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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է § Հա մաշ խար հա յին 
ա նաս նա բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի¦ նախ կին նա խա գահ Տ ժերտ Ջոր նա նին և §Եվ րո պա յի ա նաս
նա բույժ նե րի ֆե դե րա ցիա յի¦ քար տու ղար Յան Վար տե նին: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև Ագ րո
բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն հիմ նադ րա մի (CARD) տնօ րեն Գա գիկ Սար դար յա նը:

 Հան դիպ ման սկզբում հյու րե րը տե ղե կաց րել են, որ CARD հիմ նադ րա մը, Ավստ րիա յի զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող § Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան կա ռա վա րում¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, նա խա տե սում է հիմ նել ա նաս նա բու ժա կան ա սո ցիա ցիա, ո րի նպա տակն 
է` հան րա պե տութ յու նում զար գաց նել ա նաս նա բու ժա կան մաս նա վոր բիզ նե սը:

Ն րանք նշել են, որ Հա յաս տան կա տա րած այ ցի նպա տակն է` տրա մադ րել խորհր դատ վութ
յուն ա նաս նա բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի հիմն ման վե րա բեր յալ: Խորհր դա տու նե րը  մի շարք հան
դի պում ներ են անց կաց նե լու հան րա պե տութ յան տար բեր կա ռույց նե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: §Ա նաս նա բու ժութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի կար ևոր ճյու ղե րից 
է, ո րը մշտա կան վե րահսկ ման և մո նի թո րին գի կա րիք ու նի: Այս հար ցում մենք բարձր ենք գնա հա
տում ձեր փոր ձը, և հու սով ենք, որ այն մեզ հա մար օգ տա կար կլի նի: Մենք մեր կող մից պատ րաստ 
ենք ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ձեզ Հա յաս տա նում նա խա տես վող նա խա ձեռ նութ յուն նե րում¦,  ող
ջու նե լով հյու րե րին` նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Այ նու հետև զրու ցա կից նե րը քննար կել են Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տի ա ռաջ նա
հերթ խնդիր նե րը, դրանց լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը: Աշ խա տանք նե րին ա ռա վել արդ յու նա վետ 
ի րա կա նաց նելու նպա տա կով նա խա րա րը հոր դո րել է հյու րե րին` որ պես վե րահս կող մար մին, սեր
տո րեն հա մա գոր ծակ ցել ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան հետ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տին առնչ վող, 
այդ թվում` պե տութ յան և մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի հաշ վառ մա նը և հա մա րա կալ մա նը վե րա բե րող հար ցե րին:

 

Քննարկվել են անասնաբուժության ոլորտին առնչվող 
խնդիրները

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է § Հա յաս տա նի խա ղո
ղա գոր ծութ յան միութ յուն¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Ար տակ Սարգս յա նին: 
Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էին նաև նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, Հա յաս տա նի 
խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Զա րու հի Մու
րադ յա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են խա ղո ղա գոր ծութ յան միութ յան և հիմ նադ րա մի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը` ո լոր տի զար գաց ման և  առ կա խնդիր նե րը հա մա
տեղ ջան քե րով կար գա վո րե լու նպա տա կով: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը մաս նա վո րա պես ա ռա ջար կել է Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան միութ յունն ընդգր կել 
հիմ նադ րա մի խորհր դի կազ մում: Իր խոս քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը կար ևո րել է 
խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման գոր ծում հա սա րա կա կան հատ վա ծի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: §Այ սօր մենք պետք է փոր ձենք գտնել եր կուս տեք արդ յու նա վետ լու ծում
ներ և' մ թե րո ղի, և' խա ղո ղա գոր ծի հա մար¦, նշել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ է կա տար վել ֆի լոք սե րա կա յուն տնկի
նե րի պա հան ջար կի ձևա վոր ման, մթեր ման գոր ծըն թա ցի կա նո նա կարգ ման, մթեր ման մի նի մալ 
գնի սահ ման ման, ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի և խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կազ
մա կերպ ման և  այլ հար ցե րի շուրջ հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցե րին:

Խաղողագործության միության նախագահը 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի մոտ տե ղի ու նե ցած 
խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են Ար մա վի րի և 
Վա յոց ձո րի մար զե րի հա մայնք նե րի հնգամ յա զար գաց ման 
լա վա գույն ծրագ րե րը:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին ներ կա յաց վել են ձեռ
նար կա տի րա կան բնույ թի զար գաց ման տար բեր ծրագ
րեր, ո րոնք ուղղ ված են աղ բի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի 
և ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան կա ռուց մա նը, այ գե գոր ծա կան 
տնտե սութ յան զար գաց մա նը, խա ղուն գի նու ար տադ րութ
յան խթան մա նը, խտան յու թե րի և պա հա ծո նե րի ար տադ
րութ յան հա մա լիր գոր ծա րա նի հիմն մա նը և  այլն: Հա մայնք
նե րի ղե կա վար ներն անդ րա դար ձել են նաև հա մայնք նե րի 
սե փա կան ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման ծրագ րե րին և  այդ 
ուղ ղութ յամբ նա խա տես ված քայ լե րին: 

Ի թիվս մի շարք ծրագ րե րի` Ար մա վի րի փոխ քա ղա քա
պե տը ներ կա յաց րել է նաև քա ղա քում աղ բի վե րամ շակ ման 
գոր ծա րա նի կա ռուց ման ծրա գի րը և ն շել, որ նա խա գիծն 
ամ բող ջո վին պատ րաստ է, ծրագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը 
65.0 մլն  եվ րո է, այն ի րա կա նաց վե լու է 3 փու լով: Ա ռա ջին 
փու լում նա խա տես վում է 70 աշ խա տա տե ղի ստեղ ծում, 
ակն կալ վում է, որ գոր ծա րա նը տա րե կան կըն դու նի 200 հա
զար տոն նա աղբ: Ի պա տաս խան վար չա պետ Կա րա պետ
յա նի հար ցի, թե ով է զբաղ վե լու Ար մա վի րում աղ բա հա նութ
յան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մամբ` Ար մա վի րի մարզ պետ 
Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը զե կու ցել է, որ գոր ծա րա նի կա ռուց
մամբ զբաղ վող ըն կե րութ յան հետ նախ նա կան քննարկ ման 
արդ յուն քում, պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել, որ 
աղ բա հա նութ յու նը կի րա կա նաց նի գոր ծա րա նը: Կար ևո րե
լով հա մայն քա յին տար բեր ծա ռա յութ յուն նե րը, այդ թվում՝ 
աղ բա հա նութ յան կազ մա կեր պու մը, մաս նա վոր կա ռա վար
ման հանձ նե լը՝ վար չա պե տը հանձ նա րա րել է հետ ևո ղա կան 
լի նել այս հար ցում:

Ինչ վե րա բե րում է խտան յու թե րի և պա հա ծո նե րի ար
տադ րութ յան հա մա լիր գոր ծա րա նի հիմն ման ծրագ րին, 
վար չա պե տին զե կուց վել է, որ նա խա տես վում է Ար մա վի րում 
գտնվող նախ կին պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նի տա րած քում 
հիմ նել բան ջա րե ղե նի և մր գե րի վե րամ շակ ման հա մա լիր 
գոր ծա րան, որ տեղ կար տադր վի տո մա տի մա ծուկ, մրգա յին 
և բան ջա րե ղե նա յին այլ խտան յու թեր, մրգա յին, հա տապտ
ղա յին և բան ջա րե ղե նա յին պա հա ծո նե րի լայն տե սա կա նի: 
Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը կազ մում է 1,150.000.000 ՀՀ 
դրամ, ակն կալ վում է ստեղ ծել 120 աշ խա տա տեղ, ար տադ
րել 10001500 տոն նա տո մա տի մա ծուկ: Նշ վել է, որ սե փա
կան ներդ րում նե րը կազ մում են 400,000.000 ՀՀ դրամ, մնա
ցած գու մա րը նա խա տես վում է ձեռք բե րել՝ ներգ րա վե լով 
վար կա յին մի ջոց ներ: Վար չա պե տը հոր դո րել է շա րու նա կել 
բա նակ ցութ յուն ներն առևտ րա յին բան կե րի հետ՝ հայտ նե լով 
կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յունն այդ գոր ծըն թա ցին:

Իսկ Ար մա վի րի մար զի Քա րա կերտ հա մայն քի ներ կա
յաց րած ծրագ րե րի շար քում, մաս նա վո րա պես` քննարկ վել 
է այ գե գոր ծա կան տնտե սութ յան զար գաց ման ծրա գի րը՝ 
խա ղո ղի և ծի րա նի այ գի նե րի հիմն ման մի ջո ցով: Նշ վել է, 
որ 1.5 հա սե փա կա նաշ նորհ ված վա րե լա հո ղը, սե փա կան 
և վար կա յին մի ջոց նե րի հաշ վին,  հասց վել է 50 հեկ տա րի, 
հիմն վել են 30 հա խա ղո ղի և 20 հա ծի րա նի այ գի ներ: Անց
կաց րել է 4 կմ  եր կա րութ յամբ ո ռոգ ման ներ քին հա մա կարգ, 
ո րի շնոր հիվ ո ռոգ ման ջրի կո րուս տը 47 տո կո սից հա սել է 
510 տո կո սի: Այ գե գոր ծա կան տնտե սութ յան զար գաց ման 
ծրագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը կազ մում է 251 մլն ՀՀ դրամ, 
ո րից 220 մլն ՀՀ դրա մը /բնաի րա յին/ սե փա կան ներդ րում
ներն են, մնա ցած 31 մլն ՀՀ դրա մի հա մար ակն կալ վում է 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը: Ծ րագ րի արդ յուն քում 
նա խա տես վում է ստեղ ծել 15 նոր աշ խա տա տեղ, ար տադ
րել տա րե կան 380 տոն նա խա ղող, 100 տոն նա ծի րան:

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ
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Պարարտանյութի բաշխումը 
մոտենում է ավարտին
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե
ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ կա ռա վա րութ
յան աշ խա տա կազ մի §Գ յու ղա կան տա րածք
նե րի տնտե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ պե տա կան հիմ
նար կի գյու ղա կան ֆի նան սա վոր ման կա ռույ ցի 
տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար 
Վա հե Հա րութ յուն յա նը և §ԱԳԲԱ Լի զինգ¦ ՓԲԸ 
գլխա վոր տնօ րեն Ար սեն Բա զիկ յանն օ րերս 
հու շա գիր են ստո րագ րել § 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¦ ծրագ րի 
ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, հա
մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ:

 § Մենք հի մա բա նակ ցութ յուն ներ ենք վա
րում նաև այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, 
որ պես զի ծրագ րում ընդգրկ ված ֆի նան սա կան 
կա ռույց նե րի թիվն ա վե լա նա: Շու կան բաց է, 
և  որ քան շատ լի նեն մա տա կա րար ներն ու ֆի
նան սա կան կա ռույց նե րը, այդ քան ա վե լի մատ
չե լի կլի նի մեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի, ֆեր մեր նե րի և կոո պե րա տիվ նե րի հա մար 
տեխ նի կա յի ձեռք բե րու մը¦,  իր խոս քում նշել է 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը:

§ԱԳԲԱ Լի զինգ¦ի գլխա վոր տնօ րեն Ար
սեն Բա զիկ յանն իր հեր թին նշել է, որ այս 
հու շա գի րը ֆեր մեր նե րին հնա րա վո րութ
յուն կըն ձե ռի գյուղ տեխ նի կա ձեռք բե րել ան
նա խա դեպ պայ ման նե րով և հիմք կհան դի
սա նա ի րենց բիզ նե սի ընդ լայն ման հա մար: 
§ Ֆեր մեր ներն ար դեն կա րող են մեզ դի մել, 

ա ռա վե լա գույնս օ պե րա տիվ և  ա րագ կփոր ձենք 
ար ձա գան քել բո լոր հայ տե րին¦,  հա վե լել է նա: 

ՀՀ ԿԱ §ԳՏՏԶ ԾԻԳ¦ ՊՀ գյու ղա կան ֆի նան
սա վոր ման կա ռույ ցի տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր 
պաշ տո նա կա տար Վա հե Հա րութ յուն յա նը տե
ղե կաց րել է, որ մեծ է նաև գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծիք նե րի պա հան ջար կը: 

Տնտե սա վա րող նե րը, ծ րագ րի շրջա նա կում, 
կա րող են ձեռք բե րել տար բեր մակ նիշ նե րի 
տրակ տոր ներ, հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ
բայն ներ, հա վա քիչմամ լիչ ներ, տրակ տո րա յին 
շար քա ցան ներ, գու թան ներ, խոտհն ձիչ ներ, 
կար տո ֆի լատն կիչ ներ, կար տո ֆի լա քան դիչ
ներ, կուլ տի վա տոր ներ, ֆրեզ ներ և սրս կիչ ներ: 
Գ յուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման պայ ման ներն 
են` 20 % կան խավ ճար, տա րե կան 2 % լի զին գա
յին տո կո սադ րույք, 310 տա րի մար ման ժամ
կետ` կախ ված տեխ նի կա յի տե սա կից:

Ä 1 Թռչնաբուծության զարգացման հնարավոր ուղիները
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Հերթական արտոնություններ «Սևանի իշխան» ՓԲԸ-ին

 Կար ևո րե լով ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը՝ վար չա պե տը նշել 
է, որ դրա վար կա վոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը կքննարկ վեն: 
Կա րեն Կա րա պետ յա նը նաև հանձ նա րա րել է պա տաս խա նա
տու նե րին՝ տե ղում ծա նո թա նալ կա ռուց ված ո ռոգ ման հա մա
կար գին և  ու սում նա սի րել դրա արդ յու նա վե տութ յու նը:

 Վա յոց ձո րի մար զի Խա չիկ հա մայն քի ղե կա վա րը, ներ կա յաց
նե լով տար բեր ո լորտ նե րին առնչ վող մի քա նի նա խագ ծեր, մաս
նա վո րա պես, անդ րա դար ձել է խա ղուն գի նու ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման ծրագ րին և ն շել, որ դրա ընդ հա նուր ար ժե քը 
կազ մում է 150 մլն ՀՀ դրամ, սե փա կան ներդ րում նե րը 82.5 մլն ՀՀ 
դրամ, իսկ մնա ցած՝ 67.5 մլն ՀՀ դրամն ակն կալ վում է ստա նալ ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նից` որ պես վար կա յին մի ջոց: Նա խա տես վում է 
տա րե կան ար տադ րել 150.000 կգ խա ղող, 100.000 լիտր խա ղուն 
գի նի: Վար չա պե տը հանձ նա րա րել է պա տաս խա նա տու նե րին 
ու սում նա սի րել վար կա վոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը և ներ կա
յաց նել ա ռա ջար կութ յուն ներ:

* * *
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի գլխա վո րութ յամբ կա

ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել տես չա կան բա րե փո խում նե րի 
հա մա կարգ ման խորհր դի հեր թա կան նիս տը:

 Հա վա նութ յան է ար ժա նա ցել նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ստու գում նե րի ե րեք ստու
գա թերթ՝ ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում, ձկնա բու ծա րան
նե րում ու սպան դա նոց նե րում ստու գում ներ ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով: Ակն կալ վում է, որ նա խագ ծի ըն դու նու մը հնա րա
վո րութ յուն կտա կա նո նա կար գել հսկո ղութ յունն այս ո լոր տում:

* * *
 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա

նա կում, ե րեք տա րով կհե տաձգ վի §Ս ևան ակ վա¦ ՓԲԸի կող
մից ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում, ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի գու մար նե րի վճար ման ժամ կե տը: Մեկ այլ ո րոշ մամբ էլ` 
թույ լատր վել է ըն կե րութ յանն օգտ վել գե րա կա ո լոր տում ի րա կա
նաց վող ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նա կում ներ մուծ վող տեխ
նո լո գիա կան սար քա վո րում նե րը, դրանց բաղ կա ցու ցիչ ու հա
մալ րող մա սե րը, հում քը և ն յու թե րը մաք սա տուր քից ա զա տե լու 
ար տո նութ յու նից: 

Ար տո նութ յան առ կա յութ յու նը լուրջ խթան կհան դի սա նա 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման, նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, տե
ղա կան ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման խթան ման հա մար: 
Ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է Ս ևա նա լճում տե ղա կա յել ևս 
12 մո դե լա յին ցան ցա վան դա կա յին ձկնա բու ծա կան տնտե սութ
յուն` գոր ծող թվով 12 ցան ցա վան դա կի թի վը հասց նե լով 24ի: 
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում տե ղա կան սպա ռող նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան մշտա պես սպա ռե լու բարձ րո րակ 
և հա մե մա տա բար մատ չե լի գնե րով ձկնամ թերք: Մո դե լա յին 
ցան ցա վան դա կա յին ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն կա ռու ցե
լու հա մար ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է ի րա կա նաց նել շուրջ 
1,75 մլրդ ՀՀ դրա մի ներդ րում, ո րից` սար քա վո րում նե րի հա մար 
նա խա տես ված գու մա րը կկազ մի մոտ 0,9 մլրդ ՀՀ դրամ: Արդ
յուն քում` կստեղծ վի մոտ 85 աշ խա տա տեղ` 2017 թ.` 230, 2018 թ. 
220, 2019 թ. 220 հա զար ՀՀ դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով: 

* * *
 Հա կա կարկ տա յին պաշտ պա նութ յան նոր՝ հրթի ռա յին ե ղա

նա կի ներդր ման պի լո տա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա
կով կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից գու մար կհատ
կաց վի ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յա նը: 
Պի լո տա յին ծրա գի րը կի րա կա նաց վի Ա րա գա ծոտ նի և Լո ռու 
մար զե րում: 

Հիմ նա վոր ման հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում բնա կան տար
բեր ա ղետ նե րը բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում գյու ղատն տե
սութ յամբ զբաղ վող տնտես վա րող նե րի հե տա գա ար տադ րա կան 
գոր ծու նեութ յան ու սո ցիա լա կան վի ճա կի վրա: Միայն 2016 թ. 
ըն թաց քում կարկ տա հա րութ յուն նե րից գյու ղատն տե սութ յա նը 
հասց վել է մոտ 34 մլրդ ՀՀ դրա մի վնաս: Վար չա պե տի հանձ նա
րա րութ յամբ ու սում նա սի րութ յուն ներ են անց կաց վել ո լոր տում: 
Կարկ տա հա րութ յուն նե րից ա ռա ջա ցած վնաս նե րի կան խար գել
ման ներ կա վի ճա կի վեր լու ծութ յու նը փաս տում է, որ այս բնա
գա վա ռում հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել հա կա
կարկ տա յին պաշտ պա նութ յան նոր ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը: 
Ո րոշ ման ըն դու նու մը կնպաս տի գյու ղատն տե սա կան ար տադ
րան քի կո րուստ նե րի նվա զեց մա նը և գ յու ղատն տե սութ յու նում 
տնտե սա վա րող նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը և գ յու
ղում աղ քա տութ յան հաղ թա հար մա նը: Հ նա րա վո րութ յուն ներ 
կստեղծ վի գյու ղատն տե սութ յան առ կա ռե սուր սա յին նե րու ժի 
օգ տա գործ ման և շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա պա հով ման հա մար, կխթան վի 
հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան հե տա գա զար գա ցու
մը, արդ յու նա վե տութ յան ու մրցու նա կութ յան բարձ րա ցու մը: 
Կա րեն Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը և 
ն շել. § Մենք շատ մեծ հույս ենք կա պում ծրագ րի հետ: Կար ծում 
եմ, որ այն չա փա զանց կար ևոր և  ազ դե ցիկ նշա նա կութ յուն կա
րող է ու նե նալ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար¦:

ՀՀ կառավարությունը մայիսի 4ին միանգամից երկու արտոնություն տվեց §Սևանի իշխան¦ 
ՓԲԸին, որը Սևանա լճում ցանցավանդակային եղանակով, իշխան է աճեցնում: Գործադիրի 
որոշմամբ, 3 տարի ժամկետով, հետաձգվեց ընկերության կողմից, ապրանքների ներմուծման 
դեպքում ԱԱՀի վճարման ժամկետը: 

Ընկերությունը նախատեսում է համալրել մանրաձկան և վերամշակման արտադրություններն 
անհրաժեշտ սարքավորումներով, որտեղ առաջիկա տարիների ընթացքում կաճեցվեն և 
կվերամշակվեն Սևանի իշխանի գեղարքունի և ամառային ենթատեսակներ, կստեղծվեն ձկան 
սելեկցիոն տնտեսություն և բացօթյա ավազաններ: Ընկերությունը նախատեսում է ներդրումներ 
իրականացնել շուրջ 682 միլիոն ՀՀ դրամի չափով, որից` սարքավորումների համար նախատեսված 
գումարը կկազմի մոտ 278 միլիոն ՀՀ դրամ: 

Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ բավարարվեց §Սևանի իշխան¦ ՓԲԸի կողմից 
ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական  արքավորումները, 
դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը կազատվեն ներմուծման 
մաքսատուրքից:

Հիշեցնենք, որ 2017թի ապրիլի 20ի նիստում էլ գործադիրը 2 միլիարդ դրամ նվիրաբերեց 
Սևանա լճում ցանցավանդակային նոր տնտեսություն հիմնելու համար: Այս ծրագրի իրականացման 
համար պետությունը 20132015 թթ. անհատույց տրամադրել էր  ևս 4 միլիարդ դրամ:

Ծրագրով նախատեսվում է Սևանա լճի 30 հա տարածքում մինչև 2024 թվականը տեղադրել 50 
ցանցավանդակ՝ յուրաքանչյուրը 1000 տոննա արտադրողականությամբ, և աճեցնել 50000 տոննա 
գեղարքունի և ամառային իշխան՝ յուրաքանչյուր տարի իշխանի պաշարների վերականգնման 
նպատակով Սևանա լիճ բաց թողնելով տնտեսություններ լցվող մանրաձկան քանակի շուրջ 25 
%ը: Ծրագրի հիմնական ռիսկերն են` ջրի որակի վատթարացումը, լճի ճահճացումը, ձկների 
վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածումը:

www.ecolur.org
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 Լո ռիի մարզ կենտ րո նի եր կա թու ղա յին կա
յա րա նում բեռ նա թափ վեց 6 վա գոն՝ բեռ նա
վոր ված 322 տոն նա հան քա յին պա րար տան
յու թե րով: Դ րա նով ա վարտ վեց Թու ման յա նի, 
Տա շի րի, Ս տե փա նա վա նի և Գու գար քի տա րա
ծաշր ջան նե րի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե
րին պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րով, մա
տա կա րար վող պա րար տան յու թի պե տա կան 
ծրա գի րը: 

Ա ռա ջի կա օ րե րին, Ս պի տա կի տա րա
ծաշր ջա նի հա մայնք նե րին տրվե լիք 120 տոն
նա չա փա քա նա կի բաշ խու մից հե տո, լիո վին 
կբա վա րար վի գար նան գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված պա
րար տան յու թի ամ բողջ պա հան ջար կը: Ընդ հա
նուր առ մամբ, մար զի երկ րա գործ ներն ստա ցել 
են 1538 տոն նա ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և 
կա լիու մա կան պա րար տան յութ: 

Ինչ պես նշում է մարզ պե տա րա նի գյու
ղատն տե սութ յան ու բնա պահ պա նութ յան վար
չութ յան գյու ղատն տե սութ յան բաժ նի պետ 
Արտ յոմ Շահ վերդ յա նը, լիո վին բա վա րար վել է` 
ինչ պես պա րար տան յու թի, այն պես էլ՝ սեր մա
ցու նե րի հայտ ներ կա յաց րած կոո պե րա տոր
նե րի ու մե նատն տես նե րի պա հան ջար կը: Ընդ
հա նուր առ մամբ, գար նա նա ցա նի հա մար 4500 
հո ղօգ տա գոր ծող ներ ստա ցել են շուրջ 108 տոն
նա հա ցա հա տի կա յին ու կե րա յին մշա կա բույ
սե րի և  ե գիպ տա ցո րե նի սեր մա ցու: Դաշ տա յին 
կրծող նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տութ յա
նը կնպաս տեն մար զի 36 հա մայնք նե րին պե
տութ յան կող մից ան հա տույց տրված 713 կի
լոգ րամ թու նա քի մի կատ նե րը: Մա յի սի երկ րորդ 
տաս նօր յա կից սպաս վում է նաև վա ղօ րոք հայ
տա վոր ված մատ չե լի գնե րով դիզ վա ռե լան յու
թի բաշ խու մը մե խա նի զա տոր նե րին:
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ԽԱՉԻԿՑԻՆԵՐԻ ՄԻԱԿ ԽՆԴԻՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ ԿՐՈՂԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՂԸ ՀԱՅ ԿԻՆՆ Է

 Վա յոց ձո րի մար զի Խա չիկ հա մայն քի 1000 բնա
կիչ նե րի գե րակշ ռող մա սը զբաղ ված է գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց մամբ: « Խա չիկ ցի նե րը թե՛ հմուտ 
այ գե գործ ներ են, և թե` լա վա գույն ա նաս նա պահ ներ: 
Գ յու ղից գրե թե ար տա գաղ թող ներ չկան»,պատ մում 
է հա մայն քի ղե կա վար Վար դան Ներ սիս յա նը:

Հա մայն քա պե տի կար ծի քով, գյու ղի ա մե նա մեծ 
խնդի րը`  ո ռոգ ման ջրի բա ցա կա յութ յունն է: Խնդ
րի լուծ ման նպա տա կով դի մել են հա մա պա տաս խան 
գե րա տես չութ յուն նե րի` շուրջ 500 հա զար մ3 տա րո
ղութ յամբ ջրամ բար կա ռու ցե լու ա ռա ջար կով: Այն 
հնա րա վո րութ յուն կտա գյու ղատն տե սա կան հո ղա
տա րածք նե րը լիո վին ա պա հո վել ջրա մա տա կա րար
մամբ: Ցան քա տա րածք ներն ա ռայժմ ջրվում են ինք
նա հոս ե ղա նա կով, սա կայն այս դեպ քում էլ` պետք է 
տե ղում երն ա ռատ լի նեն, որ պես զի բա վա րար քա նա
կութ յամբ ջուր հաս նի այ գի նե րին ու դաշ տե րին: Բա ցի 
այդ, ջրման այս ե ղա նա կը սե զո նա յին բնույթ է կրում: 
«Ամ ռան ա միս նե րին կլի ման հիմ ա կա նում չո րա յին 
է, ջու րը` սա կավ, ո ռոգ ման ջրի խնդրի լուծ ման միակ 
ե ղա նա կը ջրամ բա րի կա ռու ցում է», եզ րա հան գում է 
հա մայն քա պե տը: Ջ րամ բա րի կա ռուց ման հա մար, ըստ 
նախ նա կան հաշ վարկ նե րի, պա հանջ վում է շուրջ 2 մլն 
դոլ լար, ուս տի ա ռանց որ ևէ կազ մա կեր պութ յան կամ 
դո նոր նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան, հնա րա վոր 
չէ այդ ծրա գիրն ի րա կա նութ յուն դարձ նել: Գ յու ղա պե
տի կար ծի քով ո ռոգ ման խնդրի կար գա վոր ման դեպ
քում, գյու ղում գրե թե կրկնա կի կա վե լա նան մշակ վող 

հո ղա տա րածք նե րը, և  ե թե այ սօր գյու ղա ցի նե րը, ոչ 
լիար ժեք ո ռոգ ման պայ ման նե րում, մշա կում են 160 
հա հո ղա տա րածք, ա պա ո ռոգ ման ջրի առ կա յութ յան 
պա րա գա յում այն կա րող է հաս նել 400 հաի: Ծ րագ
րել են հիմ ել պտղա տու այ գի ներ, ընդ լայ նել ցան վող 
մշա կա բույ սե րի տե սա կա նին, ին չը կնպաս տի գյու ղա
ցու ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը: Ա ռայժմ ստիպ ված 
են ցա նել միայն հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սեր: 
Նա խա տե սել են զբաղ վել նաև չրա գոր ծութ յամբ: Ըստ 
հա մայն քա պե տի, ա ռաջ նա հեր թը` կա նանց և  ե րի տա
սար դութ յան զբաղ վա ծութ յան խնդրի լու ծում է, որ
պես զի գյու ղա ցի նե րը չհե ռա նան գյու ղից: « Մեկ հա 
խնձո րի այ գի մշա կե լու դեպ քում այ գե գործ նե րը տա
րե կան կա րող են ու նե նալ 58 մլն դ րա մի ե կա մուտ: 
Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման դեպ
քում` կա րե լի է բարձր արդ յունք ստա նալ»,  եզ րա
հան գում է հա մայն քա պե տը:

Ո ռոգ ման խնդրի լուծ ման դեպ քում նա խա տե սել 
են կազ մա կեր պել նաև կե րա յին մշա կա բույ սե րի ցանք, 
քա նի որ գյուղն ու նի ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման 
մի տում, դրա հա մար առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ
ման նե րը` բու սա ծած կով հա րուստ լայ նար ձակ ա րո տա
վայ րեր և  այլն: Սա կայն գյու ղը չու նի կա թի մթեր ման 
կե տեր և վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս: Ար տադր ված 
կա թը վե րամ շա կում և  ար տադ րան քը դժվա րութ յամբ 
ի րաց նում է գյու ղա ցին: «Ե թե ստեղծ վեն հնա րա վո րութ
յուն ներ և պայ ման ներ, Խա չիկ հա մայն քում կզբաղ վեն 
նաև օր գա նա կան գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յամբ: 

Ի դեպ, այդ նպա տա կով այս տար վա նից սկսել են հա
մա գոր ծակ ցել «Է կոգ լոբ» կազ մա կեր պութ յան հետ»: 
Ալպ յան գո տում գտնվող այս գյու ղում ար տադր վում է 
նաև բարձ րո րակ մեղր, առ կա է 3 հա զար մեղ վաըն
տա նիք: Հա մայն քա պե տի կար ծի քով, մեղ րի ի րա ցու մը 
ևս պետք է կազ մա կերպ ված բնույթ կրի: Ն րա խոս քով` 
Խա չի կում հնա րա վոր է ար տադ րել այն քան գյուղմ
թերք, ո րով կա րե լի է բա վա րա րել ոչ միայն ներ քին շու
կա յի պա հան ջար կը, այլև` ար տա հա նել:      

 Թա մա րա Մա ղաք յանն աշ խա տում է « Թա մա րա 
ֆրութ» ըն կե րութ յու նում` որ պես տեխ նո լոգ և լա
բո րա տո րիա յի վա րիչ: Նա միա ժա մա նակ օր գա նիկ 
գյու ղատն տե սութ յան և վե րամ շակ ման ար տադ րութ
յան պա տաս խա նա տուն է: Այդ քան մեծ ու պա տաս
խա նա տու աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յա
նը զու գըն թաց, Թա մա րան, իր ըն տա նի քի ան դամ
նե րի հետ միա սին, վա րում է բազ մաճ յուղ ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն: Զ բաղ վում է մեղ վա բու ծութ յամբ, 
ճա գա րա բու ծութ յամբ, թռչնա բու ծութ յամբ և  ագ րո
տու րիզ մի կազ մա կերպ մամբ: 

Ա մու սի նը մաս նա գի տութ յամբ ին ժե ներ 
է, սա կայն հա մա պա տաս խան աշ խա տանք 
չգտնե լով, ըն տա նի քի ան դամ ե րի` կնոջ, 
դստեր և  որ դու հետ միա սին, Աշ տա րակ 
քա ղա քի ի րենց տնա մերձ հո ղա տա րածք նե
րում, սկսել են զբաղ վել ըն տա նե կան ֆեր մե
րութ յամբ: Մաս նա գի տա կան բո լոր հար ցե րի 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում, ինչ խոսք, 
իր ծան րակ շիռ տեղն ու նի Թա մա րան, ով իր 
անս պառ գի տե լիք նե րը ներ է դնում թե՛ « Թա
մա րա ֆրութ» ըն կե րութ յու նում, և թե՛ սե փա
կան ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նում: Աշ խա
տե լուց չի հոգ նում, ամ բողջ օ րը զբաղ ված է 
հան րօ գուտ աշ խա տան քով, ապ րում է հայ 
կնո ջը բնո րոշ` ի մաս տա վոր ված կյան քով: 
Որ դին մաս նա գի տութ յամբ գի նե գործմեղ
վա բույծ է, դուստ րը`պատ մա բան– կով կա սա

գետ: Խ նա մում են 50 մեղ վաըն տա նիք, ո րոնց թիվն  
ա ռա ջի կա 2 տա րի նե րին նա խա տե սել են հասց նել 
150ի: Ա նա րատ մեղ րը տա րա յա վո րում և փա թե թա վո
րում է Թա մա րան, ար տադ րան քի ապ րան քա յին տես
քը հա ճե լի և գ րա վիչ  դարձ նե լով գնորդ նե րի հա մար, 
հմուտ մաս նա գե տը հա ճույ քով է պատ րաս տում նաև 
Աշ տա րա կի տա րա ծաշր ջա նի ար դեն ա վան դույթ դար
ձած քաղց րա վե նիք նե րը և  ա նու շե ղե նը, նա խա տե սել 
է կազ մա կեր պել նաև պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յուն:

Տն տե սութ յու նում առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ 

պայ ման նե րը` ագ րոէ կո տու րիզ մի զար գաց ման հա
մար: Ու նեն սե փա կան հա ցա տուն, գի նու մա ռան, 
ո րոնք ձևա վոր ված են ազ գա յին կահկա րա սիով, ա մե
նաու շագ րա վը` պա պա կան սուն դու կը և կա հույքն է, 
ո րոնք Էրգ րից Թա մա րա յի ա մուս նու նախ նի ներն են 
գաղ թե լով` հասց րել Ար ևել յան  Հա յաս տան: Գի նին այ
սօր էլ պա հում են այդ կա րաս նե րում, որ պես զի պահ
պան վեն վեր ջի նիս ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը: Տն
տե սութ յու նում ար տադր վում է բա ցա ռա պես օր գա նա
կան գյուղմ թերք: Այ ցե լու ներն այս տնտե սութ յու նից հե
ռա նում են գո հու նա կութ յամբ և մեծ բա վա կա նութ յուն 
ստա ցած: « Հայ կի նը դա րեր շա րու նակ ե ղել է ա վան
դույթ նե րը կրողն ու պահ պա նողը: Կա նայք պետք է 
մաս նակ ցութ յուն ու նե նան բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման գոր
ծըն թա ցին, լի նեն ոչ միայն նա խա ձեռ նող, այլև` ի րա
կա նաց նող: Պետք է սնվել ա նա րատ սննդամ թերք նե
րով, որ պես զի ու նե նանք նաև ա ռողջ սե րունդ», ա սում 
է Թա մա րա Մա ղաք յա նը: 

Զ բո սաշր ջիկ ներն ա ռայժմ օգտ վում են տնտե սութ
յան հար ևա նութ յամբ գոր ծող ձիար շա վա րա նի հնար
վո րութ յուն նե րից: Նա խա տե սել են, հա մա պա տաս խան 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ագ
րոէ կո տու րիզ մի զար գաց ման նպա տա կով, ստեղ ծել 
նաև մաս նա վոր ձիա բու ծա կան տնտե սութ յուն: 
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«3 ՍԵՐՈՒՆԴ» ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՑ 3Ը ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳԻՆՈՒ ՕՐԵՐԻՆ
 Մա յի սի 56ը «3 սե րունդ» շարժ

ման ան դամ 3 ար տադ րող ներ՝ « Կո թի 
պրո դուկտ», « Սա րի հո վիվ» և « Մի
քա յել յան նե րի ըն տա նե կան ֆեր մա
Ա րո մա դել վի նո» ըն կե րութ յուն նե րը, 
մաս նակ ցե ցին Եր ևան յան գի նու օ րե
րին: Պան րի ար տադ րութ մաբ զբաղ
վող ձեռ նե րեց ներն այ ցե լու նե րին էին 
հյու րա սի րում ի րենց ար տադ րութ յան 
է կո լո գիա պես մա քուր պա նիր նե րը: 
Ար տադ րող նե րը ներ կա յաց նում էին 
Հա յաս տա նի 3 մար զե րը՝ Տա վուշ, Լո
ռի և Գե ղար քու նիք: Եր ևան յան գի նու 
օ րե րին  ար տադ րող նե րը մաս նակ ցել 
են 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 
ա ջակ ցութ յամբ: 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:

Ծ րագ րի շրջա նա կում, Հա յաս տա նի 
ՓՄՁ ԶԱԿի գոր ծըն կեր «Իվի Քոն սալ
թինգ» խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յու
նը նա խա ձեռ նել է «3 սե րունդ» շար ժու
մը, ո րի գե րա գույն նպա տակ նե րից մե կը` 
մար զե րում աշ խա տող փոքր ձեռ նար
կութ յուն նե րի զար գա ցում է, այդ պի սով՝ 
ար տա գաղ թի կան խու մը հատ կա պես 
սահ մա նա մերձ մար զե րից: «3 սե րուն դը» 
նաև ընդ հա նուր բրենդ է շարժ ման մեջ 
ներգ րավ ված ար տադ րող նե րի հա մար, 
իսկ  պի տա կի առ կա յութ յու նը նաև հա
վաս տում է, որ այն կրող ար տադ րան քը 
հա մա պա տաս խա նում է ո րա կի բարձր 
չա փա նիշ նե րի, ո րոնք սահ ման վել են 
տե ղա կան և մի ջազ գա յին փոր ձա գետ
նե րի ակ տիվ ներգ րավ մամբ:

 Մաս նա կից  ըն կե րութ յուն նե րից   
Մի քա յել յան ըն տա նե կան տնտե սութ յու

նը հիմ ադր վել է 2012 թվա կա նին՝ Գե
ղար քու նի քի մար զի Գա վառ քա ղա քում: 
Տն տե սութ յու նը սկսել է փոքր ար տադ
րութ յամբ՝ հիմ ա կա նում ար տադ րե
լով է կո լո գիա պես մա քուր ար տադ րա
տե սակ նե րի` ըն տա նե կան սպառ ման 
հա մար: Պա նիր նե րի տե սա կա նու մեջ 
ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ ար տա քին 
տես քով և հա մով ա ռանձ նա նում են գի
նու մեջ հա սու նաց վող «Ա րո մա դել Վի
նո» պա նիր նե րը: Ար տադ րա կան գոր
ծըն թա ցում օգ տա գործ վում է միայն սե
փա կան կո վե րից ստաց վող բարձ րո րակ 
կա թը: 

«Koti Product» ըն կե րութ յու նը հիմ
նադր վել է 2012 թ.՝ Տա վու շի մար զի 
Կո թի գյու ղում, որը  հար ևան երկ րի 
տա րած քից ա նընդ հատ են թարկ վում է 
գնդա կոծ ման: Չ նա յած մեծ ռիս կին՝ Ըն
կե րութ յան հիմ ա դիր Գուր գեն Ա բով յա
նը և ն րա ըն տա նի քը վճռա կան են հայ
րե նի գյու ղում պան րի ար տադ րութ յունն 

ընդ լայ նե լու ո րոշ ման հար ցում։ Ան կախ 
հան գա մանք նե րից` ար դեն 5 տա րի ըն
կե րութ յունն աշ խա տում է փոք րիկ ար
տադ րա մա սի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ` 
ա մեն տա րի ա վե լաց նե լով սար քա վո
րում ե րի թի վը և  ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րը։

« Սա րի Հո վիվ» պա նիր ներն ար
տադր վում են Լո ռու մար զի Ու ռուտ հա
մայն քում` Պապ յան նե րի ըն տա նե կան 
ձեռ նար կութ յու նում: Պան րի ո րակն 
ա պա հով վում է տե ղա կան բարձ րա կարգ 
կա թի օգ տա գործ ման, քրտնա ջան աշ
խա տան քի, ար տադ րա կան պայ ման նե
րի և տեխ նո լո գիա յի մշտա պես բա րե
լավ ման, սա նի տա րա կան պայ ման նե րի 
հսկո ղութ յան արդ յուն քում: Ս տեղծ ման 
օ րից ար տադ րա մա սի կա յաց մանն 
ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րել ԱՄՆ Մի
ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ
յու նը, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿը, JICAն:

www.smdenc.am
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Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

ՀՀ Լո ռու մար զի « Մար գա հո վիտ 
հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե
րա տի վը ձևա վոր վել է 2016 թ.ին` 80 
հիմ ա դիր ան դամ ե րի նա խա ձեռ
նութ յամբ: Այդ կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րի բա
րե լավ ման ուղ ղութ յամբ ար դեն զգա լի 
աշ խա տանք ներ են տար վել:

«Ի րա զեկ ված էինք, որ ՀՀ գյու

ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
ԾԻԳը ի րա կա նաց նում է «Ա րո տա վայ
րե րի բա րե լավ ման» ծրա գիր: Եվ քա նի 
որ գյու ղում զար գա ցած էր ա նաս նա բու
ծութ յու նը, հա մայն քի ժո ղո վում գյու ղա

ցի ներն ա ռա ջար կե ցին ստեղ ծել սպա
ռո ղա կան կոո պե րա տիվ: Գ յու ղա ցուն 
հո գե հա րա զատ էր կոո պե րա տիվ ստեղ
ծե լու գա ղա փա րը, քա նի որ մեծ էին 
ծրագ րից սպա սե լիք նե րը», պատ մում է 
« Մար գա հո վիտ հա մայն քի ա րո տօգ տա
գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Սա յաթ Խա
չատր յա նը: Կոո պե րա տի վի հիմ ադ
րու մից հե տո, ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ 
ե ղան ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը: Հե
ռագ նա ա րո տա վայ րե րի « Ծակ քար» 
կոչ վող սա րա մա սում տե ղադր վել է 3 
խմոց: Կեն դա նի նե րի հա մար կա ռուց վել 
է փա րախ և ա մա ռա յին կա ցա րան ներ: 
« Ջա վա խի ձոր» հան դա մա սում, ո րը 
գտնվում է գյու ղից 3 կմ հե ռա վո րութ յան 
վրա, տե ղադր վել է 1 խմոց: Իսկ «Ի թո
լան» կոչ վող սա րա մա սում կա ռուց վել են 
կեն դա նի նե րի ա մա ռա յին կա ցա րան և 
հով վա տուն: «Ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ
մանն ուղղ ված բո լոր ծրագ րե րի ի րա կա
նաց ման հա մար հա մայն քա պե տա րա նը 
ժա մա նա կին է կա տա րել իր ներդ րում ե
րը: Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 
մեծ ա րա գութ յամբ և պատ շաճ մա կար
դա կով: Ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց

ման  մեծ նե րուժ ու նե ցող Մար գա հո վիտ 
հա մայն քի հա մար շատ կար ևոր էր նման 
ծրագ րի ի րա գոր ծու մը, քա նի որ վերջ
նա կա նա պես լուծ վել է ա րո տա վայ րե րի 
ջրար բիաց ման խնդի րը, բա րե լավ վել են 
նաև սա րա մա սեր տա նող ճա նա պարհ
նե րը», անդ րա դառ նա լով կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին` նշում է հա մայն քի 
ղե կա վար Սամ վել Ա նան յա նը:

Մար գա հով տում ա րո տա յին շրջա
նը սկսվում է մա յի սի վեր ջին և հու նի
սի սկզբնե րին: Ամ ռան ա միս նե րին սար 
են բարձ րա նում շուրջ 600 գլուխ խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ: Ա րո տա վայ
րե րի ջրար բիաց ման աշ խա տանք նե րի 
վերջ նա կան ա վար տից հե տո կսկսվի 
նաև կոո պե րա տի վին տեխ նի կա յով հա
մալ րե լու գոր ծըն թա ցը: Կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րով ո րո շել են ձեռք բե րել 2 
հատ « Բե լա ռուս» մակ նի շի տրակ տոր, 
խոտհն ձիչ ներ, խոտ հա վաք սարք, մամ
լիչ, ՈՒԱԶ մակ նի շի ավ տո մե քե նա` սար 
բարձ րա նա լու հա մար: Ծ րագ րել են 
բա ցել նաև կա թի մթեր ման կետ և վե
րամ շակ ման ար տադ րա մաս: Այդ նպա
տա կով, կոո պե րա տի վի ան դամ երն 
ա նաս նագլ խա քա նակն ա վե լաց նե լու 
ո րո շում են կա յաց րել: «Ո րո շել ենք կոո

պե րա տի վի ան դամ ե րով մշա կութ յան 
տակ դնել նոր, նախ կի նում անմ շակ 
մա ցած հո ղա տա րածք ներ, ո րոնք հիմ
նա կա նում դրվե լու են կե րա յին մշա կա
բույ սե րի ցան քի տակ, ցա նե լու ենք առ
վույտ, կորն գան, բա զուկ և  այլն: Ո րո շել 
ենք միա սին և միա ժա մա նակ սկսել նաև 
հո ղի մշա կութ յան աշ խա տանք նե րը, 
որ պես զի այդ պի սով հեշ տաց վեն տեխ
նի կա յով կա տար վող աշ խա տանք նե
րը», ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Սա յաթ Խա չատր յա նը: Ո րոշ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման նպա տա կով, նա խա տե
սել են բան կե րից վար կեր վերց նել:  

Ալպ յան գո տում գտնվող Մար գա
հո վիտ գյու ղում ար տադր վում է նաև 
մեծ քա նա կութ յամբ բարձ րո րակ միս, 
այդ ա ռու մով, կար ևոր է ժա մա նա կա
կից տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում ե
րով հա գե ցած սպան դա նո ցի հիմ ու մը: 
« Կու զե նա յինք, որ պես զի կոո պե րա
տի վի նկատ մամբ էլ ա վե լի մե ծա նար 
պե տա կան հո գա ծութ յու նը, ա վե լի մեծ 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բեր վեր, որ պես զի 
գյու ղա ցու խնդի րը միայն աշ խա տելն ու 
ար տադ րե լը լի ներ», հա վե լում է կոո պե
րա տի վի նա խա գա հը:

ԳՅՈՒՂԱՑՈՒ ԽՆԴԻՐԸ ՄԻԱՅՆ ԱՇԽԱՏԵԼՆ ՈՒ ԱՐՏԱԴՐԵԼԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ
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ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ  ԿԱՐՈՂ Է  ԼՈՒՐՋ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՆԵԼ
ԱՄՆի Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա

լութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ (USAID), ինչ պես նաև 
Հա յաս տա նի « Ֆու լեր» Տ նա շի նա կան կենտ րո նի 
և « Հեյ ֆեր փրո ջեքթ Ին թեր նեյշնլ»ի հա յաս տան
յան մաս նաճ յու ղի ծրագ րե րով, 2014 թ.ին ՀՀ Լո
ռու մար զի Մեծ Այ րում հա մայն քում, 14 հիմ ա դիր 
ան դամ ե րի կող մից, հիմ վել է « Մեծ Այ րու մի միրգ 
ար տադ րող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո
պե րա տի վը: Ն պա տա կը` մրգե րի ար տադ րութ յան 
ար ժեշղ թա յի բա րե լա վում ու զար գա ցում է` ա վե
լի ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման ճա նա
պար հով: 

Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Տիգ րան Նա զար յա
նի տե ղե կաց մամբ, ա վե լի քան 8 մլն  ար ժեք ու նե ցող 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, 800 հա զար դրա մ 
ներդ րել է գյու ղա պե տա րա նը` կոո պե րա տի վին ան հա
տույց հատ կաց ված կի սա վեր շի նութ յուն նե րի շի նա րա
րա կան և վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի կա տար
ման հա մար: Կոո պե րա տի վը ներդ րել է ա վե լի քան 500 
հա զար դրամ` շի նան յու թի ձեռք բեր ման և շի նա րա րա
կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման նպա տա կով: Կոո
պե րա տի վի ան դամ ե րի հիմ ա կան զբաղ վա ծութ յու նը 
մրգի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պում է: Ս տաց ված 
բեր քի պահ պա նութ յան նպա տա կով կա ռուց վել է նաև 
50 տոն նա տա րո ղութ յամբ սառ նա րան: «Ըն թա ցիկ 
տա րում բա վա կա նին բարձր բերք է սպաս վում: Գ յու ղի 
տա րած քում նա խորդ տա րի տե ղադր վել են 3 հա կա
կարկ տա յին կա յան ներ` բեր քը կար կտից պաշտ պա նե
լու նպա տա կով: Նա խա տե սել ենք մրգի զգա լի մասն 
ի րաց նել բարձ րա կարգ խա նութ նե րի մի ջո ցով, մի մասն 
էլ` ար տա հա նել: Եր կու ուղ ղութ յամբ էլ բա նակ ցութ յուն
ներ ենք վա րում», պատ մում է կոո պե րա տի վի նա
խա գա հը: Նա խա տե սել են ձեռք բե րել սուբ սի դա վոր
ված գյուղ տեխ նի կա, հա մալ րել կոո պե րա տի վի մե քե
նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա յա նը: Այդ նպա տա կով, 
որոշել են կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով վերց նել վարկ, 
ո րի մի մասն էլ կտրմադր վի ար տադ րութ յան զար գաց

մա նը: « Բե լա ռուս» մակ նի շի տրակ տոր ձեռք բե րե լուց 
հե տո, տեխ նի կա յով աշ խա տանք ներ կտար վեն նաև 
հա մագ յու ղա ցի նե րի հո ղա մա սե րում: Կոո պե րա տի
վի ան դամ ե րը հիմ ա կա նում ա ճեց նում են խա ղող, 
պնդուկ, ար քա յախն ձոր, դեղձ, սա լոր, կե ռաս և  այլն: 
Հիմ վում են նաև նոր այ գի ներ, տնկվում են խնձո րե
նու տար բեր սոր տեր` հիմ ա կա նում թզուկ ծա ռա տե
սակ ներ: Հո ղա գործ նե րը զանգ վա ծա յին տա րածք ներ 
դրել են նաև ար ևա ծաղ կի և կե րա յին մշա կա բույ սե րի 
ցան քի տակ, քա նի որ մեծ է վեր ջին նե րիս պա հան
ջար կը: « Մեր տա րա ծաշր ջա նի գյու ղատն տե սա կան 
հիմ ա կան ուղղ վա ծութ յու նը պտղա բու ծութ յունն է, ո րի 
զար գաց ման հա մար պետք է պայ ման ներ ստեղծ վեն: 
Մենք պատ րաստ ենք ար տադ րել մեծ քա նա կութ յամբ 
բարձ րո րակ միրգ, միակ խնդի րը` կա յուն ի րա ցում 
է», հա վե լում է Տիգ րան Նա զար յա նը: Կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րով ո րո շում են կա յաց րել զբաղ վել նաև չրա
գոր ծութ յամբ, այդ նպա տա կով նա խա տե սել են ձեռք 
բե րել չո րաց ման սար քա վո րում եր: « Հա մոզ ված ենք, 
որ հա մախմբ ված աշ խա տան քով կհաս նենք լուրջ հա
ջո ղութ յուն նե րի, քա նի որ կոո պե րա տի վի սկզբուն քը 
տա լիս է այդ հնա րա վո րութ յու նը», հա մոզ ված է Տիգ
րան Նա զար յա նը: 

Կոո պե րա տի վի նա խա գա հը վա րում է ֆեր մե րա

յին բազ մաճ յուղ տնտե սութ յուն, զբաղ վում է թե՛ այ գե
գոր ծութ յամբ, և թե՛ ա նաս նա բու ծութ յամբ: Սե փա կա
նաշ նորհ ված հո ղա տա րածք նե րից բա ցի, մշա կում են 
նաև վար ձա կա լած հո ղա տա րածք ներ, ո րոնք հիմ ա
կա նում դրվում են հա ցա հա տի կա յին և բան ջա րա նո
ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի տակ: «Գ յու ղատն տե
սութ յու նը պետք է զար գա նա` ըստ գո տիա կա նութ
յան, դրա հա մար հար կա վոր է հստա կեց նել, թե ո՞ր 
տա րա ծաշր ջա նում ի՞նչ պետք է ցան վի, որ պես զի լի նի 
արդ յու նա վետ: Այդ նպա տա կով, ան հա պաղ, պետք է 
կազմ վեն զար գաց ման ծրագ րեր և  ա րա գո րեն կյան քի 
կոչ վեն», հա վե լում է Տիգ րան Նա զար յա նը: 
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Օ րերս Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին  հա
մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում էին  Վա նա
ձո րի  թիվ 10 ա վագ  դպրո ցի բնա գի տա կան  հոս քի 
10 – րդ դա սա րա նի  ա շա կերտ նե րը՝  մաս նա գի տաց
ված կրթա կան ա ջակ ցութ յուն նե րի  գծով փոխտ նօ
րեն  Տաթ ևիկ Փն ջո յա նի, կեն սա բա նութ յան ու սուց
չու հի Ռու զան նա Մկրտչ յա նի և դաս ղեկ Հե ղի նե Սա
հակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ:

Ա շա կերտ նե րը հան դի պե ցին մաս նաճ յու ղի տնօ
րեն Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նի և դա սա խոս նե րի հետ, 
միա սին շրջե ցին ու սում ա կան մաս նա շեն քում, ծա
նո թա ցան մաս նաճ յու ղի լա բո րա տորլսա րա նա յին 
պայ ման նե րին, ե ղան գրա դա րանըն թեր ցաս րա հում: 
Այ նու հետև ա պա գա ու սա նող ներն ա կա նա տես ե ղան, 
թե ինչ պես են լա բո րա տո րիա նե րում կա տար վում զա
նա զան փոր ձեր: Ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան 
փոր ձաքն նութ յան և սնն դի անվ տան գութ յան լա բո րա
տո րիա նե րում ՀԱԱՀ –ի ա նաս նա բու ժա կան բժշկա գի
տութ յան և  ա նաս նա բու ծութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, 
ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե
սոր Ալ բերտ Վար դան յանն ա շա կերտ նե րի հետ զրու
ցեց ա նաս նա բու ժա կան բժշկա գի տութ յան, սննդի 
անվ տան գութ յան խնդիր նե րի և  ագ րա րա յին ո լոր տի 
մաս նա գի տութ յուն նե րի կար ևո րութ յան հետ առնչ վող 
հար ցե րի շուրջ: 2002 թ.ից սկսած` Վա նա ձո րի թիվ 
10 ա վագ դպրո ցը դար ձել է Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի հե նա կե տա յին դպրոց, և 
շրջա նա վարտ նե րը հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել հար
ցազ րույ ցով ըն դուն վե լու Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րան: «Այ սօր ՀԱԱՀ –ի Վա նա ձո րի 
մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա. Հա կոբ յա նի և մաս նաճ յու ղի 
կո լեկ տի վի հա մա տեղ ջան քե րով ստեղծ վել է կրթութ
յան ո րակն ա պա հո վող ու սում ա կան այն պի սի հզոր  
բա զա,  որ բո լորս հիաց մուն քով ենք դի տում և լ սում 
մաս նա գետ նե րին», իր  խոս քում  ընդգ ծեց  Տ.  Փն
ջո յա նը։ Այ ցը եզ րա փակ վեց գի տա ժո ղովն ե րի դահ լի
ճում,  որ տեղ նրանք դի տե ցին  մաս նաճ յու ղի  մա սին  
պատ մող  տե սա հո լո վակ ներ,  ա պա ծա նո թա ցան  բու
հի մաս նա գի տութ յուն նե րին և  ըն դու նե լութ յան կա նո
նա կար գին: Վեր ջում մաս նաճ յու ղի տնօ րեն Ա. Հա կոբ
յա նը պա տաս խա նեց ա շա կերտ նե րին հե տաքրք րող 
հար ցե րին:

ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս նաճ յուղ
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ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ի րա վի ճա
կի և զար գաց ման հե ռան կար նե րի մա սին է 
մեր հար ցազ րույ ցը ՀՀ Լո ռու մարզ պե տա րա
նի բնա պահ պա նութ յան և գ յուղ վար չութ յան 
պետ Գ րի գոր Հա կոբ յա նի հետ: 

-Պրն Հա կոբ յան, ՀՀ Լո ռու մար զում յու րա քանչ-
յուր տա րի գրանց վում է ցան քա տա րա ծութ յուն նե-
րի և բեր քատ վութ յան ա վե լա ցում: Սա կայն մշա կա-
բույ սե րի մի ջին բեր քատ վութ յու նը հա ճախ զի ջում է 
hան րա պե տութ յան մի ջին ցու ցա նիշ նե րին: Ո րո՞նք են 
պատ ճառ նե րը: 

 Պատ ճառ ները` ին տեն սիվ տեխ նո լո գիա նե րի, 
մար զի կլի մա յա կան պայ ման նե րին հար մար ված սեր
մա ցու նե րի բա ցա կա յութ յունն է, գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի ֆի զի կա կան և բա րո յա կան մաշ վա ծութ
յու նը և  այլն: Գ րե թե յու րա քանչ յուր տա րի մար զի ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րը խիստ տու ժում են տա րե րա յին 
ա ղետ նե րից (կարկ տա հա րութ յուն ներ, հոր դա ռատ 
անձրև ներ, ջրհե ղեղ ներ, փո թո րիկ ներ), սա կայն միշտ 
չէ, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը մի ջոց ներ է ձեռ նար կում` 
ա ղետ նե րից տու ժած նե րին օգ նե լու հա մար: Բույ սե
րի վե գե տա ցիա յի ամ բողջ ըն թաց քում ա նընդ հատ 
դիտ վում են կարկ տա հա րութ յուն ներ` գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին պատ ճա ռե լով զգա լի վնաս: Մար
զի 23 հա մայնք նե րում, ընդ հա նուր առ մամբ,  տե ղադր
ված հա կա կարկ տա յին 40 կա յան նե րից,յու րա քանչ յու րի 
ծած կույ թը կազ մում է 80100 հա: Այդ պի սով, պաշտ
պան ված է ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի շուրջ 3200 հաը 
կամ` 7.6 %ը, ո րը խիստ ան բա վա րար է: Անհ րա ժեշտ 
է ա վե լաց նել հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի քա նա կը: 
2016 թ. մար զում առ կա 42089 հա վա րե լա հո ղե րից 
մշակ վել է 33185 հա կամ 78.8 %ը: Հա ցա հա տի կա
յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը կազ մել 
են շուրջ 1414.5 հա զար, կար տո ֆի լի նը` 44.6 հա զար, 
բան ջա րե ղե նի նը` 11.5 հա զար հա, ո րոնք հիմ ա կա
նում գտնվում են ռիս կա յին գո տի նե րում: Ար տադր վում 
է` 4547 հա զար տոն նա հա ցա հա տիկ և հա տի կաըն դե
ղեն, 7075 հա զար տոն նա կար տո ֆիլ,  2530 հա զար 
տոն նա բան ջա րե ղեն: Նշ ված մշա կա բույ սե րի   ար
տադ րութ յան արդ յուն քում, շու կա յում նկատ վում է գե
րար տադ րութ յուն, ին չը բե րում է գնե րի ի ջեց ման, այդ 
պատ ճա ռով վտանգ վում է մշա կա բույ սե րի ար տադ
րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը: 

-Իսկ ի՞նչ մի ջոց ներ է անհ րա ժեշտ  ձեռ նար կել` 

գյու ղատն տե սութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ-
րաց նե լու նպա տա կով:

Արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով 
խիստ կար ևոր է վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րի, 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի ստեղ ծու մ ու   ար
տա հան ման հնա րա վո րութ յուն նե րի պե տա կան օ ժան
դա կութ յան ցու ցա բե րու մը: Մար զում հե ռան կա րա յին 
զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն ներ կան հնդկա ցո րե նի 
(гречка) ար տադ րութ յան բնա գա վա ռում, նա խորդ տա
րի փորձ նա կան ցան քեր են կա տար վել Ս պի տա կի, Մեծ 
Պար նի և Լեռ նանցք հա մայնք նե րում և հո ղոգ տա գոր
ծող նե րի շրջա նում լուրջ հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջա ցել 
այդ մշա կա բույ սի ար տադ րութ յամբ զբաղ վե լու ուղ ղութ
յամբ, քա նի որ 1 հաից ստաց վող բեր քը կազ մել է շուրջ 
1.52.0 տոն նա: Մար զում հնդկա ցո րե նի ար տադ րութ
յու նը զար գաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ձեռք բե րել 
բեր քը վե րամ շա կե լու, պատ րաս տի ար տադ րանք ստա
նա լու և փա թե թա վոր ման սար քա վո րում: 

-Իսկ ինչ պի սի՞ն է ի րա վի ճա կը` պտղա բու ծութ յան 
բնա գա վա ռում: 

 Դեռևս 199396 թթ. մար զում առ կա էին շուրջ 
5000 հա պտղա տու այ գի ներ: Սա կայն 2016 թ.ի տվյալ
նե րով, մար զի այ գի նե րը կազ մում են ըն դա մե նը 2263 
հա (նե րառ յալ տնա մեր ձե րը): Մար զի ցած րա դիր գո տու 
հա մայնք նե րում հե ռան կա րա յին է կո րի զա վոր նե րի այ
գի նե րի հիմ ում ու զար գա ցու մը (դեղձ, ծի րան, սա լոր, 
կե ռաս, ար քա յախն ձոր): Կան բո լոր նա խադր յալ նե րը` 
ճյու ղի զար գաց ման հա մար: 

-Որ քա՞ն ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ են գոր-
ծում մար զում և  ի՞նչ ուղ ղութ յամբ: 

 Մար զում գոր ծում է` հո ղա գոր ծութ յամբ զբաղ վող 
ֆեր մե րա յին 4, թռչնա բու ծութ յամբ  զբաղ վող` 2, ա նաս
նա բու ծա կան  ֆեր մե րա յին 17 խո շոր և մեղ վա բու ծութ
յամբ զբաղ վող 364 տնտե սութ յուն ներ: Կան նաև կա թի 
վե րամ շակ մամբ զբաղ վող 20, պտուղբան ջա րե ղե նի 
վե րամ շակ մամբ զբաղ վող`  2  և  պտղի ու հա տապտ ղի 
սառ նա րա նա յին  6 տնտե սութ յուն ներ: Վեր ջին տա րի
նե րին զար գա նում են նաև ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն
նե րը, գոր ծում են  ջեր մո ցա յին  4 տնտե սութ յուն ներ: 
Մար զում առ կա է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով 
հա գե ցած 1 սպան դա նոց:  

-Ի՞նչ կար ևոր քայ լեր պետք է ձեռ նար կել,  որ պես-
զի մար զում զար գա նա գյու ղատն տե սութ յու նը: 

 Մար զի գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա
մար ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի հո ղա բա րե
լավ ման հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը, 
ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է ո ռոգ ման հա մա կար
գե րի բա րե լա վու մը, քա նի որ ա ռանց ար հես տա կան 
ո ռոգ ման, անհ նար է կազ մա կեր պել գյուղմ թերք նե րի 
ին տեն սիվ ար տադ րութ յու նը: Տար բեր ծրագ րե րի մի
ջո ցով, մար զի ո ռոգ ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման 
նպա տա կով, 20112016 թթ., կա տար վել է ա վե լի քան 
550 մլն դ րա մի  ներդ րում: Սա կայն, մար զի ո ռոգ ման 
հա մա կար գի տեխ նի կա կան վի ճա կը դեռևս բա վա րար 
չէ, քա նի որ այ սօր ա վե լի քան 9612 հա ո ռո գե լի հո ղա
տա րածք նե րից փաս տա ցի ո ռոգ վում է մո տա վո րա պես 
25003000 հա: Խորհր դա յին տա րի նե րին մար զի ո ռո
գե լի տա րածք նե րը կազ մել են ա վե լի քան 15 հազ. հա: 
Այժմ, ըստ մար զա յին հո ղա յին հաշ վեկշ ռի, դրանք կազ
մում են 9612.1 հա: Ո ռոգ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա
նաց վում են 4 մեծ միջտն տե սա յին ջրանցք նե րի` Նալ
բան դի մեծ ջրանց քի (36.0 կմ  եր կա րութ յամբ), Լո ռու 
մայր ջրանց քի` իր դո տա ցիոն ջրանցք նե րով (62.81 կմ  

ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ), Կի րո վի ջրանց քի` (9.3 կմ  
եր կա րութ յամբ), և Այ րում Ճոճ կան մայր ջրանց քի` (17.2 
կմ  եր կա րութ յամբ), ինչ պես նաև` 12 պոմ պա կա յան նե
րի և  ա վե լի քան 400 կմ  եր կա րութ յամբ ներտն տե սա յին 
ո ռոգ ման ցան ցե րի մի ջո ցով, ո րոնք այ սօր ամ բող ջութ
յամբ գտնվում են խիստ քայ քայ ված վի ճա կում:

-Իսկ ինչ պի սի՞ն է ի րա վի ճա կը ա նաս նա բու ծութ-
յան բնա գա վա ռում: 

 Մար զում, վեր ջին տվյալ նե րով, 39735 գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում  հաշ վառ վել են 81769 
գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, ո րոն ցից կո
վեր` 40864, խո զեր՝ 15358, ոչ խար ներ և  այ ծեր` 37919,  
ձիեր՝ 2573 գլուխ,  թռչուն ներ՝ 273086  թև: Առ կա են 
նաև 25512 մեղ վաըն տա նիք ներ:  Ա նաս նագլ խա քա նա
կի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց, ա վե լա նում է նաև ա նաս
նա բու ծա կան ծագ ման մթերք նե րի ար տադ րութ յու նը: 
Ի րաց ման հնա րա վո րութ յուն չու նե նա լու պատ ճա ռով, 
ներ կա յումս ազ գաբ նակ չութ յան մոտ կու տակ վել է մեծ 
քա նա կութ յամբ բուրդ և մեղր: Այդ պես շա րու նակ վե լու 
դեպ քում կկորց նենք մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կի զգա լի մա սը, իսկ մեղ վա բու ծութ յամբ 
զբաղ վող մար դիկ պար զա պես  կհիաս թափ վեն մեղ վա
բու ծութ յու նից:

Ս տեղ ծե լով մսի, բրդի, մեղ րի ըն դուն ման և վե րամ
շակ ման ձեռ նար կութ յուն ներ` մար զում կլուծ վի ֆեր մեր
նե րի ար տադ րան քի ի րաց ման խնդի րը, ո րը կնպաս տի 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րի ա ճին, ինչ պես նաև` կա վե լա նա մանր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի  և մեղ վաըն տա նիք նե րի քա նա
կը: Կեն դա նի նե րի սպան դը պատ շաճ մա կար դա կով 
ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև ժամ կե տանց և  ան հայտ 
ծագ ման մսի և մ սամ թեր քի վա ճառ քից խու սա փե լու 
հա մար, անհ րա ժեշտ է մար զի բո լոր տա րա ծաշր ջան
նե րում ստեղ ծել սպան դա նոց ներ և  օ րենսդ րա կան կար
գա վոր մամբ ար գե լել բա կա յին մոր թե րը:

-Այ սօր ա ռա վել, քան երբ ևէ, շատ է խոս վում 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ե րի գոր ծու նեութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Ինչ պի սի՞ն է կոո պե րա-
տիվ ե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը ՀՀ Լո ռու մար-
զում: 

« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, 20112016 թթ.  ըն թաց քում, մար զի 20 հա մայնք
նե րում ձևա վոր վել են գյու ղատն տե սա կան սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տիվն եր: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման շրջա
նակ նե րում, կոո պե րա տիվն ե րին տրա մադր վել է շուրջ 
75 միա վոր գյուղ տեխ նի կա (18 ա նի վա վոր տրակ տոր, 
13 մամ լիչ և 44 միա վոր այլ գյուղ գոր ծիք ներ): Կա տար
վել  են նաև ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման հա մա կար
գե րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ, կա ռուց վել է 9.6 
կմ  եր կա րութ յամբ ջրա գիծ, տե ղադր վել է 45 հատ խմոց: 

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, մինչ այժմ, ի րա կա նաց
վել է շուրջ 508.8 մլն դ րա մի ներդ րում, ո րից` 304.2 
մլն  ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման, իսկ 204.6 մլն գ յուղ
տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման ու ղութ յամբ: Ի րա կա նաց ված 
մի ջո ցա ռում ե րի պար բե րա կան մշտա դի տարկ ման 
արդ յուն քում, գրանց վել է 20 % կաթ նատ վութ յան  աճ և 
կեն դա նի նե րի շուրջ 15 % քա շաճ: Լո ռու մար զում ա վան
դա բար զար գա ցած է գյու ղատն տե սութ յու նը, առ կա են 
բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը նաև ագ րո տու րիզ մի 
զար գաց ման հա մար: Մի փոքր ա ջակ ցութ յան դեպ քում 
լո ռե ցի ներն ան նա խա դեպ արդ յունք կա պա հո վեն: 

´Ü²ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜ

 Վա յոց ձո րի մար զի «Գ նի շիկ» հա մայն քի պահ
պան վող տա րած քում ար դեն առ կա է շուրջ 500 
գլուխ բե զոար յան այծ, ո րոնց գլխա քա նա կը շա րու
նա կում է ա վե լա նալ:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վապաշտ պան (Ա րե
նիի տա րածք) Վարդ գես Ղա րա խան յա նի տե ղե կաց
մամբ, այդ բնիկ կեն դա նի նե րի բազ մաց ման հա մար 
նպաս տա վոր են թե՛ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, 
և թե՛ լանդ շաֆ տը: « Կեն դա նի նե րը շա րու նա կում են 
բազ մա նալ, նոր հո տեր են ա ռա ջա նում, թեև կա նաև 
դրանց միգ րա ցիա յի (տե ղա շարժ ման) եր ևույ թը, ո րը 
նույն պես բնա կա նոն ըն թացք է», պատ մում է պրն 
Ղարախանյանը: Ինչ վե րա բե րում է որ սա գո ղութ յա նը, 

ա պա ըստ նրա, այն բա ցառ ված է, քա նի որ «Գ նի շիկ» 
հիմ ադ րա մի ներդ րած նոր հա մա կար գի պայ ման նե
րում, հնա րա վոր չէ որ սա գո ղութ յուն կա տա րել: Բա ցի 
այդ, որ սա գո ղութ յան հայտ նա բեր ման դեպ քում սահ
ման ված են շատ մեծ տու գանք ներ: 

Կեն դա նի նե րի պաշտ պա նութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար առ կա է հա մա պա տաս խան նյու թա տեխ նի կա
կան բա զա, տե սուչ ներն ու նեն անհ րա ժեշտ փո խադ րա
մի ջոց ներ, ար տա հա գուստ, կա պի մի ջոց ներ, գոր ծում 
են սա րա միջ յան ճա նա պարհ նե րը: 

Լեռ նա յին այդ հազ վագ յուտ այ ծե րի թի վը վեր ջին 
2 տաս նամ յա կում խիստ նվա զել էր, դրան զգա լիո րեն 
նպաս տել էր նաև ղա րա բաղ յան պա տե րազ մը: Կեն
դա նի նե րը գրանց ված էին  « Կար միր գրքում» և խիստ 
պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նեին, ին չին էլ ձեռ նա մուխ 
ե ղավ «Գ նի շիկ» հիմ ադ րա մը: Վարդ գես Ղա րա խան
յա նի կար ծի քով` առ կա են նաև բո լոր պայ ման նե րը` 
տա րա ծաշր ջա նում է կո տու րիզ մի զար գաց ման հա մար: 
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ՀՈԼԱՆԴԱՑԻ 
ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՀԱՅ 
ՊԱՆՐԱԳՈՐԾՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ
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ԱՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ԳԵՐԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՋԵՐՄՈՑԸ ԿԱՄ ԱԿՎԱՊՈՆԻԿԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
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Ակ վա պո նի կան ակ վա կուլ տուրայի (ձկնե
րի, խխունջ   նե րի, խեց գետ նան ման նե րի և  այլ տե սա կի 
ջրա յին կեն դա նի նե րի բու ծում ար հես տական ա վա
զան նե րում) և հիդ րո պո նի կա յի (բույ սե րի ա ճե ցում 
ա ռանց հո ղի) հա մադ րութ յունն է: Այ սինքն՝ փակ ջեր
մո ցում բույ սե րի ա ճեց ման հա մար հո ղի փո խա րեն օգ
տա գործ վում է ջու րը, ո րը հարս տաց վում է հար ևա նութ
յամբ բազ մա ցող ձկնե րի ար տա թո րան քով: Ս տաց ված 
ար տա զա տում երն ան մի ջա պես օգ տա գործ վում են 
որ պես է կո լո գիա պես մա քուր պա րար տան յութ:  Ակ
վա պո նի կան նո րա րութ յուն է Հա յաս տա նում և տա րա
ծաշր ջա նում։ Այն որ պես հա մա կարգ`  առ կա է զար գա
ցած երկր նե րում` ԱՄՆ ում,  եվ րո պա կան երկր նե րում։ 

Գ յու ղատն տե սութ յան մեջ գեր ժա մա նա կա կից այս 
ճյու ղը Հա յաս տա նում ներդ նե լու միտ քը է կո լոգ Ա նի 
Մկրտչ յա նի մոտ ծա գել է այն ժա մա նակ, երբ փոր ձել է 
ստեղ ծել իր սե փա կան բիզ նե սը: Հինգ  տա րի աշ խա
տե լով մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նում` մի օր ո րո
շում է կա յաց րել՝  ժա մա նակն է ստեղ ծել մի այն պի սի 
բիզ նես,  որն իր բնույ թով կլի նի յու րա հա տուկ:

Ա նի Մկրտչ յա նը պատ մում է, որ հա յաս տան յան 
շու կան ու սում ա սի րե լուց հե տո, հաս կա ցել է` պետք 
է ընտ րել մի այն պի սի բնա գա վա ռ, որը նո րութ յուն է 
շու կա յում: Որ պես կեն սա բան՝ ծա նոթ լի նե լով ակ վա
պո նի կա յին, փոր ձել է այն կի րա ռել նաև մեր երկ րում: 
Ու սում ա սի րել է մի շարք երկր նե րի փոր ձը, ո րից հե
տո իր նպա տա կը կյան քի կո չե լու հա մար,  հիմ ադ րել 
է «ՄԱկ վա փո նիկս» (MAquaponics) ըն կե րութ յու նը:

Ըն կե րութ յու նը 2014 թվա կա նին դար ձել է` Ձեռ
նար կութ յուն նե րի ին կու բա տոր հիմ ադ րա մի, CRDF 
Global կազ մա կեր պութ յան և ՀՀ տնտե սա կան զար
գաց ման և ներդ րում ե րի նա խա րա րութ յան կող մից 
կազ մա կերպ ված, Գի տա կան և տեխ նո լո գիա կան ձեռ
նե րե ցութ յան ծրագ րի (STEP) շրջա նա կում ի րա կա նաց
վող « Գա ղա փա րից դե պի շու կա» ա մե նամ յա սթար
թափ մրցույ թի հաղ թող նե րից մե կը: Ա նի Մկրտչ յա նի 
խոս քե րով՝  ի րենք Հա յաս տա նում ստեղ ծել են ա ռա ջին 
կո մեր ցիոն ակ վա պո նիկ հա մա կար գը, ո րը հնա րա
վո րութ յուն է ըն ձե ռում ար տադ րել տար բեր տե սա կի 
բան ջա րե ղեն ներ, կա նա չե ղեն և ձուկ։ Ներ կա յաց նե
լով ակ վա պո նի կա յի յու րա հատ կութ յու նը՝ Ա նի Մկրտչ
յանն ա սաց, որ այն մթեր քի ար տադ րութ յան գերխ նա
յող մե թոդ է, ջրի կո րուս տը հասց ված է նվա զա գույ նի, 
ան գամ ձկնե րի օր գա նիկ կե րը ա ճեց վում է նույն ջրով 
լցված ա վա զա նի մա կե րե սին: «Այ սինքն՝ արդ յու նա վե
տութ յու նը բարձր է, իսկ ջրի տա րե կան կո րուս տը կազ

Գեղարքունիքի մարզում մի յուրահատուկ   ջերմոց կա,  որը 
հիմնադրել  է մասնագիտությամբ էկոլոգ Անի Մկրտչյանը:  
Երկար ուսումնասիրություններից  հետո  Դդմաշեն համայնքում 
նա ներդրել է գյուղատնտեսության նոր ու գերժամանակակից 
տեխնոլոգիա` ակվապոնիկան:

մում է ըն դա մե նը 7 տո կոս»,  նշել է նա:
Դդ մա շե նում տե ղա կայ ված ջեր մո ցի տա րած

քը  1000  մ2 է։ Հե տա գա յում պլա նա վո րում են Դդ մա շե
նը դարձ նել է կո և  ագ րո տու րիս տա կան, ինչ պես նաև 
է կոկրթա կան կենտ րոն:

Ա նի Մկրտչ յա նը հայտ նել է, որ ջեր մո ցում ար
տադր վող բեր քը՝ բան ջա րե ղե նը և կա նա չին, հիմ ա
կա նում  վա ճա ռում են սրճա րան նե րին ու ռես տո րան
նե րին: « Մենք չենք ար տադ րում  այն պի սի մթերք, 
ո րը շատ ջեր մոց ներ ար տադ րում են: Մեր ար տադ
րան քը յու րա հա տուկ է, ու նենք մշտա կան գնորդ ներ: 
Տա րե կան ի րաց նում ենք շուրջ 20 տոն նա բերք, հե
տա գա յում նա խա տե սում ենք ծա վալ ներն ա վե լաց նել: 
Բույ սե րը, ո րոնք դժվա րութ յամբ են ա ճում դաշ տա յին 
պայ ման նե րում, մեր ջեր մո ցում հեշ տութ յամբ ու ա րագ 
բերք են տա լիս: Ակ վա պո նի կան թույլ է տա լիս ջրի մեծ 
խնա յո ղութ յամբ ու բնա կան հա վե լում ե րով օր գա նիկ 
մթերք ստա նալ: Մեր ար տադ րան քի դեպ քում` սպառ
ման խնդի րը 100 տո կո սով լուծ ված է», ա սաց Ա նի 
Մկրտչ յա նը:

 Ջեր մո ցում աշ խա տում են դդմա շեն ցի ներ, հիմ ա
կա նում` եր կու ըն տա նիք, ո րոնց աշ խա տան քը, նվիր
վա ծութ յունը ըն կե րութ յան ղե կա վա րը բարձր է գնա
հա տում:  «Ն րանք  ինձ հա մար թանկ են, քա նի որ այս 
ա մե նի մեջ հո գի են դնում:  Ն րանց նվիր վա ծութ յան 

շնոր հիվ, այ սօր մենք ար տադ
րում ենք բարձ րո րակ, է կո
լո գիա պես  մա քուր սննդամ
թերք», նշեց Ա նի Մկրտչ յա նը՝ 
հա վե լե լով, որ իր նպա տակն 
է` նո րա րա րութ յան մի ջո ցով 
նպաս տել գյու ղատն տե սութ
յան զար գաց մա նը: Ըստ նրա՝ 
այս ուղ ղութ յամբ ծրագ րե րը 
շատ են, պար զա պես ժա մա
նակ է պետք, որ պես զի այդ 
ա մե նը կյան քի կոչ վի:

Ա նի Մկրտչ յա նից հե
տաքրք վե ցինք՝   դժվար չէ Հա
յաս տա նում բիզ նե սով զբաղ
վել, այն էլ՝ նո րա րա րութ յամբ, 
պա տաս խա նեց. « Կար ծում 
եմ, որ ցան կա ցած երկ րում էլ 
դժվար է: Ես ապ րել եմ տար
բեր երկր նե րում, փոր ձել եմ 
ինչոր բան ա նել, բայց Հա յաս
տա նը միակ տեղն է, որ տեղ ես 

ինձ լավ եմ զգում: Նախ իմ է, իմ մի ջա վայրն է, այս
տեղ ա վե լի կա յուն եմ ինձ զգում: Ա յո, մրցակ ցութ յան 
խնդիր կա, բայց ե թե նման գործ ձեռ նար կեի Նոր վե
գիա յում, եր բեք այս քան շուտ  արդ յուն քի չէի հաս նի, 
քա նի որ ան ծա նոթ  մի ջա վայ րում ինչոր բան սկսելն 
ար դեն բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ է պա հան ջում: 
Իսկ այս տեղ ա վե լի ա րագ ստաց վեց: Բա ցի դրա նից, 
կան ծա նոթ ներ, ո րոնք քեզ օգ նում են, ուղ ղութ յուն են 
ցույց տա լիս»:

Ն շենք նաև, որ Ա նի Մկրտչ յա նը, զբաղ վում է հա
գուս տի, մաս նա վո րա պես, գի շե րազ գեստ նե րի ար
տադ րութ յամբ: Ս տեղ ծել է « Փե տուր» ապ րան քա նի շը, 
որն այ սօր ար դեն իսկ մրցու նակ է տե ղա կան շու կա
յում: « Փոր ձում ենք մեր երկ րում լու մա ու նե նալ  թեթև 
արդ յու նա բե րութ յան վե րածնն դի և զար գաց ման գոր
ծում: Մենք ու զում ենք ցույց տալ, որ հայ կա կան ար
տադ րան քը միշտ չէ, որ թանկ է, և  ո րա կով էլ ոչն չով 
չի զի ջում եվ րո պա կա նին», նշեց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ 
ի րենց օ րի նա կով ցույց են տա լիս՝  հայ կա կան ար տադ
րանք կա րե լի է ստա նալ ա ռանց թուր քա կանն օգ տա
գոր ծե լու: Իսկ « Փե տուր»ի ար տադ րան քի հա մար ան
հրա ժեշտ հում քը  ներկր վում  է Դու բա յից և ա սիա կան 
երկր նե րից:

Մ. Մար գար յան

 Հո լան դա ցի փոր ձա գետ Քիս 
վան Վուխ թը (Kees van Vught) վեր
ջերս հայ պան րա գործ նե րի հա մար 
անց կաց րեց հա տուկ դա սըն թաց: 
Լո ռու և Գե ղար քու նի քի մար զե րում 
փոր ձա գե տը մաս նա գի տա կան դա
սըն թաց է անց կաց րել 15 պան րա
գործ նե րի հետ, այ ցե լել նրանց ար
տադ րա մա սեր, տե ղում տրա մադ րել 
խորհր դատ վութ յուն, ինչ պես նաև 
ի րա կա նաց րել է Գաու դա և Մո ցա
րե լա պա նիր նե րի ար տադ րութ յան 
փորձ: 

Դա սըն թա ցի ըն թաց քում հո լան
դա ցի մաս նա գե տը ցու ցադ րել է նաև 
Նի դեր լանդ նե րում ար տադր ված պան
րի նմուշ նե րը: Դա սըն թա ցի ա վար տին 
ար տադ րող նե րը մաս նա գե տի հետ 

անց կաց րել են պան րի ար տադ րութ յա
նը վե րա բե րող բաց քննար կում: Դա
սըն թա ցը և խորհր դատ վութ յունն ի րա
կա նա ցվել են Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի 
և Հո լան դա ցի ա վագ փոր ձա գետ նե րի 
«PUM» կազ մա կեր պութ յան միջև ստո
րագր ված հա մա ձայ նագ րի շրջա նա
կում` ՓՄՁ ԶԱԿի  և ն րա գոր ծըն կեր
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 
ա ջակ ցութ յամբ:  Դա սըն թա ցից ա ռաջ 
Քիս վան Վուխ թը Հա յաս տա նի ՓՄՁ 
ԶԱԿում գոր ծա դիր տնօ րե նի տե ղա
կալ, USAID/PRP ծրագ րի ղե կա վար Ս յու
նիք Թադևոս յա նի, ծրագ րի տե ղա կան 
տնտե սա կան զար գաց ման բա ղադ րի չի 
պա տաս խա նա տու Ար տակ Դա դո յա նի, 
ՓՄՁ ԶԱԿի Ս յու նի քի մար զի մաս նաճ
յու ղի տնօ րեն, PUM կազ մա կեր պութ յան 
հա յաս տան յան հա մա կար գող Սու րեն 
Խու դա վերդ յա նի, ՓՄՁ ԶԱԿի մի ջազ
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի 
փոր ձա գետ Վիո լե տա Վի րաբ յա նի հետ 
աշ խա տան քա յին հան դիպ ման ըն թաց
քում քննար կել էր այ ցի հետ կապ ված 
կազ մա կերպ չա կան հար ցե րը, ՓՄՁ 

ԶԱԿի ա ջակ ցութ յան գոր ծիք նե րը և  
ա ջակ ցութ յան ուղ ղութ յուն նե րը:  

Դեռևս 2016 թ. սեպ տեմ բե րին Հա
յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և Նի դեր լանդ
նե րի ա վագ փոր ձա գետ նե րի «PUM» ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան միջև 
ստո րագր վել է Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մա ձայ նա գիր, որի հիմ ա կան նպա
տակն է` նպաս տել հո լան դա ցի ա վագ 
փոր ձա գետ նե րի փոր ձի և գի տե լիք նե
րի տա րած մա նը Հա յաս տա նում գոր ծող 

ՓՄՁնե րի շրջա նում: 
Ծ րագ րի ա ռա քե լութ յունն է հո

լան դա ցի փոր ձա գետ նե րի կող մից 
կա մա վո րության սկզբուն քով, ՓՄՁ
նե րին տրա մադ րել փոր ձա գի տա կան 
և  տեխ նի կա կան խորհր դատ վութ յուն՝ 
խրա խու սե լով մի ջազ գա յին շու կա նե րի 
հա սա նե լութ յա նը, ինչ պես նաև` հայ
կա կան ՓՄՁնե րում մի ջազ գա յին լա
վա գույն փոր ձի ներ մուծ մա նը:

www.smednc.am
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ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 
ԵՎ ՀՈՂԻ 

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՄ

 Պա րար տան յու թե րի (հան քա յին, օր գա նա կան, բակ տե
րիալ) կի րա ռու մը հո ղի բեր րիութ յան և մ շա կա բույ սե րի բեր
քատ վութ յան բարձ րաց ման գոր ծում կար ևոր դեր ու նի: 

Ա զո տի դե րը:     Մ շա կա բույ սե
րի ա ճի ու բեր քատ վութ յան ա ռա վել 
կարևոր տարրն է: Ա զո տով, ինչ պես 
նաև ջրով և մ յուս անհ րա ժեշտ սննդա
տար րե րով ա պա հով ված բույ սերն 
ա ռա ջաց նում են խո շոր, մուգ կա նաչ 
գույ նի տերև ներ, ո րոնք կա տա րում են 
ակ տիվ ֆո տո սին թեզ, ա ռա ջաց նում 
լավ աճ և բարձր բերք: Սա կայն բույ սե
րի հա մար վնա սա կար են ինչ պես ա զո
տի ա վել ցու կը, այն պես էլ` պա կա սը: 
Ա զո տի ա վել ցու կի դեպ քում բույ սերն 
ա ռա ջաց նում են բուռն վեր գետն յա աճ, 
սա կայն գե նե րա տիվ օր գան ներ քիչ են 
գո յա նում, ձգձգվում է բեր քի հա սու
նա ցու մը, ընկ նում ո րա կը, հատ կա պես 
ա վե լա նում է նիտ րատ նե րի պա րու նա
կութ յու նը տեր ևա բան ջար նե րի մոտ: 
Մ շա կա բույ սե րի ա զո տով պա րար տաց
ման պա հան ջը ճիշտ ո րո շե լու հա մար 
գո յութ յուն ու նեն տար բեր մե թոդ ներ: 
Դ րան ցից ա ռա վել ճշգրի տը դաշ տա յին 
պա րար տաց ման փորձն է, ո րը պա
հան ջում է տևա կան ժա մա նակ (23 վե
գե տա ցիա): Այն ֆեր մեր նե րի հա մար 
ըն դու նե լի մե թոդ չէ: Մ յու սը` հո ղի ա նա
լի զի մե թոդն է, երբ հո ղում ո րոշ վում է 
մատ չե լի ա զո տի պա րու նա կութ յու նը: 
Ըստ այդմ, 100 գ հո ղում, մինչև 8 մգ  
ա զո տի պա րու նա կութ յան դեպ քում, հո
ղը հա մար վում է ա զո տով թույլ ա պա
հով ված և  ա զո տով պա րար տաց ման 
մեծ կա րիք ու նի, 812 մգ ի դեպ քում` մի
ջակ ա պա հով ված, և  ու նի պա րար տաց
ման մի ջակ պա հանջ, 12 մգ ից բարձ րի 
դեպ քում` հո ղը հա մար վում է ա զո տով 
լավ ա պա հով ված և  այն ա զո տով կա րե
լի է չպա րար տաց նել կամ պա րար տաց
նել ցածր չա փա քա նակ նե րով: Կար ևոր 
մե թոդ է նաև բույ սի հյուս վածք նե րում 
սննդա տար րե րի հան քա յին ձևե րի ո րոշ
ման մե թո դը, ո րը հեշտ կի րա ռե լի է և 
կա տար ման հա մար հմտութ յուն չի պա
հանջ ում: 

 Ֆոս ֆո րի դե րը:  Ա ռանց ֆոս
ֆո րի որ ևէ բու սա կան կամ կեն դա նա
կան օր գա նիզմ գո յութ յուն ու նե նալ 
չի կա րող: Այն մտնում է բույ սի կյան
քի հա մար ան փո խա րի նե լի այն պի սի 
նյու թե րի բա ղադ րութ յան մեջ, ո րոնք 
մաս նակ ցում են սպի տա կուց նե րի սին
թե զին, բույ սե րի ա ճին, բազ մաց մա նը, 
ժա ռան գա կան հատ կութ յուն նե րի փո
խանց մա նը, մարդ կանց և կեն դա նի նե
րի նյար դա յին հա մա կար գի բնա կա նոն 
գոր ծու նեութ յա նը: 

Ֆոս ֆո րով ա պա հով ված բույ սե
րը լավ են ա ճում, ա վե լա նում են ար
մատ նե րի կլա նող հատ կութ յուն նե րը, 
շուրջ 30 %ով նվա զում է միա վոր բեր քի 
ստաց ման հա մար ծախս ված ջրի քա
նակը, ո րը կար ևոր է հան րա պե տութ
յան անջր դի /չո րա յին/ երկ րա գոր ծութ
յան հա մար: Այս ա ռու մով, ֆոս ֆո րի 
պա հան ջը մեծ է այն մշա կա բույ սե րի 

մոտ, ո րոնց բեր քում կու տակ ված են 
շա քար ներ (խա ղո ղի վազ, պտղա տու 
ծա ռեր, բան ջա րա յին մշա կա բույ սեր, 
ծխա խոտ, հա ցա հա տիկ): Ֆոս ֆո րը 
նպաս տում է վաղ բեր քի ստաց մա նը, 
ո րի ի րա ցու մից ա վե լա նում է ֆեր մե րի 
շա հույ թը: Այն կարևոր է նաև ու շա հաս 
սոր տե րի և կարճ վե գե տա ցիա յի գո
տի նե րի հա մար: Ֆոս ֆո րով բա վա րար 
սնման դեպ քում, մշա կա բույ սե րը սնկա
յին հի վան դութ յուն նե րից թույլ են վնաս
վում, նվա զում է հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ար մա տա յին փտու մը:

 Ֆոս ֆո րի պա հան ջը ո րոշ վում 
է դաշ տա յին պա րար տաց ման փոր
ձի, հո ղի քի միա կան ա նա լի զի, բույ
սի հյուս վածք նե րում հան քա յին 
ֆոս ֆո րի պա րու նա կութ յու նը գնա հա
տե լու մի ջո ցով: Բան ջա րա յին, պտղա
տու մշա կա բույ սերն ու  խա ղո ղի վա զը, 
ի տար բե րութ յուն հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի, վե գե տա ցիա յի ամ
բողջ ըն թաց քում զգում են  ֆոս ֆո րի 
պա հանջ, ուս տի, այդ մշա կա բույ սե րի 
ֆոս ֆո րով պա րար տա ցու մը պետք է 
կա տա րել` հաշ վի առ նե լով նշված հան
գա ման քը:  

Այդ նպա տա կով բան ջա րա յին մշա
կա բույ սե րի հա մար պա հանջ վող ֆոս
ֆո րա կան պա րար տան յու թե րի (նաև` 
օր գա նա կան) ամ բողջ քա նա կը հարկ է 
կի րա ռել սա ծի լու մից ա ռաջ, հո ղը նա
խա պատ րաս տե լիս, իսկ պտղա տու և 
խա ղո ղի այ գի նե րում ամ բող ջութ յամբ 
գար նա նը` միջ շա րա յին տա րա ծութ
յուն նե րը մշա կե լու ժա մա նակ` ա կո
սա յին կամ բնա յին ե ղա նա կով, կամ 
մի մա սը տրվում է սնուց ման ձևով` 
պտուղ նե րի կազ մա կերպ ման ու բուռն 
ա ճի ըն թաց քում: Ֆոս ֆո րա կան պա
րար տան յու թե րի կի րառ ման ժամ
կետ ները ո րո շե լիս, պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ դրանք հո ղում չեն տե ղա
շարժ վում:

 Կա լիու մի դե րը:  Այն նպաս
տում է ֆո տո սին թե զի արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մանը, ած խաջ րե րի 
սին թե զին, փո խա կերպ մանն ու տե ղա
շարժ մա նը տերև նե րից բեր քի մեջ կամ 
պա հես տա յին օր գան ներ: 

Կա լիու մը նպաս տում է սպի տա
կուց նե րի սին թե զին, խթա նում մե րիս
տե մա յին բջիջ նե րի ա ճը, կար գա վո րում 
ջրա յին ռե ժի մը, բույ սե րը դի մա նում են 
ժա մա նա կա վոր չո րութ յա նը: 

Կա լիու մի դե րը հատ կա պես մեծ 
է աշ նա նա ցան հա ցա բույ սե րի ձմ ռա
դի մաց կու նութ յան բարձ րաց ման գոր

ծում, խիստ կար ևոր է խա ղո ղի վա զի 
և բազ մամ յա տնկարկ նե րի միամ յա 
շիվե րի փայ տաց ման հա մար:

Կա լիու մի պա կա սից տերև նե րը 
կնճռոտ վում են, նվա զում է դի մաց կու
նութ յու նը սնկա յին հի վան դութ յուն նե
րի և ցր տե րի նկատ մամբ: Ինչ պես այլ 
սննդա տար րե րի դեպ քում, մշա կա բույ
սե րում կա լիու մի պա հան ջը ևս  ո րոշ
վում է դաշ տա յին պա րար տաց ման 
փոր ձի, հո ղի կամ բույ սի քի միա կան 
ա նա լի զով: 

Եր կա թի դե րը:  Եր կա թը բույ
սե րի սննդա ռութ յան հա մար ան փո
խա րի նե լի տարր է: Բա վա կան է միայն 
նշել, որ բույ սի տերև նե րում քլո րո ֆի լի 
սին թեզն ու կեն սա կան շատ գոր ծըն
թաց ներ կա տար վում են եր կաթ պա
րու նա կող ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցութ
յամբ: Երբ բույ սե րը եր կա թի բա վա րար 
քա նա կով են սնվել, տերև նե րը լի նում 
են խո շոր և մուգ կա նաչ գույ նի, տա
լիս են լավ աճ և բարձր բերք: Շատ 
հա ճախ մշա կա բույ սե րի եր կա թով 
սննդա ռութ յու նը խախտ վում է: Քա նի 
որ  հան րա պե տութ յան հո ղե րը հիմ նա
յին են, այդ պայ ման նե րում ա ռա ջա նում 
են բույ սե րին եր կա թի դժվար մատ չե լի 
միա ցութ յուն ներ:

Այդ եր ևույ թը մշա կա բույ սե րի վրա 
նկատ վում է տերև նե րի դեղ նութ յամբ 
(քլո րո զով), ո րն ա ռա ջին հեր թին նկատ
վում է ա ռա վել երկ րորդ տեր ևի վրա: 
Ընդ ո րում, որ քան եր կա թի պա կա սը մե
ծա նում է, այն քան ու ժե ղա նում է բույ սի 
սա ղար թի դեղ նութ յու նը: Եր կա թի պա
կա սից ա ռա ջա ցող քլո րո զը հատ կա պես 
նկատ վում է պտղա տու և խա ղո ղի այ
գի նե րում: Բազ մամ յա տնկարկ նե րում, 
քլո րո զի պար բե րա բար կրկնման դեպ
քում, բույ սի աճն ու բեր քատ վութ յունն 
էա պես նվա զում են, կա րող է սա ղար թը 
հե տա գա յում չո րա նալ, իսկ այ գու մշա
կութ յու նը դառ նալ ոչ արդ յու նա վետ:

 Գիտ նա կան նե րի կող մից ա ռա
ջարկվել են եր կա թի հա մա լիր միա ցութ
յուն ներ, այդ թվում` դիէ թի լեն ե ռա մին 
հինգ  քա ցա խաթթ վի եր կա թի հա մա լի
րը, կոմպ լեք սոնը և  այլն: 

Նշ ված միա ցութ յուն նե րը կի րառ
վում են հող մտցնե լով և  ար տաար մա
տա յին սնուց մամբ` 0.20.3 % ջրա յին 
լու ծույ թով: Պա րար տան յու թե րի արդ
յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու հա
մար,  ցան կա լի է դրանք կի րա ռել, քա նի 
դեռ դեղ նութ յան նշան ներ չեն եր ևա ցել 
կամ` նոր են սկսում եր ևալ: Խոր հուրդ 
է տրվում ար տար մա տա յին սնու ցու մը 

կա տա րել օր վա զով ժա մե րին` ա ռան
ձին կամ հա մա տե ղե լով բու ժան յու թե րի 
կամ հեր բի ցիդ նե րի կի րառ ման հետ: 

Օր գա նա կան պա րար տան
յու թե րի դե րը:  

 Օր գա նա կան պա րար տան յու թե
րը (գո մաղբ, թռչնաղբ, կեն սա հու մուս, 
տորֆ, կոմ պոստ) պա րու նա կում են բույ
սե րին անհ րա ժեշտ բազ մա թիվ սննդա
տար րեր: Դ րանց կեն սա բա նա կան քայ
քա յու մից ան ջատ վում է ած խաթ թու 
գազ, որն անհ րա ժեշտ է ֆո տո սին թե
զի հա մար: Գո յա նում են հու մու սա յին 
նյու թեր, և հո ղում հու մու սի քա նակն 
ա վե լա նում է, ին չը նպաս տում է հո ղի 
խո նա վու նա կութ յան, ծա կոտ կե նութ
յան, օգ տա կար միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
գոր ծու նեության բա րե լավ մա նը: Անհ
րա ժեշտ է կի րա ռել միայն հա սու նա
ցած գո մաղբ, ո րում ար դեն ոչն չա ցել են 
մո լա խո տե րի սեր մե րի մեծ մա սը, իսկ 
սննդա տար րե րը վե րած վել են բույ սե
րին մատ չե լի ձևե րի: Ակն հայտ է, որ այդ 
պա րար տան յու թե րի դե րը մեծ է հատ
կա պես օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յուն ի րա կա նաց նե լիս: Գո մաղ բի կի
րառ ման չա փա քա նակ նե րը, կախ ված 
հո ղի հատ կութ յու նից, մշա կա բույ սից և 
ֆեր մե րի տնտե սա կան հնա րա վո րութ
յու նից, կա րող են տա տան վել 2060 տ/ 
հա և  ա վե լի: 

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
հա մար նպա տա կա հար մար է կի րա ռել 
2030 տ/ հա, բան ջա րա յին մշա կա բույ
սե րի հա մար` 3040 տ/ հա, պտղա տու 
և խա ղո ղի այ գի նե րի հա մար` 4060 տ/ 
հա: Խիստ ծանր կամ նկա տե լի թեթև 
մե խա նի կա կան կազ մով հո ղե րում և 
նոր մե լիո րաց ված հո ղե րում կա րե լի է 
կի րա ռել գո մաղ բի ա վե լի բարձր չա
փա քա նակ ներ` 6080 տ/ հա: Գո մաղ բի 
կի րառ ման լա վա գույն ժամ կե տը հա
մընկ նում է հո ղի հիմ նա կան մշա կութ
յա նը` աշ նա նը կամ վաղ գար նա նը: 

Կեն սա հու մու սը և թռչ նաղ բը 
սննդա տար րե րով ա վե լի հա րուստ են 
և կի րառ վում են ա ռա վել պա կաս չա
փա քա նակ նե րով` 110 տ/ հա և  ա վե լի: 
Կեն սա հու մու սը կի րա ռե լի է ցան քից 
(տնկու մից) ա ռաջ և ցան քից հե տո, 
նաև սնուց ման ձևով, իսկ թռչնաղ բը` 
ցան քից ա ռաջ և ս նուց ման ձևով: Տոր
ֆը, կեն սա հու մուսն և հա սուն գո մաղ բը 
մեծ կի րա ռութ յուն ու նեն նաև ջեր մոց
նե րում և ջեր մատ նե րում` հո ղա խառ
նուրդ պատ րաս տե լու հա մար:

 Բակ տե րիա կան
պա րար տան յու թե րի դե րը  
Այս պա րար տան յու թե րի կի րառ ման 

նպա տակն է` հո ղը հարս տաց նել այն պի
սի բակ տե րիա նե րով, ո րոնք նպաս տա
վոր պայ ման նե րում, մշա կա բույ սե րի 
ար մա տա յին հա մա կար գի շրջա կայ քում 
բազ մա նում են և  ի րենց գոր ծու նեութ
յամբ օ դի մո լե կու լա յին ա զո տի հաշ վին, 
հո ղը հարս տաց նում կեն սա բա նա կան 
ա զո տով, ին չը  հատ կա պես կար ևոր
վում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան ժա մա նակ: Դ րանք կի րառ վում են 
սեր մե րը պա րար տան յու թի լու ծույ թով 
թրջե լով ջրման հետ կամ ար տաար մա
տա յին սնուց մամբ: 

Կար ևոր է ի մա նալ, որ բակ տե
րիա կան պա րար տան յու թե րը, վե գե
տա ցիա յի ըն թաց քում, 2530 օ րը մեկ 
կի րա ռե լու դեպ քում, հնա րա վոր է կան
խել սնկա յին հի վան դութ յուն նե րի զար
գա ցու մը:

Սեր գեյ Ե րից յան 
ՀԱԱՀ, գյու ղատն տե սա կան 

գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու                
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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

ԻՆՉՈՒ ԱՐԺԵ ԱՎԵԼԻ ՀԱՃԱԽ ՁԻԹԱՊՏՈՒՂ ՈՒՏԵԼ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լի լիթ Գաս պար յան

Սնն դա կար գում ձի թապ տու
ղը  կար ևոր մթերք է, ո րը ա մե նօր
յա սննդում պետք է նե րա ռեն բո լոր 
նրանք, ով քեր ու զում են լի նել ա ռողջ և  
եր կար ապ րել: Ի՞նչ ա ռանձ նա հա տուկ 
բան կա ձի թապտ ղի մեջ: 

Ձի թապ տու ղը մեծ քա նա կութ յամբ 
օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ վի տա մին ներ 
և բարձ րո րակ բու սա կան ճար պեր է պա
րու նա կում: Ձի թապտ ղում պա րու նակ վող 
նյու թերն ամ րաց նում են բջջա յին թա ղան
թը և լոր ձա թա ղան թը, բա րեն պաստ են 
ազ դում ստա մոք սի, են թաս տա մոք սա յին 
գեղ ձի, լյար դի աշ խա տան քի վրա: Ձի
թապ տու ղը նվա զեց նում է սրտա նո թա
յին  հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման 
ռիս կը, ո րով հետև  նվա զեց նում է ար յան 
ճնշում ու «վատ» LDL խո լես թե րի նի մա
կար դա կը: Իր հա կա բոր բո քա յին հատ կութ յուն նե
րի շնոր հիվ, ձի թապ տու ղը կա րող է նվա զեց նել 
ցա վա յին զգա ցո ղութ յուն նե րը, նպաս տել վեր քե րի 
ա ռող ջաց մա նը, օր գա նիզ մը մաք րել շլակ նե րից 
և թու նան յու թե րից: Ձի թապտ ղում և ձի թապտ ղի 
յու ղում պա րու նակ վող մո նոչ հա գե ցած ճար պա յին 
թթու ներն (ստեա րի նա յին, օ լեի նա յին, պալ մի տի
նա յին) ի վի ճա կի են դան դա ղեց նել ծե րաց ման 
գոր ծըն թաց նե րը, բա րե լա վել մաշ կի, մա զե րի և  
ե ղունգ նե րի վի ճա կը: Հա կաօք սի դանտ նե րի և  օգ
տա կար ճար պե րի հա մադ րու մը ձի թապտ ղի յու ղը 
դարձ նում է կաթ նա գեղ ձի քաղց կե ղի, ա ղի նե րի և 
մաշ կի ու ռուցք նե րի զար գաց մա նը խո չըն դո տող 
մի ջոց: Հի շեց նենք, որ ձի թապ տու ղը և  ա ռա ջին 
քամ ված քի ձի թապտ ղի  յու ղը մի ջերկ րա ծով յան 
սննդա կար գի գլխա վոր բա ղադ րիչ ներն են, ո րը, 
հայտ նի է, օգ նում է նվա զեց նել Ալց հայ մե րի հի
վան դութ յան և  ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
զար գաց ման ռիս կը:

Ձի թապտ ղի պտղա մի սը պա րու նա կում է շա
քար, խիստ ար ժե քա վոր սպի տա կուց ներ, «C» և 
«B» խմբի վի տա մին ներ, կա րո տին, կա լիում, կալ
ցիում և գ լի կո զիդ ներ։ 

Որ պես դիե տիկ սնունդ` ա վե լի ցուց ված է սև 
ձի թապ տու ղը։ Իսկ ա մեն ա միս 20 ձի թապ տուղ 
ու տե լու դեպ քում լիո վին հնա րա վոր է խու սա փել 
ա տամ ա քա րի ա ռա ջա ցու մից, ինչ պես նաև մի
զու ղի նե րում, լե ղա պար կում և  ե րի կամ ե րում քա
րե րի ա ռա ջա ցու մից։ Ձի թապտ ղի յուղն օր գա նիզ

մի կող մից 98 %ով յու րաց վում է և  ու նի ընդ հա
նուր կազ դու րիչ ազ դե ցութ յուն։ Ձի թապտ ղի յու ղի 
բա ղադ րութ յան մեջ մտնող մո նոչ հա գե ցած յու ղա
յին թթու ներն օժտ ված են օր գա նիզ մում խո լես տե
րի նի մա կար դակն ի ջեց նե լու և վա ղա ժամ ծե րաց
ման գոր ծըն թաց նե րը կան խե լու հատ կութ յամբ։

 Ձի թապտ ղի յու ղի օգ տա գոր ծու մը բա րե լա
վում է լե ղու ղի նե րի աշ խա տան քը, վե րաց նում 
փոր կա պութ յու նը և վե րա կանգ նում ստա մոք սի 
լոր ձա թա ղան թը։

Ձի թապ տու ղը ոչ միայն յու րա հա տուկ համ ու 
հոտ ու նի, այլև շատ օգ տա կար է: Հ նում ձի թապ
տուղ կի րառ վել է վեր քե րի ա պա քին ման ու օր գա
նիզ մի վնա սա կար նյու թե րից ա զատ վե լու հա մար: 
Այս նպա տա կով խոր հուրդ է տրվում օ րա կան 
մի քա նի պտուղ կուլ տալ` կո րիզ նե րով: Ձի թապ
տուղն օգ տա կար է նաև տա րեց մարդ կանց հա
մար, քա նի որ ամ րաց նում է ոսկ րա յին հա մա կար
գը, լա վաց նում լյար դի աշ խա տան քը:

Ձի թապտ ղի պտղա մի սը պա րու նա կում է շա
քար, խիստ ար ժե քա վոր սպի տա կուց ներ, «C» և 
«B» խմբի վի տա մին ներ, կա րո տին, կա լիում, կալ
ցիում և գ լի կո զիդ ներ։ Մաս նա գետ նե րի կար ծի
քով` սննդա կար գում պար բե րա բար ձի թապ տուղ 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում հնա րա վոր է կան խել 
ստա մոք սի խո ցի ա ռա ջա ցու մը։ Ձի թապտ ղի յու
ղի օգ տա գոր ծու մը բա րե լա վում է լե ղու ղի նե րի աշ
խա տան քը, վե րաց նում փոր կա պութ յու նը և վե րա
կանգ նում ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թը։

úñí³ ËáñÑáõñ¹Á

ԲԱՐԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ 

  Բա րի ա վան դույթ նե րին  ու իր կոչ մա նը հա վա տա
րիմ՝  ՀԱԱՀ –ի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի  տնօ րեն  Ա լեք
սանդր Հա կոբ յա նը շա րու նա կում է  ծա ռատնկ ման հան
դի սա վոր  մի ջո ցա ռում ե րի շար քը: 

Դ րանք կապ վում են մեր ժո ղովր դի  պատ մութ յան հի շար
ժան տա րեթ վե րի հետ: Օ րերս մաս նաճ յու ղի ու սա նող նե րը ու
սում ա կան մաս նա շեն քի բա կում  ա րևմտ յան սյու նա ձև թու յա 
տնկե ցին՝ ի հի շա տակ 2016 թ. ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե
րազ մի զո հե րի:  

Հեր թա կան  տա րե թի վը մա յի սի 9 ն  էր՝  Մեծ հայ րե նա կա
նում հաղ թա նա կի, Շու շիի ա զա տագր ման և Ար ցա խի Պաշտ
պա նութ յան բա նա կի  ստեղծ ման օ րը: Ան չա փե լի մեծ է օր վա 
խոր հուր դը. հաղ թա նակ երկ րորդ  աշ խար հա մար տում, վե
րածն ված հաղ թա նակ Ար ցա խի հո ղում և  այդ  հաղ թա նակ նե րը 
կեր տող  բա նա կի ստեղ ծում: Եվ կրկին ա վան դույ թը չխախտ
վեց. ՀԱԱՀ –ի  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի հան րույ թի կող մից,  
ու սում ա կան մաս նա շեն քի բա կում, ա րեւմտ յան սյու նաձև թու
յա  տնկվեց  Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի հաղ թա նա կի`  72 
և Շու շիի ա զա տագր ման 25 –  ամ յակ նե րի  առ թիվ:

« Տա րի նե րի հետ ՀԱԱՀի  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղը նոր 
է ջեր կգրի Լո ռու մար զի և Հա յաս տա նի կեն սագ րութ յան մեջ, 
իսկ տնկված ծա ռերն ի րենց բարձր հա սա կով կլի նեն դրա խո
սուն վկա նե րը», նշում է Ա. Հա կոբ յա նը:

ՀԱԱՀի Վանաձորի մասնաճյուղ

ԳԱԶԱՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ինչ պես պաշ տո նա կան, 

այն պես էլ ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յու նը գա զարն օգ տա
գոր ծում է որ պես թու լա ցած օր
գա նիզ մի ու ժե րը վե րա կանգ
նե լու մի ջոց, այն լրաց նում է վի
տա մին Aի պա կա սը: Գա զա րի 

ա մե նա կար ևոր ակ տիվ նյու թը՝ 
դա կա րո տինն է: Այն միա նա
լով ճար պին ա ռա ջաց նում է ռե
տի նոլ, որն անհ րա ժեշտ է լավ 
տե սո ղութ յուն և գե ղե ցիկ մաշկ 
ու նե նա լու հա մար: Այդ պատ ճա
ռով գա զար պա րու նա կող աղ
ցան նե րին պետք է ա վե լաց նել 
բու սա կան յուղ, մա յո նեզ, թթվա
սեր: Գա զա րը կա րե լի է օգ տա

գոր ծել նաև որ պես որ դա մուղ մի
ջոց, ո րի դեպ քում անհ րա ժեշտ 
է 12 օր վա ըն թաց քում խմել 
գա զա րի հյութ: Կա րե լի է խմել 
գա զա րի հյու թով թեյ կամ պար
զա պես գա զա րի հյութ՝ որ պես 
հանգս տաց նող մի ջոց: Ցան կա լի 
է այն շատ օգ տա գոր ծել ձմռա նը 
ու ժե րը վե րա կանգ նե լու, վի տա
մին նե րի պա կա սը լրաց նե լու 
նպա տա կով: Օգ տա գործ վում է 
նաև մաշ կի հի վան դութ յուն նե րը 
բու ժե լու հա մար: Այս հիա նա լի 
նարն ջա գույն բան ջա րե ղե նը կա 
գրե թե յու րա քանչ յու րիս սառ նա
րա նում: Մենք սո վոր ենք այն ու
տել ա մեն օր: Սա կայն գի տենք 
արդ յոք օր գա նիզ մին գա զա րի 
բե րած հսկա յա կան օ գու տի մա
սին: Գա զա րի այս ան հայտ օգ
տա կար հատ կութ յուն նե րը ներ
կա յաց նում ենք ստորև.

Գա զա րի օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը

Գա զա րը կան խար գե լում է 
քաղց կե ղի ա ռա ջա ցու մը: Գա
զա րի օգ տա գոր ծու մը նվա զեց
նում է թո քե րի, կաթ նա գեղ ձի ու 

հաստ ա ղի քի քաղց կե ղի ա ռա
ջաց ման ռիս կը: Գիտ նա կան նե
րը հայտ նա բե րել են նոր նյու թեր՝ 
ֆալ կա րի նոլ ու ֆալ կա րի նո լին, 
ո րոնք օգ նում են կան խար գե լել 
քաղց կե ղա ծին գո յա ցութ յուն նե
րը: Գա զա րը դան դա ղեց նում է 
ծե րաց ման պրո ցե սը: Բան ջա րե
ղե նի մեջ պա րու նակ վում է հզոր 
հա կաօք սի դանտ՝ բե տա կա րո
տին: Այն կան խար գե լում է բջիջ
նե րի ծե րա ցու մը։

 Հա կաօք սի դանտ ներն ու 
վի տա մին Аն  օգ նում են պաշտ
պա նել օր գա նիզ մը ուլտ րա մա
նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րից: 
Վի տա մին Аն կան խար գե լում է 
ժա մա նա կից շուտ ա ռա ջա ցած 
կնճիռ նե րը, չո րութ յու նը, ցա նը, 
պիգ մեն տա յին բծերն ու մաշ կի 
խամ րած գույ նը: Գա զա րը բնա
կան հա կա սեպ տիկ է։ Կա րող 
է կան խար գե լել վա րակ նե րի 
տա րա ծու մը: Գա զա րը օգ նում 
է կան խար գե լել սրտա նո թա յին 
հի վան դութ յուն նե րն ու մաք րել 
օր գա նիզ մը։ Այն  ա տամ երն ու 
լնդե րը ա ռողջ է պա հում։


