ է, ո րը պատ կա նում 
է Lauraceae ըն տա նի քին: Ա վո կա դո յի 
պտուղ նե րը հա րուստ են վի տա մին նե-
րով  և կար ևոր հան քա յին նյու թե րով: 
Ռու սե րե նում օգ տա գոր ծում են բույ-
սի մեկ այլ ան վա նում՝ ա գա կատ: Իսկ 
անգ լե րե նում բույսն ու պտուղ ներն ու-
նեն հետև յալ ա նու նը՝ alligator pear 
(«կո կոր դի լոս տանձ»)։ 

Ա վո կա դոն ա րագ ա ճող ծառ է, ո րի 
բարձ րութ յու նը հաս նում է մո տա վո րա
պես 18 մետ րի, ցո ղու նը սո վո րա բար 
լի նում է ու ղիղ՝ խիստ ճյու ղա վոր ված։ 
Տերև ներն է լիպ սաձև են, եր կա րութ
յու նը` մինչև 35 սմ: Ծա ղիկ նե րը փոքր 
են աչ քի չընկնող, կա նա չա վուն են: 
Պ տուղ նե րը տար բեր չա փի են, տան ձի 
նման, պտղի եր կա րութ յու նը հաս նում 
է 5  20 սմ, քա շը` 50 գ մինչև 1,8 կգ։ 
Չհասունացած պտու ղը մուգ կա նաչ է, 
կեղ ևը` կոշտ, ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դառ նում է սև։ Հա սած պտու ղն ունի կա
նաչ կամ դեղ նա կա նաչ գույն, պա րու
նա կում է շատ ճարպ: Պտ ղի կենտ րո
նում գտնվում է մեծ կո րի զը կամ սեր մը: 
Հա մա ձայն հնա գի տա կան տվյալ նե րի` 
ա վո կա դոն ա ճեց նում են մ.թ.ա. 3րդ 
հա զա րամ յա կից։ Ա վո կա դոն ա ճեց նում 
են բազ մա թիվ ար ևա դար ձա յին և մեր
ձար ևա դար ձա յին երկր նե րում: Մեկ 
ծա ռից հա վա քում են մո տա վո րա պես 
150200 կգ  բերք։ Գո յութ յուն ու նեն 
ա վո կա դո յի 400 սոր տեր։ Եվ րո պա յում 
ա վո կա դո կա րող են ձեռք բե րել ամ բողջ 
տար վա ըն թաց քում։ Հայ րե նի քը` Մեք
սի կան և  Կենտ րո նա կան Ա մե րի կան է։ 

Ա ռա ջին ան գամ համ տե սե լով ա վո
կա դոն՝ սկզբից չես զգում` մի՞րգ է, թե՞ 
բան ջա րե ղեն։ Բայց վստա հո րեն կա րե
լի է ա սել, որ ա վո կա դոն ոչ սո վո րա կան 
պտուղ է։ Քի միա կան բա ղադ րութ յամբ 
այն բան ջա րե ղեն է, բայց ա ճում է ծա
ռի վրա՝ որ պես միրգ։ Եր կար ժա մա
նակ նույ նիսկ ըն կույզ էին ան վա նում։  

Ա վո կա դոն չնա յած սեն յա կա յին բույս 
չէ, բայց հեշ տութ յամբ կա րե լի է ա ճեց
նել կո րի զով։ Մի քա նի տար վա ըն թաց
քում բարձ րութ յու նը կա րող է հաս նել 1 
մետ րի։ Բ նութ յան մեջ ա վո կա դո յի ծա
ղի կը բաց վում է եր կու ան գամ, հա ջոր
դա բար կա տա րե լով՝ մեկ՝ ի գա կան, մեկ` 
ա րա կան ֆունկ ցիա։ Ա վո կա դոն ու նի 
նաև «յու ղա յին տանձ» ան վա նու մը, ո րը 
կապ ված է պտղամ սի կազմ ված քա յին 
փափ կութ յան հետ։ Մ յուս ան վա նում 
ա ռա ջա ցել է աց տե կա կան «ahuacutl» 
բա ռից, ո րը նման է իս պա նե րեն ա լի գա
տոր բա ռին և ստա ցել է «կոկորդիլոսի 
տանձ» ան վա նու մը։

Ըստ հնա գույն աց տե կա կան 
ա վան դազ րույ ցի` ա վո կա դո յի կո րի զը 
հնդիկ նե րին նվի րել է Աստ ված` նրանց 
խոս տա նա լով մշտա պես փրկել քաղ
ցից։ Կո րի զից ա ճում է մեծ բարձ րութ
յան հաս նող մշտա դա լար ծառ, ո րի բեր
քա ռատ ճյու ղե րը ծան րութ յու նից թեք
վում են ցած։ Աց տեկ նե րը համ տե սե լով 
այդ աստ վա ծա յին ըն ծան`փրկվում են 
սո վից։ Ա վո կա դո յի պտղա մի սը պա րու
նա կում է գե ղեց կութ յան և  ա ռող ջութ
յան հա մար կա րե ւոր (A, C, E, PP, B1, B6, 
B9, K, D) վի տա մին ներ և վի տա մի նա յին 
խմբեր, հան քա յին նյու թեր (կա լիում, 
կալ ցիում, մագ նիում, ֆոս ֆոր, եր կաթ, 
պղինձ, մար գա նեց), մոտ 30 % ճար
պեր։ Ա վո կա դո յի պտուղ նե րի մեջ պա
րու նակ վող ֆո լաթ թուն ար յան մեջ նվա
զեց նում է խո լես տե րի նի մա կար դա կը։ 
Այն կի րառ վում է որ պես կանխարգելիչ 
միջոց՝ սա կա վար յու նութ յան, ա ղես տա
մոք սա յին հա մա կար գի հի վան դութ յուն
նե րի, ստա մոք սա բոր բի, հի պեր տո նիկ 
հի վան դութ յան, ա թե րոսկ լե րո զի, շա քա
րա յին դիա բե տի դեպ քում։ Բա րե լա վում 
է տե սո ղութ յու նը, հի շո ղութ յու նը և կր
ճա տում սիրտա նո թա յին հի վան դութ
յուն նե րի զար գա ցու մը։ Վե րաց նում է 
նաև սթրես նե րը։ Ա վո կա դո յի կեղ ևը եր
բեմ օգ տա գոր ծում են ար յու նա լույծ հի

վան դութ յան (դի զեն տե րիա) ժա մա նակ։ 
Ն րա մեջ գե րակշ ռող վի տա մին Eն  օր
գա նիզ մը հարս տաց նում է թթված նով` 
պաշտ պա նե լով օր գա նիզ մի և մաշ կի 
բջիջ նե րը, Fը` ա պա հո վում է մա զե րի 
և մաշ կի ա ռողջ վի ճա կը: Պ ղին ձը կան
խում է ա նե միան` սա կա վար յու նութ յու
նը, եր կա թը ար յու նաս տեղծ կար ևոր 
է լե մենտ է, վի տա մին B2ը մաս նակ ցում 
է ար յան կար միր գնդիկ նե րի ա ռա ջաց
մա նը: Որ պես կա լիու մի աղբ յուր` կար
գա վո րում է ար յան ճնշու մը: Ա վե լի շատ 
կա լիում է պա րու նա կում, քան` բա նա նը: 
Ա վո կա դոն մարմ
նի և  օր գա նիզ մի 
ե րի տա սար դութ
յան և  ա ռող ջութ
յան անն կա րագ
րե լի աղբ յուր է: 
Շա տե րը հնա րա
վո րութ յուն չու
նեն այդ պտղի 
տերև ներն օգ
տ ա  գ ո ր  ծ ե  լ ո ւ , 
բայց ա վո կա դո յի 
հայ րե նի քում այն 
օ գ  տ ա  գ ո ր  ծ ո ւ մ 
են տար բեր հի
վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման հա մար։ 
Ա վո կա դոն իր 
կա լո րիա կա նութ
յամբ գե րա զան
ցում է ձվին ու մսին։

Ա վո կա դո յի պտու ղը համ տե սե լիս` 
բարձ րա նում է տրա մադ րութ յու նը, հի
վան դութ յու նից հյուծ ված օր գա նիզ մին 
օգ նում է վե րա կանգ նել կեն սա կան ու
ժե րը։ Պետք է հի շել, որ կտրա տած 
ա վո կա դո յի պտղամ սի վրա պետք է 
կիտ րո նաթ թու լցնել, քա նի որ պտու
ղը կտրա տե լուց հե տո մգա նում է և  ոչ 
ա խոր ժա բեր տեսք է ստա նում։ Որ պես 
սնունդ` օգ տա գործ վում է միայն պտղա
մի սը։ Հի պեր տո նիա յի բուժ ման հա մար՝ 

ա վո կա դո յի պտղամսին ա վե լաց նել բան
ջա րե ղե նա յին հյու թեր՝ լո լի կի, գա զա րի 
կամ բա զու կի 1։2 հա րա բե րութ յամբ. օգ
նում է զար կե րա կա յին ճնշման նվա զեց
մա նը։ Ա վո կա դոն հա կա ցուց ված է գերզ
գա յուն ան ձանց. այն կա րող է ա լեր գիկ 
հա կազ դում ա ռա ջաց նել, բա ցի այդ` այն 
ու նի գի րաց նող հատ կութ յուն։ Առ հա սա
րակ, ա վո կա դոն լայ նո րեն օգ տա գործ
վում է կոս մե տո լո գիա յի ար տադ րութ յան 
մեջ: Մեք սի կա ցի կա նայք ա վո կա դո
յի յուղն ան վա նում են «գե ղեց կութ յան 
յուղ»: Տ նա յին պայ ման նե րում կարելի է 

ոչ միայն դեմ քի և մա զե րի, մարմ ի մաշ
կի հա մար նա խա տես ված դի մակ ներ, 
այլև սնու ցող քսուք ներ պատ րաս տել: 

Պետք է օգ տա գոր ծել լավ հա սած 
պտուղ նե րը: Հատ կա պես դեմ քի և մարմ
նի չոր մաշկ ու նե ցող նե րի, կամ ա րե ւից և 
ցր տից վաս ված մաշ կի հա մար են նա
խա տես ված ա վո կա դո յով դի մակ նե րը: 
Ա վո կա դոն նպաս տում է մաշ կի բջիջ նե
րի մեջ կոլ լա գե նի վե րար տադ րութ յա նը, 
ո րով պայ մա նա վոր ված է մաշ կի է լաս
տի կութ յու նը:

ԲՈՒՅՍԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿՕԳՆԵՆ ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ո րոշ բույ սեր կա րող են օգ նել ամ րապն դել 

դի մադ րո ղա կա նութ յունն ու լա վաց նել ինք նազ-
գա ցո ղութ յու նը, ե թե, ի հար կե, հա կա ցու ցումն եր 
չկան: Ս տորև ներ կա յաց ված են բույ սեր, ո րոնք 
օգ տա կար են ի մու նա յին հա մա կար գի հա մար:
ՄԱ ՂԱ ԴԱ ՆՈՍ

 Մա ղա դա նո սը շա տերն օգ տա գոր ծում են 
սննդի մեջ և տեղ յակ չեն, թե որ քան ա ռող ջա րար 
է այն աչ քե րի հա մար։ Մա ղա դա նո սը պա րու նա
կում է` վի տա մին ներ A, K, C, E, B6, B12, կալ ցիում, 
կա լիում, ցինկ: Մա ղա դա նո սը պա րու նա կում 
է նաև հան քան յու թեր և հա կաօք սի դանտ ներ, 
ո րոնք օգ նում են ամ րաց նել օրգանիզմի դի
մադ րո ղա կա նութ յու նը։ Վի տա մին Аն  օգ նում է 
պաշտ պա նել աչ քը՝ այն թաց պա հե լով։ Երբ վի
տա մին Аն միա նում է այլ հա կաօք սի դանտ նե րի 
հետ, կա րող է կան խար գե լել տա րի քի հետ մա
կուլ յար դե գե նե րա ցիա յի զար գա ցու մը:  Բե տա
կա րո տին պա րու նա կող մթեր քը, ինչ պի սիք են 
գա զարն ու սպա նա խը, ա ռա վել օգ տա կար է, երբ 
օգ տա գործ վում է մա ղա դա նո սի հետ։ Մա ղա դա
նո սի պա րու նա կութ յան մեջ մտնող այլ նյու թեր 
օգ տա կար են աչ քե րի վաս վածք նե րի դեպ քում, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են է կո լո գիա կան աղբ յուր նե
րից, ինչ պես, օ րի նակ`  ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րից։ 

Այդ նյու թե րը նվա զեց նում են կա տա րակ տի 
զար գաց ման հա վա նա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև 
կանգ նեց նում կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե

րը, ո րոնք վա սում են ցան ցա թա ղան թը։ Մա ղա
դա նո սը նաև մի զա մուղ հատ կութ յուն ու նի, ինչն 
օգ նում է վե րահս կել այն պի սի հի վան դութ յուն ներ, 
ինչ պի սիք են մի զու ղի նե րի վա րակ նե րը, ե րի կամ
նե րում և լե ղա պար կում քա րե րի առ կա յութ յու նը։

 Մա ղա դա նո սն ունի հա կա բոր բո քա յին հատ
կութ յուն ներ, ին չը բու ժում է ա տամ ա ցա վը, մի
ջատ նե րի խայ թոց նե րը և  այլ բոր բո քա յին եր ևույթ
ներ։ Մա ղա դա նո սը կա րող է կան խար գե լել նաև 
ու ռուցք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Այն ա ռողջ է պա հում 
սիր տը, օգ նում է ու նե նալ ա ռողջ և  ա մուր ոսկ րեր, 
կա րող է նաև օգ տա գործ վել ար յան մեջ շա քա րի 
մա կար դա կը վե րահս կե լու հա մար։  Մա ղա դա նո սը 
թարմ վի ճա կում ա ռա վել օգ տա կար է, քան չո րաց
րած վի ճա կում։ Այն պետք է մուգ կա նաչ գույն ու
նե նա և թարմ լի նի։ Խու սա փեք այն մա ղա դա նո
սից, ո րը թա ռա մած է կամ տերև նե րը դեղ նած են։

 ԿԻՏ ՐՈ ՆԱ ԽՈՏ
 Կիտ րո նա խո տից պատ րաստ ված մեկ բա

ժակ տաք թե յը կօգ նի օր գա նիզ մին պայ քա րել վա
րակ նե րի դեմ ու ամ րապն դել դի մադ րո ղա կա նութ
յու նը: Կիտ րո նա խո տի մեջ կան ե թե րա յին յու ղեր, 
ո րոնք ո՛չ միայն հա կաօք սի դան տա յին հատ կութ
յուն ու նեն, այլև բա րե լա վում են նեյտ րո ֆիլ նե րի, 
լիմ ֆո ցիտ նե րի ու ի մու նա յին բջիջ նե րի մա կար դա
կը, նաև նպաս տում է րիթ րո ցիտ նե րի գո յաց ման 
գոր ծըն թա ցին:

Լի լիթ Գաս պար յան


