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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում հրա վիր վել էր աշ խա տան քա յին խորհր դակ
ցութ յան` քննար կե լու գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող ծրագ րե րը, ո րոնք նա խա տես վում 
է ընդգրկ վել ՀՀ  20182020 թվա կան նե րի պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին  ծրագ րի նա
խագ ծում: 

Խոհր դակ ցութ յու նը վա րում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, 
մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ նե րը, նա խա րա րութ յան աշ խա
տա կազ մի ղե կա վա րը, նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քա յին և  ա ռանձ նաց ված 
ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար ներ, այլ պա տաս խա նա տու ներ:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են ներ կա յաց ված ծրագ րե րի ակն կալ վող արդ
յուն քա յին ցու ցա նիշ նե րը, ֆի նան սա կան գնա հա տա կան նե րը, նա խանշ վել  է կա տար ման ժամ
կետ նե րը:

Քննարկվել են գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող 
ծրագրերը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու
ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա
նա յին գրա սեն յա կի ան տա ռա յին ո լոր տի հար ցե րով պա տաս խա նա տու Նոր բերտ Ո ւինկ լեր Ռա
տոն յի նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յա նը, §Ան տա ռա յին պե տա
կան մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Ա րամ Գ յուլ խաս յա նը:

 Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ՊԳԿ 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը, ինչ պես նաև նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նակ նե րը:

§Ան տա ռա յին ո լոր տին առնչ վող խնդիր նե րը` պայ մա նա վոր ված բնակ լի մա յա կան փո փո խութ
յուն նե րով այ սօր կար ևոր վում են ամ բողջ աշ խար հում: Հա յաս տա նը ևս բա ցա ռութ յուն չէ. ան
տա ռա յին տա րածք նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մը մեր երկ րի հա մար ու նի ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յուն, և  այս ուղ ղութ յամբ մենք ակն կա լում ենք ձեր ա ջակ ցութ յու նը¦,  ող ջու նե լով հյու
րե րին` նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Այ նու հետև նա խա րա րը հյու րե րին ներ կա յաց րել է ան տա ռա յին ո լոր տում ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, ո րոնց թվում` հատ կա պես կար ևոր վում են ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման և  ան տառ նե րի գույ քագր ման հար ցե րը: Անդ րա դարձ է կա տար վել 
նաև ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի բնա գա վա ռում ագ րո բիզ նե սի և  է կո տու րիզ մի զար գաց մա նը, ին չը 
կնպաս տի ան տա ռա մերձ շրջան նե րի բնա կիչ նե րի բա րե կե ցութ յան ա պա հով մա նը:

 Պատ վի րա կութ յան ան դամ ներն ի րենց հեր թին ներ կա յաց րել են ո լոր տում ի րա կա նաց ված դի
տարկ ման արդ յունք նե րը, հա մա ձայն ո րոնց Հա յաս տա նում ան տառ նե րի կա ռա վար ման ուղ ղութ
յան մեջ հիմ նա կան մար տահ րա վեր նե րը վե րա բե րում են ան տա ռա յին տա րածք նե րի ա վե լաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յա նը, եր կա րա ժամ կետ ֆի նան սա վոր ման կա յու նութ յան ա պա հով մա նը և  ան
տա ռա յին տնտե սութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան ին տեգր մա նը գյու ղատն տեա կան քա ղա քա
կա նութ յան հետ: Ընդգ ծե լով, որ ՊԳԿի հետ հա մա տեղ ծրագ րե րը ե ղել են հա ջող ված և  արդ յու
նա վետ` նա խա րարն ա ռա ջար կել է ստեղ ծել աշ խա տան քա յին խումբ ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման ո լոր տում ծրագ րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման նպա տա կով:

Հետագա համագործակցության հեռանկարներ

Ä 2

 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 Տա վու շի և Կո
տայ քի 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 և սո ցիա լա կան բնույ թի զար գաց ման տար բեր 
ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են թեթև արդ յու նա բե րութ յան, 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի, գի նե գոր ծութ յան զար գաց
մա նը, գյուղ տեխ նի կա յի լի զին գա յին ծրագ րե րի ի րա կա
նաց մա նը, այ գե գոր ծա կան տնտե սութ յուն նե րի հիմն մա նը, 
գետ նախն ձո րից ի նու լի նի ար տադ րութ յան ընդ լայն մա նը, 
զբո սաշր ջութ յան խթան մա նը, ինչ պես նաև հա մայն քա յին 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը: Բերդ հա մայն քի ղե
կա վա րը ներ կա յաց րել է կա րի ար տադ րութ յան ընդ լայն ման 
ծրա գի րը, ո րով նա խա տես վում է ըն թա ցիկ տար վա ըն թաց
քում ստեղ ծել 200 նոր աշ խա տա տեղ, ա ռա ջի կա ե րեք տար
վա ըն թաց քում՝ 650 աշ խա տա տեղ: Նշ վել է, որ տեքս տի լի 
ար տադ րութ յան ծրագ րով մինչ այժմ Տա վու շի մար զում ի րա
կա նաց վել է 6,5 մլն դո լա րի ներդ րում, իսկ Բեր դում ծրագ րի 
ընդ լայն ման նպա տա կով, նա խա տես վում է ներդ նել ևս 2 մլն 
դո լար: Վար չա պետ Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է նման ներդ
րու մա յին ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը և պա տաս խա նա տու նե
րին հանձ նա րա րել՝ քննար կել վար կա յին մի ջոց նե րի տրա
մադր ման պայ ման նե րի հար ցը:

 Չի նա րի հա մայն քի ղե կա վա րը նշել է, որ ՄԱԿի զար գաց
ման ծրագ րով նա խա տես վում է հա մայն քում նոս րաց ված այ
գի նե րի վե րա կանգ նում, նոր այ գի նե րի հիմ նում, ո րը բնա կիչ
նե րին կա պա հո վի անհ րա ժեշտ ե կամ տով: Բա ցի այդ, ըստ 
հա մայն քա պե տի, հստակ աշ խա տանք ներ են տար վում խա
ղո ղա գոր ծութ յան, ծխա խո տի ար տադ րութ յան զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ: Նա խա տես վում է ա ռա ջի կա յում Չի նա րիում 
հիմ նել նաև 500 մ2 սա ծի լա յին տնտե սութ յուն, ի րա կա նաց նել 
բազ մա բերք ե լա կի ար տադ րութ յուն, հիմ նել գի նե գոր ծութ
յան եր կու ար տադ րա մաս: Հա մայն քա պետն ա սել է, որ առ կա 
է գյուղ տեխ նի կա յի խնդիր և  ա վե լաց րել, որ դրա լուծ մամբ 
հնա րա վոր կլի նի մշակ վող գյու ղատն տե սա կան տա րածք
ներն ա վե լաց նել 100 հեկ տա րով: Վարչապետը հոր դո րել է 
այդ հար ցի առն չութ յամբ աշ խա տել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ: § Լի զին գի ստար տա յին 20 տո կոս 
վճա րը կա ռավարությունը կտրամադրի¦, ա սել է կա ռա վա
րութ յան ղե կա վա րը: Վար չա պե տը ՀՀ տա րած քա յին կա ռա
վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յա նը հանձ նա րա րել է 
մի ջազ գա յին ծրագ րե րը հնա րա վո րինս ընդգր կել հա մայն քա
յին զար գաց մա նը միտ ված նա խագ ծե րում:

 Կո տայ քի մար զի Բ յու րե ղա վան 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 կաշ վե ի րե րի 
ար տադ րութ յուն հիմ նե լու ծրագ րին: Նշ վել է, որ մաս նա վոր 
ներդ րո ղը հա մա գոր ծակ ցում է ի տա լա ցի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ և մ տա դիր է ար տադ րան քի մի մասն ար տա հա նել, ստեղ
ծել նոր աշ խա տա տե ղեր: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա
կով, ակն կալ վում է ներգ րա վել 200 մլն դ րա մի վար կա յին մի
ջոց: 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:

 Սո լակ հա մայն քի ղե կա վա րի ներ կա յաց րած ծրագ րե րի 
շար քում էլ քննարկ վել է տրակ տո րա յին պար կի զար գաց ման 
ծրա գի րը, ո րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, անհ րա ժեշտ է 
ներգ րա վել 60 մլն դ րա մի վար կա յին ռե սուրս: Հա մայն քա
պե տը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ծրագ րի ի րա կա նա ցու
մը և փոքր հո ղա տա րածք նե րի խո շո րա ցու մը կնպաս տեն 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, մշակ վող տա րածք նե րի 
ա վե լաց մա նը: Կ.Կա րա պետ յա նը հոր դո րել է այս ծրագ րի 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան հետ:

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ
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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ
յա նի մոտ տե ղի ու նե ցած աշ խա տան
քա յին խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում 
քննարկ վել է ան տա ռա յին ո լոր տի 
բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կար գի նա
խա գի ծը: 

 Ներ կա յաց նե լով հա յե ցա կար գի 
հիմ նա կան դրույթ նե րը՝ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել
յա նը նշել է, որ այն ուղղ ված է ան տա
ռա յին ո լոր տի կա յուն կա ռա վար ման, 
ան տառ նե րի պահ պա նութ յան, պաշտ
պա նութ յան, վե րար տադ րութ յան և  
օգ տա գործ ման վի ճա կի բա րե լավ ման 
ու ա պօ րի նի հա տում նե րի դեմ պայ
քա րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց
ման խնդիր նե րի լուծ մա նը: Ո լոր տում 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը պայ մա
նա վոր ված է ՀՀում քայ քայ ված ան տա ռա յին 
ռե սուրս նե րի վե րա կանգ նման, ան տա ռա ծած
կի ա վե լա ցման, ան տառ նե րի բնա պահ պա
նա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան նշա
նա կութ յան գոր ծա ռույթ նե րի պահ պա նման ու 
զար գա ցման, պա շար նե րի շա րու նա կա կան 
և  արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծումն ա պա հո վե
լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Մտ քե րի փո խա
նա կութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են առ կա 
խնդիր նե րին հա յե ցա կար գով ա ռա ջարկ վող 
լու ծում նե րին, հիմ նա կան սկզբունք նե րին և 

քա ղա քա կա նութ յա նը վե րա բե րող հար ցեր: 
Վար չա պետն ընդգ ծել է, որ հա յե ցա կար

գը պետք է հա մա լիր և հս տակ լու ծում ներ 
ա ռա ջար կի ան տառ նե րի պահ պա նութ յան, 
ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի դեմ պայ քա րի, 
հսկո ղութ յան և մո նի թո րին գի, ան տա ռա յին 
տնտե սութ յան զար գաց ման, ինչ պես նաև առ կա 
պա տաս խա նա տու կա ռույց նե րի օպ տի մա լաց
ման և գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման հա մար: Կա րեն Կա րա պետ յա նը 
հանձ նա րա րել է լրամ շա կել հա յե ցա կար գի նա
խա գի ծը հնչած ա ռա ջար կութ յուն նե րով և սեղմ 
ժամ կե տում ներ կա յաց նել կա ռա վա րութ յուն:

Ä 1

Անտառային ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգ
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Քննարկվել են գյուղատնտեսական 
ոլորտին առնչվող ծրագրերը

ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման նպա տա կով նա
խա տես վում է ա ռա ջի կա տա րի նե րին ի րա կա նաց նել մի շարք 
նոր սուբ սի դա վոր ման ծրագ րեր, ըստ ո րի` մատ չե լի պայ ման
նե րով վար կա յին մի ջոց ներ կտրա մադր վեն կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գի, կարկ տա պաշտ պան ցան ցե րի տե ղադր ման, 
մթեր ման գոր ծըն թա ցի կա նո նա կարգ ման, ին տեն սիվ այ գի նե րի  
զար գաց ման նպա տա կով: Նշ ված ծրագ րե րը նպա տա կուղղ ված 
են բեր քատ վութ յան ա վե լաց մա նը, ար տադ րութ յան արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց մա նը, ծախ սե րի կրճատ մանն ու  գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը: 
Հան րա պե տութ յան գյուղ տեխ նի կա յի պար կի թար մաց ման և վե
րա զին ման նպա տա կով կշա րու նակ վի գյուղ տեխ նի կա յի ձեռք
բեր ման լի զին գի ծրա գի րը, ինչ պես նաև կստեղծ վի գյուղ տեխ
նի կա յի կա յան` բարձ րար ժեք տեխ նի կա յով ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցե լու հա մար: 

 Կի րա կա նաց վի ծրա գիր` §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յա նի¦ և 
§Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րո նի¦ հիմ քի վրա հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի, ինչ պես նաև մաս նա վոր հատ
վա ծում կար տո ֆի լի  ա ռաջ նա յին սերմ նա բու ծութ յան և սեր
մար տադ րութ յան զար գաց ման նպա տա կով, ին չը կնպաս տի  
ինք նար ժե քի նվազ մա նը` փո խա րի նե լով ներ մու ծու մը տե ղա կան 
ար տադ րան քով:  Պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը նա խա տես վում է 
ուղ ղել նաև կոո պե րա տիվ նե րի զար գաց ման, խորհր դատ վա կան 
հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման, ան տառ նե րի կա ռա վար ման 
և  այլ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում պա տաս խա նա տու նե րին 
տրվել են հանձ նա րա րա կան ներ և ցու ցում ներ` ա ռան ձին հար
ցե րին առնչ վող լրամ շա կում ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը և ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րար Լ ևոն 
Մկրտչ յա նն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել են Լո ռու 
մարզ՝ ծա նո թա նա լու մար զի գյու ղատն տե սա կան մաս
նա գի տութ յուն նե րի զար գաց ման հե ռան կա րին: Լ ևոն 
Մկրտչ յանն ու Իգ տա նի Ա ռա քել յա նը, Լո ռու մարզ պետ 
Ար թուր Նալ բանդ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել են Վա
նա ձո րի պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լեջ, որն 
ընդգրկ ված է ԵՄ ծրագ րով հզո րաց ման են թա կա մի ջին 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ցան կում: Պաշ տոն յա նե րը շրջայց են կա տա րել քո լե
ջում, ծա նո թա ցել խնդիր նե րին և  առ կա վի ճա կին:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը նշել է, որ Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա
րութ յան և Լո ռու մարզ պե տա րա նի հետ փոր ձում են 
կո սո լի դաց նել այն բո լոր ծրագ րե րը, ո րոնք այ սօր առ
կա են գյու ղատն տե սութ յան և կր թութ յան միաս նա կան 
դաշ տում` դրանք միա վո րե լու և  ա ռա վել արդ յու նա
վետ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև կազ մել 
կրթա կան ծրագ րեր, ին չը հե տա գա յում կխթա նի ամ
բողջ գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը: §Այ սօր մենք 
բո լորս գի տենք, որ Հա յաս տա նում կա լավ մաս նա գետ
նե րի դե ֆի ցիտ, և  ե թե ան գամ կա ներդ րող, ին քը չի 
գտնում այդ ո լոր տում լավ մաս նա գետ, ո րը կգա և  այդ 
տնտե սութ յու նում կաշ խա տի կամ խորհր դատ վութ յուն 
կտրա մա դրի: Նպա տա կը  հենց դա է, որ արդ յուն քում 
մի քա նի տա րի հե տո ու նե նանք կենտ րոն ներ, որ տեղ 
կպատ րաստ վեն մաս նա գետ ներ, խորհր դա տու ներ, նեղ 
մաս նա գետ ներ, ո րոնք կկա րո ղա նան ա ջա կից դառ նալ 
այդ ներդ րող նե րին¦, ընդգ ծել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ մար զում հատ կա պես 
ան տառտն տե սութ յուն նե րի կա ռա վար ման և զար գաց
ման մաս նա գետ նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն կա, քա նի որ 
այս տեղ ան տա ռա յին հո ղա տես քե րը շուրջ ե րեք ան գամ 
ա վե լի շատ են, քան գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ
յան հո ղա տա րածք նե րը, սա կայն պետք չէ բա ցա ռել 
նաև ա նաս նա բու ծութ յան, բու սա բու ծութ յան, դաշ տա
վա րութ յան ո լորտ նե րը: 

 Նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ յանն իր խոս քում կար ևո րել 
է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յան հա մա կար գում 
ար մա տա կան բա րե լա վում նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը. 

§ՄԿՈՒ ո լոր տում Եվ րո պա կան Միութ յու նը եր կար ժա
մա նակ մեզ ցու ցա բե րել է ա ջակ ցութ յուն. ԵՄ ծրագ րով 
ՀՀում հիմ նադր վել են տա րա ծաշր ջա նա յին քո լեջ նե րը, 
ո րոնք ար դեն աշ խա տում են: Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
նոր ծրագ րով նա խա տե սում ենք ու նե նալ բո վան դա
կա յին նոր ուղղ վա ծութ յան ՄԿՈՒ հաս տա տութ յուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, ստեղ ծել գյու ղատն տե սա կան ուղղ
վա ծութ յան 8 տա րա ծաշր ջա նա յին քո լեջ ներ, ո րոն ցից 
մեկն էլ լի նե լու է Վա նա ձո րում¦, նշել է ԿԳ նա խա րա րը:

Վա նա ձո րի պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը 
գտնվում է շեն քա յին ոչ բար վոք պայ ման նե րում, ու նի 
190 սո վո րող, առ կա մաս նա գի տութ յուն նե րից միայն 
մեկն է գյու ղատն տե սա կան ուղղ վա ծութ յան: Այ ցի հա
ջորդ կան գա ռը տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու
ղում, որ տեղ ի րա կա նաց վում է հե ռա կա կրթութ յուն:

ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի խոս քով` Վա նա ձո րում ի րա
գործ վում է գյու ղատն տե սա կան կլաս տե րի գա ղա
փա րը, որ ում կմիա վոր վեն նաև Ս տե փա նա վա նի 
գյու ղատն տե սա կան քո լեջն ու Վա նա ձո րի գյու ղատն
տե սա կան քո լե ջը: ԵՄ ծրագ րի շրջա նա կում Վա նա ձո րի 
գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը կվե րա նորգ վի և կ հա գեց
վի տեխ նի կա կան և լա բո րա տոր լա վա գույն պայ ման
նե րով: Ծ րագ րի շրջա նա կում հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
կսկվի նաև Ս տե փա նա վա նի բու սա բա նա կան այ գու 
հետ. այ սինքն կստեղծ վի հա մա գոր ծակ ցութ յան մո դել՝ 
գի տութ յունբիզ նեսկրթութ յուն ձևա չա փով: Նա խա
րա րը նաև նշել է, որ քննարկ վում է Հա յաս տա նի ազ գա
յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ
յու ղում առ կա ու սուց մամբ կրթութ յուն կազ մա կեր պե լու 
հար ցը: Այդ նպա տա կով բու հը տե ղում դա սա խո սա
կան անձ նա կազ մի հա մար հան րա կա ցա րա նա յին հա
մա լիր ստեղ ծե լու խնդիր ու նի: Ծ րագ րի շրջա նա կում 
ամ բող ջութ յամբ փո փոխ վե լու են նաև ստեղծ վե լիք 
գյու ղատն տե սա կան քո լե ջի մաս նա գի տութ յուն նե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով գյուղ նա խա րա րութ յան ներ կա յաց րած 
պա հան ջար կը. § Մեր գլխա վոր խնդի րը կրթութ յան 
ո րա կի բա րե լա վումն է, բայց մյուս կող մից նաև ակն
հայտ է, որ կրթութ յան ո րա կի մա սին կա րե լի է լրջո րեն 
խո սել, ե թե տվյալ մաս նա գի տութ յունն ու նի պա հան
ջարկ և հե տաքր քիր է ու սա նո ղին: Իսկ պա հան ջար կը 
ձևա վոր վում և թե լադ րում է աշ խա տա շու կան¦, նշել է 
Լ ևոն Մկրտչ յա նը՝ հա վե լե լով, որ գյու ղատն տե սա կան 
մաս նա գի տութ յուն նե րի պա հան ջար կի և գ րավ չութ յան 
բարձ րաց ման խնդիր կա: Այ ցի շրջա նա կում պայ մա նա
վոր վա ծութ յուններ  են ձեռք  բեր վել կրթութ յան և գի
տութ յան, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի 
և Լո ռու մարզ պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգ
րավ մամբ ձևա վո րել ե ռա կողմ աշ խա տան քա յին խումբ, 
ո րը ա ռա ջի կա յում կներ կա յաց նի մար զի զար գաց ման 
ծրագ րե րից բխող գյու ղատն տե սա կան մաս նա գի տութ
յու նե րի կրթութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա
նը վե րա բե րող ծրագ րեր:

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտը» միացել 
է գյուղտեխնիկայի լիզինգի 
սուբսիդավորման ծրագրին

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը և §ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦ ՈՒՎԿի 
գոր ծա դիր տնօ րեն Կա րեն Պետ րոս յա նը ստո րագ րել 
են հու շա գիր` § 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  և հա մա գոր
ծակ ցութ յան նպա տա կով:

 §Ծ րագ րին ար դեն միա ցել են ե րեք ֆի նան սա կան 
կա ռույց ներ և չորս մա տա կա րար ներ: Կար ծում եմ, որ 
թե՛ մա տա կա րար նե րի, և թե՛ լի զին գա տու նե րի թի վը 
կա վե լա նա, ո րով հետև պա հան ջար կը բա վա կա նին 
մեծ է, և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար 
տեխ նի կա յի ձեռք բե րու մը կդառ նա ա վե լի մատ չե լի¦, 
իր խոս քում նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը:

§ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦ ՈՒՎԿ գոր ծա դիր տնօ րեն 
Կա րեն Պետ րոս յանն իր հեր թին վստա հութ յուն է հայտ
նել, որ ծրա գի րը մե ծա պես կնպաս տի գյուղ տեխ նի կա
յի պար կի ար դիա կա նաց մա նը, նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներկր մանն ու կի րառ մա նը: Տե ղե կաց նե լով, որ կազ
մա կեր պութ յու նը հիմ նա կա նում զբաղ վում է հայտ
նի ա մե րիկ յան §John Deere¦ ըն կե րութ յան տրակ
տոր նե րի ներկր մամբ և մա տա կա րար մամբ`  Կա րեն 
Պետ րոս յա նը հույս է հայտ նել, որ ծրա գի րը հնա րա
վո րութ յու նը կըն ձե ռի ա վե լի լայ նո րեն ներ կա յաց
նել այդ ապ րան քա նի շը և ֆեր մեր նե րին ա պա հո վել 
ո րակ յալ գյուղ տեխ նի կա յով:  Հի շեց նենք, որ ծրագ րի 
շրջա նա կում տնտե սա վա րող նե րը 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,  սրսկիչ ներ և  այլ գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կա: 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:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ՝ 
ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ՄԱՅԻՍԻ 15Ը՝ ԿԼԻՄԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա

րա րի պաշ տո նա կա տար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ե ռօր յա պաշ
տո նա կան այ ցով Հա յաս տան ժա մա
նած Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե
տութ յան գյու ղատն տե սա կան ջի հա դի 
նա խա րար Մահ մուդ Հոջ ջա թիի գլխա
վո րած պատ վի րա կութ յա նը:

Եր կու երկր նե րի պաշ տոն յա նե րը 
կար ճատև ա ռանձ նազ րույց են ու նե ցել, 
ո րի ըն թաց քում մտքեր են փո խա նա կել 
երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց
նող մի շարք հար ցե րի շուրջ: Մահ մուդ 
Հոջ ջա թին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել 
ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` պատ րաս
տա կա մութ յուն հայտ նե լով զար գաց նել 
Հա յաս տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու
նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի տար
բեր ճյու ղե րում:

Այ նու հետև տե ղի է ու նե ցել ընդ լայն
ված կազ մով հան դի պում, ո րի ըն թաց քում 
կող մե րը քննար կել են հայի րա նա կան 
փոխ գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման հիմ
նա հար ցե րի լայն շրջա նակ, ինչ պես նաև 
նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ
յան ուղ ղութ յուն ներն ու հե ռան կար նե րը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի պաշ տո
նա կա տար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը բարձր 
է գնա հա տել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում եր կու երկր նե րի միջև ձևա վոր ված 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և վեր ջին տա րի
նե րին ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե
րը` միև նույն ժա մա նակ նշե լով, որ առ կա 
նե րու ժը դեռևս ամ բող ջո վին չի օգ տա
գործ վում: « Մենք կար ևո րում ենք գյու
ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայի

րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ակ տի
վա ցու մը և պատ րաստ ենք քննար կել 
դրան նպաս տող ա մե նա տար բեր ա ռա
ջար կութ յուն ներ: Կար ևոր եմ հա մա րում 
եր կու երկր նե րի գոր ծա րար նե րին ներ
կա յաց նել գյու ղատն տե սութ յան և  ագ
րոարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի այն 
ճյու ղե րը, ո րոնք գրա վիչ են առևտ րատն
տե սա կան կա պե րի զար գաց ման, ներդ
րում ե րի հա մար: Ա ռանձ նա կի ցան կա
նում ենք Ձեր ու շադ րութ յու նը հրա վի րել 
Հա յաս տա նի` Եվ րա սիա կան տնտե սա
կան միութ յան ան դամ լի նե լու հան գա
ման քին, ո րով պայ մա նա վոր ված ի րա
նա կան կող մը հնա րա վո րութ յուն կու նե
նա ար տա հա նել Հա յաս տա նի տա րած
քով ի րա նա կան գյու ղատն տե սա կան 
ապ րանք նե րը դե պի ԵՏՄ շու կա», նշել 
է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի խոս քով` 
գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում 
ներդ րում եր կա տա րե լու և հա մա տեղ 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու ռեալ հնա րա
վո րութ յուն ներ կան բու սա բու ծութ յան, 
ա նաս նա բու ծութ յան, ձկնա բու ծութ յան 
և վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յան 
ո լորտ նե րում:

Նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րը 
հույս է հայտ նել, որ Ի րա նի գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան պատ վի
րա կութ յան այ ցը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յուն նոր խթան կհան դի սա նա 
եր կու երկր նե րի միջև փոխ շա հա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար, կնպաս
տի առևտ րատն տե սա կան կա պե րի խո
րաց մանն ու ամ րապնդ մա նը:

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե

տութ յան գյու ղատն
տե սա կան ջի հա դի 
նա խա րար Մահ
մուդ Հոջ ջա թին իր 
ե լույ թում հա մա
ռոտ ներ կա յաց րել 
է Ի րա նի գյու ղատն
տե սութ յան ներ կա 
ի րա վի ճա կը, զար
գաց ման գե րա կա 
ուղ  ղութ յո ւն  նե րը ` 
ընդգ ծե լով, որ ու
նեն մեծ հնա րա վո
րութ յուն ներ տար
բեր ո լորտ նե րում, 
մաս  նա  վո  րա  պես 
ա նաս նա պա հութ յան, այ գե գոր ծութ յան, 
ան տա ռա բու ծութ յան և ձկ նա բու ծութ յան 
ո լորտ նե րում ի րենց փորձն ու գի տե լիք
նե րը ներ կա յաց նե լու հայ գոր ծըն կեր
նե րին: Պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ
նե լով սեր տաց նե լու Հա յաս տա նի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը` Ի րա նի գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րը մաս նա
վո րա պես նշել է. « Հա յաս տա նը կա րող է 
կա մուրջ դառ նալ ի րան ցի և ԵՏՄ ան դամ 
մյուս երկր նե րի գոր ծա րար նե րի միջև և  
ապ րանք նե րի ար տա հան ման, և ներ
մուծ ման ա ռու մով: Անհ րա ժեշտ է հնա
րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծել հա մա տեղ 
ներդ րում եր ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես 
նաև ի րա նա կան կի սա ֆաբ րի կատ նե րը 
Հա յաս տա նում վերջ նա կան տես քի բե
րե լու և  ար տա հա նե լու հա մար: Կար ծում 
եմ, սրանք այն ո լորտ ներն են, որ տեղ 
պետք է մե խա նիզմ եր մշա կել եր կու 
երկր նե րի բիզ նես աշ խար հի ներ կա յա

ցու ցիչ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
ա ռա վել սեր տաց նե լու և զար գաց նե լու 
հա մար»:

Հան դիպ ման արդ յունք նե րով` կող
մե րը պայ մա նա վոր վա ծութ յուն են ձեռք 
բե րել ստեղ ծել հա մա տեղ աշ խա տան
քա յին խումբ, ո րը կզբաղ վի գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում հայի րա նա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման 
հար ցե րով: Հան դիպ ման ա վար տին 
ստո րագր վել է փո խըմբռն ման հու շա
գիր « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
միջև բույ սե րի պաշտ պա նութ յան և բույ
սե րի կա րան տի նի բնա գա վա ռում հա
մա գոր ծակ ցութ յան մա սին», ո րով կկար
գա վոր վի բույ սե րի պաշտ պա նութ յան, 
բույ սե րի և բու սա կան ար տադ րան քին 
առնչ վող վնա սա կար օր գա նիզմ ե րի վե
րահսկ ման բնա գա վա ռը, երկր նե րի տա
րածք ներ թա փանց ման և տա րած ման 
վե րահս կում ու կան խար գե լու մը: 
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 Վեր ջերս Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լել էր 
ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ Իշ խան Կա
րա պետ յա նին և վար չութ յուն նե րի աշ խա
տա կից նե րին: ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ իս
կա կան ան դամ Ար շա լույս Թար վերդ յա նը և 
Իշ խան Կա րա պետ յա նը ստո րագ րե ցին  հա
մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր, ո րով էլ ա վե
լի սերտ, կա նո նա կարգ ված ու հստա կեց
ված կլի նեն հա մա տեղ աշ խա տանք նե րը: 

Այ սու հետ, Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նա
կան նե րն ա վե լի լայն մաս նակ ցութ յուն կու
նե նան Ծա ռա յութ յան կող մից՝ սննդամ թեր
քի անվ տան գութ յան, ա նաս նա բու ժութ յան, 
բու սա սա նի տա րիա յի ո լորտ նե րում ի րա կա
նաց վող մի ջո ցա ռում ե րի մշակ ման, առ
կա խնդիր նե րի լուծ ման աշ խա տանք նե րին: 
Բու հի գիտ նա կան նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի 
նե րու ժը կներգ րավ վի Ծա ռա յութ յան խնդիր
նե րի հա մա կող մա նի լուծ ման գոր ծըն թա ցին: 
ՀԱԱՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը 
մաս նա կից կլի նի ԵԱՏՄ տեխ նի կա կան կա
նո նա կար գե րի, նա խագ ծե րի մշակ մանլրամ
շակ ման՝ շատ կա րևոր ու պա տաս խա նա տու 
գոր ծին: Կի րա կա նաց վեն հա մա տեղ ծրագ
րեր, վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ, 
սե մի նար ներ: Ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե
րը զե կու ցում ե րով հան դես կգան ՀԱԱՀում 
ա վան դա բար հրա վիր վող մի ջազ գա յին գիտ
ժո ղովն ե րում: 

 Դի մե լով ներ կա նե րին` ՀԱԱՀ ռեկ տոր 
Ա. Թար վերդ յա նը նկա տեց. «Այ սօր Հան րա
պե տութ յան հա մար սննդի անվ տան գութ
յան խնդիր նե րը կար ևո րա գույն նե րից են: Եվ 
ներ սում ար տադր վող, և ներկր վող մթերք
նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան անհ
րա ժե շութ յուն կա: Մենք եր կար տա րի ներ 
պատ րաս տում ենք բույ սե րի պաշտ պան ներ, 
սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան մաս նա
գետ ներ և շ նոր հա կալ ենք, որ այ սու հետ մեր 

ու սա նող նե րը կա րող են գործ նա կան աշ խա
տան քով ամ րա կա յել տե սա կան գի տե լիք նե
րը: Հե տա դարձ կա պի տե սա կե տից նույն պես 
շատ կար ևոր է ծրա գի րը, քան զի հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս փոր ձաքն նութ յան են թար
կե լու ու սում ա կան պլան ներն ու ծրագ րե րը: 
Այս նա խա ձեռ նութ յան արդ յուն քում մենք կու
նե նանք տե սա կան ու գործ նա կան գի տե լիք
նե րով, հմտութ յուն նե րով օժտ ված լավ ու սա
նող ներ, դուք՝ ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող մաս նա գետ ներ»: 

ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ
յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ Իշ խան 
Կա րա պետ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
հյու րըն կա լութ յան, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
խո րաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յան հա
մար. « Սա հնա րա վո րութ յուն կտա ձևա վո րե
լու նոր հար թակ՝ գի տութ յան նե րու ժը կի րա
ռա կան ո լոր տում ներգ րա վե լու հա մար»: 

 Ժա մա նա կը նոր մար տահ րա վեր ներ է 
ա ռա ջադ րում կեն սա բա նա կան ո լոր տի գիտ
նա կան նե րին՝ նո րա հայտ, վա րա կիչ հի վան
դութ յուն ներ, ո րոնց դեմ պայ քա րը պետք է 
լի նի հա մա կող մա նի, միաս նա կան, բո լոր պա
տաս խա նա տու ու պատ կան օ ղակ նե րի փոխ
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:
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 Մա յի սի 15ին աշ խար հը նշում է Կ լի մա յի մի ջազ գա յին օ րը:
Կ լի մա յի պահ պա նու մը մարդ կութ յան ա ռաջ կանգ նած գլո բալ խնդիր

նե րից մեկն է:Կ լի մա յի փո փո խութ յու նը, գլո բալ տա քա ցում ու ղեկց վում 
են բնա կան ա ղետ նե րով, մարդ կա յին և բ նա կա վայ րա յին կո րուստ նե րով, 
բեր քատ վութ յան անկ մամբ, սա կա վաջ րութ յամբ, հի վան դա ցութ յուն նե րի 
ա ճով: Հա յաս տանն ան մասն չէ կլի մա յի փո փո խութ յան բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յու նից:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Կ լի մա յի փո փո խութ յան եր րորդ 
ազ գա յին հա ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն` 19352012 թթ. ըն թաց քում տա
րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը ա ճել է 1.3 0Cով, ին չը գե րա զան ցում է 
երկ րագն դի ջեր մաս տի ճա նի մի ջին ցու ցա նի շը: Վեր ջին տաս նամ յակ նե
րում Հա յաս տա նում կլի մա յի փո փո խութ յան հետ ևան քով հիդ րոօ դեր ևու
թա բա նա կան վտան գա վոր եր ևույթ նե րի հա ճա խա կա նութ յու նը և  ին տեն
սի վութ յու նը զգա լիո րեն ա ճել են: Ա վե լա ցել է ցրտա հա րութ յան դեպ քե րի 
թի վը, հոր դա ռատ տե ղում ե րով և կար կու տով օ րե րի թի վը: Կ լի մա յի փո
փո խութ յամբ պայ մա նա վոր ված` հիդ րոօ դեր ևու թա բա նա կան վտան գա
վոր եր ևույթ նե րից գյու ղատն տե սութ յա նը պատ ճա ռած վնա սը 20092013 
թթ. կազ մել է 72.71 մի լիարդ դրամ (մոտ 177 մլն ԱՄՆ դո լար): 

 Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի տա րած քի զգա լի մա սում տե ղի են 
ու նե նում սո ղան քա յին ակ տիվ դրսևո րում եր, ինչն ար տա հայտ վում է փո
փոխ վող ար տա քին, այդ թվում` օ դեր ևու թա բա նա կան գոր ծո նի ճնշման 
ներ քո: Հա յաս տա նի 233 հա մայնք վնաս վել է սո ղանք նե րից: Քա րա թա
փում ե րից տու ժող բնա կա վայ րե րի թի վը հա սել է 45ի:

 Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում դիտ վում է տաք ջեր մա յին ա լիք նե րի 
օ րե րի թվի և տ ևո ղութ յան ա վե լա ցում: Շոգ ե ղա նակ նե րին բնակ չութ յան 
մահ վան դեպ քե րի գե րակշ ռող մա սը սիրտա նո թա յին հի վան դութ յուն
ներն են: Հայտ նա բեր վել է նաև շնչա ռա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն
նե րից մա հա ցութ յան դեպ քե րի հա ճա խա կա նութ յան ա վե լա ցում:

 Մաս նա գետ նե րի դի տար կած սցե նա րով կան խա տես վում է, որ Հա
յաս տա նում տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 2100 թ. կա ճի 4.7 0Cով, 
գե տա յին հոս քը մինչև 2100 թ. կնվա զի 37.8 %ով: Կն վա զի մշա կա բույ սե
րի բեր քատ վութ յու նը, ո ռոգ ման հա մար լրա ցու ցիչ անհ րա ժեշտ կլի նի 202 
մի լիոն մ3 ջուր: Բ նա կան գո տի նե րի կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով կա թի ար տադ րութ յու նը կպա կա սի 52.4 հա զար տոն նա յով, 
մսի ար տադ րութ յու նը՝ 15.1 հա զար տոն նա յով, բրդի ար տադ րութ յու նը՝ 
116.4 տոն նա յով: 

2015 թ. ի դեկ տեմ բե րին աշ խար հի ա ռաջ նորդ ներն ըն դու նե ցին Կ լի
մա յի փո փո խութ յան նոր Փա րիզ յան հա մա ձայ նա գի րը, ո րով ո րոշ վել է 
զսպել գլո բալ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը 2 0C սահ ման նե րում՝ ձգտե
լով չգե րա զան ցել 1.5 աս տի ճա նը: Հա յաս տա նը ևս ս տո րագ րել է կլի մա յի 
վե րա բեր յալ Փա րիզ յան հա մա ձայ նա գի րը՝ պար տա վոր վե լով մաս նա վո
րա պես 35 տար վա ըն թաց քում ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում ե րը 
սահ մա նա փա կել 633 մի լիոն տոն նա յի սահ ման նե րում և  ան տա ռա պատ
վա ծութ յու նը մինչև 2050 թ. ը հասց նել 20.1 %, ի րա կա նաց նել կլի մա յի փո
փո խութ յան մեղմ ման և հար մար վո ղա կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն ներ:
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 Կոո պե րա տիվ ե րի ստեղծ ման 
ակ տիվ ջա տա գով ե րից մե կը « Բույ
սե րի աշ խարհ» ար տադ րա կան կոո
պե րա տիվ է, ո րը ձևա վոր վել է 2010 
թ.ին: Գ յու ղատն տես նե րի և բույ սե րի 
պաշտ պան նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ և 
միա վո րու մով ստեղծ վեց ար տադ րա
կան այս կոո պե րա տի վը, ո րի նպա
տա կը գյու ղատն տե սութ յան վար ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցումն 
է: «Ագ րոլ րա տու» թեր թի հար ցե րին է 
պա տաս խա նում  կոո պե րա տի վի մե նե
ջեր և  ա վագ մաս նա գետ   Թ ևոս Ղա
զար յա նը: 

-Պրն Ղա զար յան, գյու ղատն տե-
սա կան ար տադ րութ յան առջև դրված  
հիմ ա կան խնդի րը` երկ րա գոր ծութ յան 
մշա կույ թի բարձ րա ցում է: Ի՞նչ աշ խա-
տանք ներ են տար վում այս ա ռու մով ար-
տադ րա կան կոո պե րա տի վի կող մից:

Երկ րա գոր ծութ յան մշա կույ թի 
բարձ րա ցում ա ներ ևա կա յե լի է` ա ռանց 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ
յան առ կա յութ յան: Մեր կոո պե րա տի
վի ա ռաջ նա հերթ խնդի րը, ի սկզբա նե, 
ֆեր մե րի կող քին լի նելն է, նրան ուղ
ղութ յուն տալն ու ա ջակ ցե լը` մաս նա գի
տա կան հար ցե րի կողմ ո րոշ ման մեջ: 
Այդ նպա տա կով, մեր մաս նա գետ նե
րը պար բե րա բար այ ցեր են կա տա րում 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ, ծա նո
թա նում են այ գե տա րածք նե րում, ջեր
մատ նե րում, ինչ պես նաև բաց գրուն տի 
պայ ման նե րում բան ջա րա նո ցա յին մշա
կա բույ սե րի վի ճա կին, կա տա րում են 
օր գո նո լեպ տիկ զննում եր, իսկ հարկ 
ե ղած դեպ քում` վնա սա տու նե րից կամ 
հի վան դութ յուն նե րից տու ժած բույ սե րի 
նմուշ նե րը են թարկ վում են լա բո րա տոր 
հե տա զո տութ յուն նե րի, որ պես զի ճիշտ 
լի նի ախ տո րո շու մը: Հա մա ձայն եզ րա
հանգ ման` ո րոշ վում է, թե տվյալ բույ սի 
ա ռող ջաց ման և վի ճա կի բա րե լավ ման 
հա մար կոնկ րետ պայ քա րի ի՞նչ մի ջո ցա
ռում եր պետք է կի րա ռել, տվյալ պա րա
գա յում, ո՞ր թու նա քի մի կա տի կի րա ռում 
է ա ռա վել արդ յու նա վետ, ի՞նչ չա փա բա
ժին նե րով և  ի՞նչ ժամ կետ նե րում պետք է 
կի րա ռել այս կամ այն թու նա քի մի կա տը 
կամ դրա հա մադր ված պատ րաս տու կը 
այլ թու նա քի մի կատ նե րի հետ: 

-  Ֆեր մեր նե րը հետ ևո՞ւ մ  են մաս նա-
գետ նե րի խոր հուրդ նե րին: 

 Ա յո՛, ի հար կե, և՛ հետ ևում են, և՛ կի
րա ռում, քա նի որ տես նում են դրա կան 
ազ դե ցութ յունն ու արդ յուն քը: Աշ խար
հում այ սօր գո յութ յուն ու նեն 1000ից 
ա վե լի թու նա քի մի կատ ներ, ո րոնք նա
խա տես ված են բույ սե րի վնա սա տու նե
րից և հի վան դութ յուն նե րից պաշտ պա

նութ յան հա մար: Թու նա քի մի կատ նե
րի ժա մա նա կին և ճիշտ չա փա բաժ նով 
օգ տա գոր ծու մը նպաս տում է բարձր, 
ա ռողջ և  ո րակ յալ բերք ստա նա լուն: Այն 
դառ նում է մրցու նակ, ո րի արդ յուն քում 
էլ պա հան ջարկ է վա յե լում թե՛ ներ քին, և 
թե՛ ար տա քին շու կա նե րում: Ա վե լորդ չէի 
հա մա րի նշել, որ գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րո ղա կա նութ
յան բարձ րաց ման և  ո րա կի բա րե լավ
ման գոր ծում էա կան նշա նա կութ յուն ու
նի ագ րո կա նոն նե րի ճիշտ կա տա րու մը, 
ինչ պես նաև վնա սա կար օր գա նիզմ ե
րից` վնա սա տու նե րից, հի վան դութ յուն
նե րից և մո լա խո տե րից դրանց պաշտ
պա նութ յու նը: Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին 
այս տեղ օգ նութ յան են հաս նում պայ քա
րի քի միա կան մի ջոց նե րը:

-  Մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րով, 
Ձեր կոո պե րա տի վը ոչ միայն մաս նա գի-
տա կան խորհր դատ վութ յուն է ա պա հո-
վում ֆեր մեր նե րին, այլև ի րա կա նաց նում 
է բույ սե րի պաշտ պա նութ յան քի միա կան 
մի ջոց նե րի ներկ րում և վա ճառք: 

 Գաղտ նիք չէ, որ Հա յաս տա նում 
բարձ րո րակ թու նա քի մի կատ ներ մա
տա կա րա րող կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
մե կը « Բույ սե րի աշ խարհ» ար տադ րա
կան կո ոպե րատ իվն է, որն իր ու րույն 
տեղն ու նի թու նա քի մի կատ նե րի շու կա
յում: Ներկ րում երն ի րա կա նաց նում ենք 
ԱՄՆի, Անգ լիա յի, Շ վեյ ցա րիա յի և  այլ 
երկր նե րի թու նան յու թե րի ար տադ րութ
յու նում մաս նա գի տաց ված բարձ րա կարգ 
ըն կե րութ յուն նե րից: Մեր հա ճա խորդ նե
րին հա ճա խա կի հա ճե լի ա նակն կալ ենք 
մա տու ցում` ներկ րե լով թու նա քի մի կատ
նե րի շու կա յում հայտն ված նո րույթ ներ: 
Կոո պե րա տի վը, մի ջազ գա յին չա փո րո
շիչ նե րին հա մա պա տաս խան, մաս նա
գի տաց ված խա նութ նե րի ցանց ու նի 
(թվով` 8) Մա սիս քա ղա քում և տա րա
ծաշր ջա նում ( Դաշ տա վան, Հա յա նիստ, 
Զո րակ գյու ղեր), Եր ևա նում ( Բա բա ջան
յան փո ղոց, Շեն գա վիթ թա ղա մաս), ՀՀ 
Ա րա գա ծոտ նի մար զում (գյուղ Կար բի), 
բա ցի այդ, շրջիկ վա ճառք է ի րա կա նաց
վում նաև հան րա պե տութ յան այլ մար
զե րում և ԼՂՀում: Ի դեպ, կոո պե րա տի
վի հե ռան կա րա յին ծրագ րե րից մեկն էլ 
Ար ցա խում մաս նա գի տաց ված խա նութ 
ու նե նալն է: Այս տար վա նից գոր ծում է 
նաև ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Հով տա շատ 
հա մայն քի շու կա յի տա րած քում բաց ված 
մաս նա գի տաց ված խա նու թը: Հարկ է 
նշել, որ բո լոր վա ճա ռա կե տե րում աշ
խա տում են մաս նա գետ ներ: Թու նա քի
մի կատ նե րի հետ միա սին, ֆեր մեր նե րին 
տրվում են նաև խորհր դատ վա կան թեր
թիկ ներ, ո րոնք նե րա ռում են ման րակր

կիտ տե ղե կութ յուն ներ` թու նա քի մի կատ
նե րի օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րի, չա
փա բա ժին նե րի և պար բե րա կա նութ յան 
վե րա բեր յալ: Մեզ մոտ կա րե լի է ձեռք 
բե րել սնկաս պան ֆուն գի ցիդ ներ, վնա
սա տու մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րող ին
սեկ տի ցիդ ներ, մո լա խո տե րի և փ շե րի 
դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ մի ջոց ներ, 
ինչ պես նաև բույ սե
րի տեր ևա յին և  ար
մա տա յին սնու ցում 
ա պա հո վող ու նի վեր
սալ պա րար տան յու
թեր: Ի դեպ, մեզ մոտ 
կա րե լի է ձեռք բե րել 
նաև թե՛ հայ րե նա կան 
ար տադ րութ յան, և թե՛ 
ներկր ված սեր մեր, 
ո րոնք ա պա հո վում են 
բարձր ծլու նա կութ
յուն: Թեև մենք նա
խ ա  պ ա տ  վ ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը 
տա լիս ենք տե ղա կան 
ար տադ րութ յան սեր
մե րին, ո րոնք ար դեն 
հար մար վել են մեր բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րին, ցու ցա բե րում են բարձր 
բեր քատ վութ յուն, աչ քի են ընկ նում հա
մա յին և  ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով 
և  ապ րան քա յին տես քով: Այս ա ռու մով, 
սպա ռող նե րի շրջա նում մեծ պա հան
ջարկ են վա յե լում լո լի կի «Ա նա հիտ» և 
վա րուն գի « Նազր վան» սոր տե րը: Այ գի
նե րում, ջեր մատ նե րում և ցան քա տա
րածք նե րում կան խար գե լիչ և բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու հա մար 
մեր կոո պե րա տի վը տա րե կան ներկ րում 
է 4 տասն յա կից ա վե լի պատ րաս տուկ
ներ, ո րոնք թույ լատր ված են օգ տա գործ
ման` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան կող մից: 

- Նա խորդ տա րի նե րին « Բույ սե րի աշ-
խարհ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վը, 
բնա կան ա ղետ նե րի հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած վնա սի պատ ճա ռով, զգա լիո րեն 
ի ջեց րեց մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի, 
ա ռա ջարկ վող թու նա քի մի կատ նե րի, ինչ-
պես նաև սեր մե րի և պա րար տան յու թե րի 
գնե րը.  գյու ղա ցուն պատ ճառ ված վնաս-
ներն արդ յո՞ք նվա զել են: 

 Հա մես տո րեն կու զե նա յի նշել, որ 
ի հար կե, դա փոք րիկ ա ջակ ցութ յուն էր 
մեր կող մից` գյու ղա ցուն օգ նե լու նպա
տա կով: Հա յաս տա նի բնակ լի մա յա
կան պայ ման նե րին բնո րոշ են բնա կան 
ա ղետ նե րը, ո րոնք, ցա վոք, կրկնվում են 
պար բե րա բար: Այս տեղ է, որ պետք է 
օգ նութ յան հաս նեն ար տերկ րում ար դեն 
եր կա րամ յա փորձ ու ճա նա պարհ ան
ցած նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րը: Մեր 

մաս նա գետ նե րը ֆեր մեր նե րի կող քին 
են և միշտ պատ րաստ են ա ջակ ցե լու: 
Ն րանք նույ նիսկ օգ նում են աշ խա տան
քա յին հե ղու կի ճիշտ պատ րաստ ման 
գոր ծին, որ պես զի կա տար վող պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում ե րը լի նեն արդ յու նա վետ: 
Ար տադ րա կան կոո պե րա տի վը ճա նա
չում է ձեռք բե րել մեր լա վա գույն մաս

նա գետ նե րի շնոր հիվ: Մեր կոո պե րա տի
վի գոր ծու նեութ յան մա սին ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն է տրված www.tuyner.am 
կայ քում, որ տեղ ման րա մասն տրված է 
տե ղե կատ վութ յուն` ա ռա ջարկ վող սեր
մե րի, պա րար տան յու թե րի, թու նա քի մի
կատ նե րի վե րա բեր յալ: « Բույ սե րի աշ
խարհ» կոո պե րա տի վի մաս նա գի տա
կան գոր ծու նեութ յու նը հիմ ա վոր ված է 
գի տա կա նո րեն, հաս տատ ված` փորձ
նա կա նո րեն: 

- ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յումս 
մշա կում է « Կոո պե րա տիվն ե րին ա ջակ-
ցութ յան» ծրա գիր: Ծ րագ րի վեր նա գիրն 
ար դեն իսկ հու շում է նպա տա կը: Ինչ պի-
սի՞ն է Ձեր կար ծի քը, արդ յոք  արդ յու նա-
վե՞տ է կոո պե րաց ված աշ խա տե լը: Ի՞նչ 
ա ռա վե լութ յուն ու նի կոո պե րա տի վը:

Ինչ խոսք, կոո պե րա տիվն ու նի իր 
ա ռա վե լութ յուն նե րը, ա ռա ջին տե ղում` 
հա մա գոր ծակց ված աշ խա տանքն է, որն 
ան շուշտ տա լիս է իր դրա կան պտուղ նե
րը: Մեր կոո պե րա տի վում միա վոր վել են 
մաս նա գետ նե րը, մեկ այլ կոո պե րա տի
վում` ֆեր մեր նե րը: Հա մա գոր ծակ ցե լով 
միմ յանց հետ` տնտե սա պես ու ժեղ և կա
յա ցած կլի նենք թե՛ մենք` ծա ռա յութ յուն
ներ մա տու ցող ներս, և թե՛ ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րը: Մեր կոո պե րա տի վի 
ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ 
այն ա պա հո վում է ֆեր մերմաս նա գետ 
կա պը: Հա մախմբ ված աշ խա տան քը` 
թի մա յին աշ խա տանքն է, իսկ թիմ ա վե
լի ու ժեղ է, քան` ան հա տը: 

Հարցազրույցը Նելլի Սահակյանի         

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ ՆՊԱՍՏՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ՖԵՐՄԵՐ ԿԱՊԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԸ
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ԿԱՅԱՑԵԼ Է «ՈՒԴՈՒԼԻ» ՏՈԼՄԱՅԻ 7ՐԴ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ
 Մա յի սի 20ին Ա րա րա տի մար զի Հ նա բերդ 

հա մայն քում կա յա ցած տոլ մա յի փա ռա տո նին ներ
կա են գտնվել Ա րա րա տի մարզ պետ Ա րա մա յիս 
Գ րի գոր յա նը, ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և 
զար գաց ման նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը, պաշ
տո նա տար ան ձինք, հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ, 
քա ղա քա ցի ներ։

 Բա ցե լով փա ռա տո նը՝ Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա նը 
ող ջու նել է մաս նա կից նե րին ու հյու րե րին` ն շա նա կա լի 
ի րա դար ձութ յուն հա մա րելով ա վան դա կան այս փա ռա
տոնն Ա րա րա տի մար զում անց կաց նե լը: Կար ևո րե լով 
աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ ու մշտա պես փո փոխ
վող ի րա վի ճակ նե րին մեր մշա կու թա յին ար ժեք ներն 
ըստ ար ժան վույն ներ կա յաց նե լու փաս տը՝ Ա րա մա յիս 
Գ րի գոր յա նը շեշ տել է, որ այս ո լոր տում մեծ է հայ կա
կան ար ժեք նե րի յու րաց ման դեմ ան խախտ պայ քա րի 
դե րը և  ա վե լաց րել, որ «Ու դու լի» փա ռա տո նը աս վա ծի 
վառ ա պա ցույցն է։

« Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց
ման և պահ պան ման» ՀԿի նա խա գահ Սեդ րակ Մա
մուլ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով բո լո ր ներկա 
գտնվողներին կոչ է ա րել մշտա պես կանգ նել կողք 
կող քի և հ պար տո րեն պահ պա նել հա յե րի հզոր մշա

կու թա յին ժա ռան գութ յու նը։
Այ նու հետև, բաց ման ա րա րո ղութ յա նը հա ջոր դած 

հա մեր գա յին մի ջո ցառ ման ըն թաց քում, հնչել են հե ղի
նա կա յին ու ազ գագ րա կան եր գեր, պա րա յին հա մույթ
ներն ու ար վես տի դպրո ցի սա նե րը հան դես են ե կել 
կա տա րում ե րով։

 Փա ռա տո նի ըն թաց քում տար բեր ռես տո րա նա յին 
հա մա լիր նե րի, հա մայնք նե րի, ՀՀ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան, մի ջին ու սում ա կան հաս տա տութ
յուն նե րի, հկ նե րի թի մերն ի րենց հատ կաց ված 25 տա
ղա վար նե րում ներ կա յաց րել են տոլ մա յի պատ րաստ
ման ա վե լի քան 60 տե սակ։ 

Ա վար տին, ժյու րիի ո րոշ մամբ, մրցա նակ ներ են 
հանձն վել « Լա վա գույն համ», « Լա վա գույն տեսք» և 
«Մր ցույ թի բա ցար ձակ հաղ թող» ան վա նա կար գե րով, 
ինչ պես նաև հայ կա կան դյու ցազ նագր քում գրանց վել 
է նոր ռե կորդ «TUFENKIAN» ռես տո րա նի խո հա րար նե
րի կող մից 60 մ 45 սմ  եր կա րութ յամբ տոլ մա յի պատ
րաստ ման հա մա ր։
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ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է
 «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի սեփականության իրավունքով պատկանող 

օտարման ենթակա տրանսպորտային միջոցները

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  «ԱՃՈՒՐԴԻ 

ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ԱՃՈՒՐԴԻ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ 
ԿՈՒՆԵՆԱ  «ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՀԱՍՑԵՆ` Ք. 

ԵՐԵՎԱՆ, Դ.ԱՆՀԱՂԹԻ 23, ԺԱՄԸ 12 00

Ա ճուր դը կանց կաց վի դա սա կան (գնի ա վե լաց ման) ե ղա նա կով: 
Բոլոր աճուրդները սկսվում են ժամը 12:00ին:
Աճուրդով չվաճառված գույքի մեկնարկային գինը յուրաքանչյուր հաջորդ աճուրդի ժամանակ 

նվազեցվում է վերջին աճուրդի գույքի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով: Աճուրդը կայանալու 
դեպքում հաջորդ աճուրդները չեն անցկացվում: 

Ա ճուր դին կա րող են մաս նակ ցել ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ինչ պես նաև հա
մայնք նե րը, ո րոնք յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա մար  մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող աշ խա
տան քա յին օ րը, ժա մը` 17:00 ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վին են (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ. Ան հաղ թի 
23) ներ կա յաց րել. 

 ա ճուր դի նա խավ ճա րի մուծ ման ան դոր րա գի րը, ո րի չափն է՝ յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա
մար յու րա քանչ յուր գույ քի մեկ նար կա յին գնի 5 տո կո սը, մուտ քագր ման հա շիվն է § Հայէ կո նոմ
բանկ¦ ԲԲԸի թիվ 163518001652 դրա մա յին հա շի վը:

 անձ նա գի րը, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձինք հիմ նա դիր փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը և 
լիա զո րութ յուն նե րը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը:

Վե րը նշված փաս տաթղ թե րի առ կա յութ յան դեպ քում ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վը մաս նակ
ցին տրա մադ րում է մաս նակ ցի վկա յա կան: Ա ճուր դին չեն կա րող մաս նակ ցել այն ան ձինք, ով քեր 
վա ճառ վող լո տի նկատ մամբ չեն կա րող ու նե նալ սե փա կա նութ յան ի րա վունք: 

Ա ճուր դին կա րող են  ներ կա   գտնվել դի տորդ ներ` ա ճուր դի մաս նա կից չհա մար վող այն ան
ձինք, ով քեր վճա րել  են մուտ քի վճար` 3000 դրամ: Ա ճուր դի մաս նակ ցի վկա յա կան նե րը տրա
մադր վում են «Ա ճուր դի կենտ րոն» ՊՈԱԿում (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23) մինչև ա ճուր դի 
բաց մա նը նա խոր դող աշ խա տան քա յին օ րը, ժա մը՝ 17:00, իսկ դի տոր դի տոմ սե րը վա ճառ վում են` 
ընդ հուպ մինչև ա ճուր դի սկսվե լը:

Ա ճուր դի մաս նա կից նե րի անձ նագ րի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է: 
Ա ճուր դի մաս նա կից նե րը վա ճառ վող լոտ(եր)ին կա րող են ծա նո թա նալ սույն ծա նուց ման 

հրա պա րակ ման պա հից մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող օ րը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում` յու րա քանչ յուր աշ խա տան քա յին օ րե րին` ժա մը 09:0018:00 ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում, ք.Եր ևան, Մա մի կոն յանց 39 ա հաս ցեում, 010201732  հե ռա խո սա հա մա րով: 

Նախ քան ա ճուր դի սկսվե լը՝ ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վը գրան ցում է մաս նա կից նե րին և յու
րա քանչ յուր մաս նակ ցին տրա մադ րում է քարտ: 

Ա ճուր դը վա րում է ա ճուր դա վա րը: Ա ճուր դա վա րը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կում է մեկ նար
կա յին գնով գնել լո տը: Յու րա քանչ յուր մաս նա կից ի րա վունք ու նի, նախ քան ա ճուր դա վա րի 

ՀՀ  կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման վար չութ յան §Ա ճուր դի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ

մուր ճի կի եր րորդ հար վա ծը, ներ կա յաց նել նոր գնա յին հայտ, ո րը պետք է գե րա զան ցի մաս նա
կից նե րի  կա տա րած նա խորդ գնա յին հայ տը` նվա զա գույ նը հա վել ման (քայ լի) չա փով: Վեր ջին 
ա մե նա բարձր գնա յին հայտ ներ կա յաց րած մաս նա կի ցը, ա ճուր դա վա րի մուր ճի կի եր րորդ հար
վա ծից հե տո, հա մար վում  է ա ճուր դի հաղ թած մաս նա կից: Ե թե մի քա նի մաս նա կից միա ժա մա
նակ գնա յին հայտ են ներ կա յաց րել հա վա սար չա փով, ո րից հե տո ա վե լի բարձր գնա յին հայտ 
չի ներ կա յաց վել, ա պա ա ճուր դի հաղ թած մաս նա կից է հա մար վում վի ճա կա հա նութ յան արդ
յունք նե րով ընտր ված մաս նա կի ցը: Ա ճուր դա վա րի կող մից ա ճուր դի հաղ թող հա մար ված մաս
նա կի ցը պար տա վոր է` հանձ նա րա րա գիր ստա նա լուց ե րե սուն րո պեի ըն թաց քում, վճա րել իր 
ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 տո կո սի չա փով գու մար, ո րը սահ ման ված ժամ կե տում (10 օր վա 
ըն թաց քում) հե տա գա վճա րում նե րը կա տա րե լու դեպ քում, նա խավ ճա րի հետ միա սին հաշ վարկ
վում է վճար ման են թա կա գու մա րի մեջ (մե կից ա վե լի լոտ ձեռք բե րե լու դեպ քում նա խավ ճա րը 
հաշ վարկ վում է ա մե նա բարձր վա ճառ քի գին ու նե ցող լո տի վճար ման են թա կա գու մա րի մեջ), 
իսկ վճա րում նե րից խու սա փե լու դեպ քում չի վե րա դարձ վում և տվ յալ մաս նա կի ցը զրկվում է 
ա ճուր դին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից, իսկ լո տի ա ճուր դը վերսկս վում է մեկ նար կա յին գնից: Ե թե 
ա ճուր դում հաղ թող հա մար ված մաս նա կի ցը սահ ման ված ժամ կե տում (հանձ նա րա րա գիր ստա
նա լուց 30 րո պեի ըն թաց քում) վճա րում է իր ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 տո կո սի չա փով գու
մար, ա պա նա ճա նաչ վում է ա ճուր դի հաղ թող և ս տո րագ րում է ա ճուր դի արդ յունք նե րի մա սին 
ար ձա նագ րութ յու նը: Ա ճուր դում վա ճառ ված լո տի գո յա ցած գի նը նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հիս նա պա տի կի չա փը չգե րա զան ցե լու դեպ քում հաղ թող մաս նա կի ցը ա ճուր դի արդ յունք նե րի 
մա սին ար ձա նագ րութ յան ստո րագր ման օ րը վճա րում է լո տի ամ բողջ գու մա րը: 

Ա ճուր դում չհաղ թող մաս նակ ցին, մուծ ված նա խավ ճա րը վե րա դարձ վում է վեր ջի նիս` մեկ աշ
խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում գրա վոր դի մե լուց հե տո: 

Ա ճուր դի կա նո նա կար գին ծա նո թա նա լու (ո րը տրա մադր վում է դի մու մի առ կա յութ յան դեպ
քում, մեկ օր վա ըն թաց քում, պատ ճե նա հան ման ծախ սե րը վճա րե լու պայ մանով) և լ րա ցու ցիչ 
տե ղե կութ յուն ներ  ստա նա լու հա մար կա րող եք դի մել ք. Եր ևան, Դ. Ան հաղ թի 23 հաս ցեով կամ 
զան գա հա րել ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վին`   հեռ. 011237301, ին տեր նետ URL://www.spm.am: 

Հ նա րա վոր փո փո խութ յուն ներն  ու լրա ցում նե րը կհրա պա րակ վեն այն ձևով, ինչ պես կա
տար վել է ա ճուր դի մա սին սույն հրա պա րա կա յին ծա նու ցու մը: 

Հ/Հ Գույքի անվանումը Թողարկման 
տարեթիվը

Գնահատման 
ամսաթիվը

Գնահատված 
արժեքը 
 /դրամ/

19.06.2017թ. 04.07.2017թ. 19.07.2017թ.
մեկնարկային 

գին /դրամ/
նախավճար  

/դրամ/
մեկնարկային 

գին /դրամ/
նախավճար  

/դրամ/
մեկնարկային 

գին /դրամ/
նախավճար   

/դրամ/
1 Ա/մ. «Վազ 2121» (պ/հ.` 589 ՏԼ 67) 1988 26.09.2016թ 67000 67000 3350 53600 2680 42880 2144
2 Ա/մ. «ԻԺ 2715-011» (պ/հ.` 437 ՏՍ 67) 1990 26.09.2016թ 72000 72000 3600 57600 2880 46080 2304
3 Ա/մ. «ԻԺ-2715» (պ/հ.` 872 ՏՍ 67) 1985 26.09.2016թ 53000 53000 2650 42400 2120 33920 1696
4 Ա/մ. «ԳԱԶ 2705-222» (պ/հ.` 027 ԼՕ 61) 2006 11.05.2017թ 287000 287000 14350 229600 11480 183680 9184

Հ/Հ Գույքի անվանումը
03.08.2017թ. 18.08.2017թ. 04.09.2017թ. 19.09.2017թ. 04.10.2017թ.

մեկնարկային 
գին /դրամ/

նախավճար 
/դրամ/

մեկնարկային 
գին /դրամ/

նախավճար 
/դրամ/

մեկնարկային 
գին /դրամ/

նախավճար  
/դրամ/

մեկնարկային 
գին /դրամ/

նախավճար
 /դրամ/

մեկնարկային 
գին /դրամ/

նախավճար 
/դրամ/

1 Ա/մ. «Վազ 2121» (պ/հ.` 589 ՏԼ 67) 34304 1716 27444 1373 21956 1098 17565 879 14052 703
2 Ա/մ. «ԻԺ 2715-011» (պ/հ.` 437 ՏՍ 67) 36864 1844 29492 1475 23594 1180 18876 944 15101 756
3 Ա/մ. «ԻԺ-2715» (պ/հ.` 872 ՏՍ 67) 27136 1357 21709 1086 17368 869 13895 695 11116 556
4 Ա/մ. «ԳԱԶ 2705-222» (պ/հ.` 027 ԼՕ 61) 146944 7348 117556 5878 94045 4703 75236 3762 60189 3010

 Կա րեն Զա լին յա նը, ով ՀՀ Լո ռու մար զի Գար
գառ հա մայն քի ղե կա վարն է, մաս նա գի տութ յամբ 
գիտ նա կան ագ րո նոմ է (ա վար տել է Եր ևա նի գյու
ղատն տե սա կան ինս տի տու տը): Հ մուտ մաս նա գե տը 
25 տա րուց ա վե լի է, ինչ աշ խա տում է գյու ղատն տե
սութ յան բնա գա վա ռում: Իր վա րած տնտե սութ յան 
օ րի նա կով է պրն Զա լին յա նը ցույց տա լիս, թե ինչ
պես կա րե լի է զար գաց նել գյու ղատն տե սութ յու նը` 
ճիշտ մշա կե լով հո ղը: 

« Շատ կար ևոր է հո ղի գի տա կա նո րեն մշա կու մը: 
Դ րա նում հա մոզ վել ենք տա րի նե րի ըն թաց քում: Հո
ղը չի՛ կա րե լի մշա կել տա րե րայ նո րեն, այ լա պես արդ
յուն քը ցածր կլի նի: Եվ ե թե խորհր դա յին տա րի նե րից 
հե տո մենք ժա ռան գել էինք հա մա չափ պա րար տաց
ված հո ղեր, ո րոն ցում ժա մա նա կին էր կի րառ ված նաև 
ցան քաշր ջա նա ռութ յու նը, ա պա հե տա գա տա րի նե րին, 
ժա մա նա կի ըն թաց քում, հողն աղ քա տա ցավ, շեշ տա
կիո րեն ի ջավ բեր րիութ յու նը, իսկ առ կա գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կան մաշ վեց թե՛ բա րո յա պես, և թե՛ 
ֆի զի կա պես: Այդ պի սով` սպառ վեց հո ղի է ներ գիան, 
ո րի պատ ճառ նե րից մեկն էլ` աշ խա տան քի ոչ ճիշտ կա
ռա վա րում էր»,  պատ մում է Կա րեն Զա լին յա նը: Նա 
այն կար ծի քին է, որ սա կա վա հող մեր երկ րում չպետք 
է լի նեն անմ շակ հո ղա տա րածք ներ: « Հո ղը տրվեց 
և՛ մաս նա գետ նե րին, և՛ ոչ մաս նա գետ նե րին, բո լո րը 
դար ձան հո ղա գործ ներ: Այս տեղ է, որ շեշ տա կիո րեն 
բարձ րա ցավ լա վա գույն մաս նա գետ նե րի դե րա կա տա
րութ յու նը, մե ծա ցավ մաս նա գի տա կան խորհր դատ
վութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Աշ խա տան քի ոչ ճիշտ 
կազ մա կերպ ման  հետ ևան քով, շատ վա րե լա հո ղեր 
վե րած վե ցին խոտ հարք նե րի: Նույն խնդի րը ծա գեց 
նաև ա նաս նա բու ծութ յան բնա գա վա ռում»,  ցա վով է 

հի շում պրն Զա լին յա նը: Ն րա մշա կած հո
ղա տա րածք ներն ար ժա նի են ցու ցադր ման, 
քա նի որ բո լոր աշ խա տանք նե րը դրված են 
գի տա կան հիմ քի վրա: Այս պես օ րի նակ` 
բույ սե րի թփա կալ ման արդ յու նա վե տութ յու
նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով, մշա կութ յան 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում են վաղ 
գար նա նը` ժա մա նա կա ցույ ցին հա մա պա
տաս խան: Ն րա կար ծի քով, կար ևոր է նաև 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րում ընդգր կե լը: 
«Դ րա հա մար ո լոր տը պետք է դարձ նել 
գրա վիչ և  արդ յու նա վետ: Գ յու ղե րում այ սօր 
սերն դա փո խութ յան խնդիր է ա ռա ջա ցել, 
նոր մաս նա գետ նե րը պետք է փո խա րի
նեն հնե րին: Եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րով 
մաս նա գետ նե րի կա րիք կա, ո րը միշտ չէ, 
որ ա պա հով վում է», նշում է հա մայն քի ղե
կա վա րը, ա պա հա վե լում, որ այ սօր վա պա հան ջար կը 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րում է, իսկ դրա հա մար 
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ են հար կա վոր; 
« Չենք կա րող աշ խա տել հին մտա ծե լա կեր պով` նոր 
ձևով: Պետք է լուրջ ու շադ րութ յուն դարձ նել կադ րե
րի պատ րաստ մա նը», իր խոս քը եզ րա փա կում է Կա
րեն Զա լին յա նը: Հարկ է նշել, որ բարձ րո րակ կադ րե
րի պատ րաստ ման ա ռու մով, ՀՀ Լո ռու մար զում լուրջ 
աշ խա տանք ներ է տա նում ՀԱԱՀ Վա նա ձո րի մաս
նաճ յու ղը. շրջանավարտներն ի վի ճա կի է հա մալ րե
լու ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի մաս նա գի տա կան 
կազ մը` ա պա հո վե լով ներ կա յաց վող ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րը: 

Գար գա ռում ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ զբաղ

վում են նաև ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի ցան քով, 
ցա նում են բրո կո լի, կոլ րա բի, ֆի զա լիս, ար տի շոկ, 
ծնե բեկ և  այլն: Աշ խա տանք նե րի ճիշտ կազ մա կերպ
ման նպա տա կով, հա մա գոր ծակ ցում են EMPARD, 
« Կա նաչ ա րա հետ» և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ: Աս տի ճա նա բար ա վե լաց նում են ոչ ա վան դա
կան մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րը, քա նի որ 
ստաց ված բեր քը չու նի ի րաց ման խնդիր: Քայ լեր են 
ձեռ նարկ վում նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, ին չին նպաս տում են նաև 
տա րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան և բ նա պահ պա նա
կան պայ ման նե րը: Կազ մա կեր պում են նաև ման կա
կան սննդի ար տադ րութ յուն:

Նել լի Սա հակ յան
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ՀՀ Լոռու մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101205 հա, 
մարզի  տարածքի շուրջ 27%-ը, որից անտառածածկ է` 85799 հա-ը: Մարզի 
անտառների կառավարումն իրականացնում են ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության կազմում  գործող «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի` Գուգարքի, 
Եղեգնուտի, Լալվարի, Ջիլիզայի, Դսեղի, Ստեփանավանի և Տաշիրի 
անտառտնտեսությունները:

Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ
յան արդ յու նա բե րա կան հա մա լիր նե
րում, ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե
րում, թռչնա ֆաբ րի կա նե րում, կա թի և 
մ սի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սե
րում և  այ լուր, ար դեն շուրջ 20 տա րի 
է, ինչ կեն սա գոր ծու նեութ յան սա նի
տա րա հի գիե նիկ բարձր մա կար դակ է 
ա պա հո վում « Հա կա հա մա ճա րա կա յին 
ար շա վա խումբ» ՍՊԸն: 

Մի ջատ նե րից և կր ծող նե րից զերծ 
մա լու, ինչ պես նաև ա ռողջ սնունդ ու
նե նա լու նպա տա կով, ըն կե րութ յունն 
ի րա կա նաց նում է մի շարք ծա ռա յութ
յուն ներ:  Ի րա կա նաց վում է ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն, 
դե զին սեկ ցիա (մի ջա տա զեր ծում, թաց 
ախ տա հա նում), դե զին ֆեկ ցիա (վա րա
կա զեր ծում, ֆու մի գա ցիա կամ ինչ պես 
ըն դուն ված է ա սել՝ ծխե ցում), դե ռա տի
զա ցիա (վեր ջինս՝ պայ քարն է կրծող նե

րի դեմ): Անդ րա դառ նա լով ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յա նը, 
պետք է նշել, որ այդ նպա տա կով ու նեն 
պե տա կան հա վա տար մագր ված լա
բո րա տո րիա, որ տեղ ի րա կա նաց նում 
են կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի և 
հում քի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 
փոր ձաքն նութ յուն՝ սնունդ ար տադ րող, 
վե րամ շա կող, պահ պա նող, ա ռա քող և 
մա տու ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րում՝ 
ա պա հո վե լով ա ռողջ սնունդ: Հա մա
գոր ծակ ցում են նաև սնունդ ներկ րող 
ըն կե րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև սնկի 
ար տադ րութ յան և ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն նե րի հետ: Ան մասն չեն մում 
նաև քաղց րա վե նիք ներ ար տադ րող ըն
կե րութ յուն նե րը: Պայ քա րի մի ջո ցա ռում
ներ կա տա րե լու նպա տա կով հիմ ա կա
նում օգ տա գոր ծում են հա մաշ խար հա
յին հռչակ ու նե ցող և բ նա պահ պա նո րեն 
անվ տանգ գեր մա նա կան` « Դե տիա 
Դե գեշ», « Բա յեր», շվեյ ցա րա կան` « Նո
վոար տիս», « Սին գեն տա», ա մե րիկ յան 
«էՖՄ.Ս», «Դ յու պոն», ֆրան սիա կան 
«Ա նիոս», ճա պո նա կան « Սու մի տիոն», 
ռու սա կան` «Ա լի նա Նո վա» և  այլ ըն կե
րութ յուն նե րի բարձ րո րակ պատ րաս
տուկ նե րը: Կու զե նա յինք ա ռանձ նա հա

տուկ նշել, որ աշ խա տանք ներն ի րա կա
նաց վում են ըն կե րութ յան բարձ րա կարգ 
և  եր կա րամ յա փորձ ու նե ցող մաս նա
գետ նե րի կող մից, սեղմ ժամ կետ նե րում 
և բարձր ո րա կով: 

Բ նա կա նա բար, հարց է ա ռա ջա
նում, իսկ ինչ պի սի՞ն են հա կա հա մա ճա
րա կա յին և  այլ ծա ռա յութ յուն նե րի գնե
րը: Ըն կե րութ յան հիմ ա դիր տնօ րեն 
Ա շոտ Սա հակ յա նի տե ղե կաց մամբ, ծա
ռա յութ յուն նե րի գներն, ինչ խոսք, բա
վա կա նին մատ չե լի են: «Ըստ մի ջազ գա
յին վի ճա կագ րութ յան, վնա սա տու նե րի 
դեմ պայ քա րում ներդր ված մեկ դո լարն 
ա պա հո վում է հա զա րա վոր դոլ լար նե րի 
ե կա մուտ: Պայ քա րը` կեն ցա ղա յին ամ
բա րա յին վնա սա տու նե րի, կա րիճ նե րի, 
խա վա րա սեր նե րի և  այլ մի ջատ նե րի 
և կր ծող նե րի դեմ՝ չի կա րող դրա կան 
ազ դե ցութ յուն չու նե նալ տնտե սութ յան 
վրա: Լ րա ցու ցիչ կու զե նա յի հի շեց նել, 
որ մեր կող մից կա տար վում են նաև 
փայ տանյու թի մի ջա տա զեր ծում, բրդի, 
բամ բա կի, մոր թու, կաշ վե ու դրան ցից 
պատ րաստ ված ար տադ րան քի ծխե
ցում», ա սում է Ա շոտ Սա հակ յա նը, ա պա 
հա վե լում, որ  ցան կա ցած գոր ծում կար
ևո րը վստա հութ յունն է, ո րից  էլ սկսվում 

է ա ռա ջին քայ լը: « Մենք նվա ճել ենք մեր 
գոր ծըն կեր նե րի վստա հութ յունն ու հա
մակ րան քը, ո րին  հա սել ենք հա մա տեղ 
եր կա րամ յա ու նվիր ված աշ խա տան քի 
արդ յուն քում», իր խոս քը եզ րա փա
կում է հիմ ա դիր տնօ րե նը: Հարկ է 
շեշ տել, որ եր կար տա րի նե րի փորձ ու
նե ցող մաս նա գի տա կան կազ մը վե րա
պատ րաս տում ան ցել է Եվ րո պա յում և 
ԱՄՆում: Լա վա գույն մաս նա գետ նե րի  
ջան քե րով, « Հա կա հա մա ճա րա կա յին 
ար շա վա խումբ» ՍՊԸն յու րա քանչ յուր 
տա րի ներ կա յաց նում է նոր ծրագ րեր և 
հան դես է գա լիս կա տար վե լիք մի ջո ցա
ռում ե րի թար մաց ված նա խա ձեռ նութ
յուն նե րով ու նոր ա ռա ջարկ նե րով: 

 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 տե ղե կաց մամբ, 
ան տառտն տե սութ յուն նե րի հետ պար
բե րա բար ամ փոփ վում են մար զի տա
րած քում փայ տան յու թի մթեր ման պե
տա կան ա ռա ջադ րան քի և  ան տառ վե
րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի վե րա
բեր յալ տվյալ նե րը: «Այս պես, օ րի նակ, 
2016 թ. ըն թաց քում պլա նա յին և  այլ 
հա տում ե րը կազ մել են 10826 մ3, այդ 
թվում, այլ հա տում եր՝ 1560 մ3: Տար
վա ըն թաց քում մթեր վել է 9910 մ3 թա
փուկ վա ռե լա փայտ»,  տե ղե կաց նում է 
Գ րի գոր Հա կոբ յա նը, ա պա հա վե լում, 
որ « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի, ՀՀ Ոս տի
կա նութ յան մար զա յին վար չութ յան և ՀՀ 
բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
ԲՊՏ Լո ռու տա րած քա յին բաժ նի հետ 
պար բե րա բար ամ փոփ վել են մար զի 
տա րած քում ա պօ րի նի ծա ռա հա տում ե
րի, փայ տան յու թի ա նօ րի նա կան տե ղա
շար ժի և  օ րի նա խախ տում ե րի վե րա
բեր յալ  տվյալ նե րը: Վար չութ յան պե տի 
տվյալ նե րով, 2016 թ. ըն թաց քում, Ոս տի
կա նութ յան Լո ռու մար զա յին վար չութ
յան կող մից,  կա տար վել է 741 ստու գայց, 
հայտ նա բեր վել է ա պօ րի նի ան տառ հա
տում ե րի, փայ տան յու թի տե ղա փոխ ման 
և  ի րաց ման 63 դեպք, հայտ նա բեր ված 
փայ տան յու թի քա նա կը ե ղել է 321.08 մ3: 
Հա րուց վել է  քրեա կան 10 գործ, վար
չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են են
թարկ վել 30 ան ձինք: ՀՀ Լո ռու մար զի 
«Ան տառտն տե սութ յան» մաս նաճ յու ղե
րում, 2016թ. ըն թաց քում հայտ նա բեր
վել է ա պօ րի նի հատ ված 356 ծառ` 237 
խտաց ված մ3 ընդ հա նուր ծա վա լով: 

Ինչ վե րա բե րում է ծա ռատն կում ե
րին, ա պա այդ ուղ ղութ յամբ ՀՀ Լո ռու 
մար զում, 2016 թ. ըն թաց քում, «Էյ Թի 
Փի» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րա մը,  
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ի րա կա նաց րել 
է հա մայն քա յին ծա ռա տունկ` Ար ևա շող, 
Լու սաղբ յուր, Փամ բակ,  Ա լա վեր դի, Վա
նա ձոր և Տա շիր հա մայնք նե րում (տնկվել 
են 1500 ծա ռ): Իսկ ան տա ռա յին ծրագ
րի շրջա նակ նե րում, Կո ղես հա մայն քում 
նա խորդ տա րի նե րին հիմ ադր ված 50 

հաի վրա, ցանք սի մի ջո ցով կա տար վել 
են լրաց ման աշ խա տանք ներ (տնկվել է 
շուրջ 37800 սո ճի): Նույն հա մայն քում 
կա տար վել են նաև ցան կա պա տի վե
րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: Ի դեպ, 
ցան կա պա տի վե րա նո րոգ ման աշ խա
տանք ներ են ի րա կա նաց վել նաև Կո
ղես, Ֆիա լե տո վո, Ս պի տակ, Ար ջուտ և 
Ծաղ կա բեր հա մայնք նե րում։ Տա շիր հա
մայն քում կա տար վե լ են 33 հա տա րած
քի ցանկա պատ ման և  ան տառտնկ ման 
աշ խա տանք ներ: Իսկ Ս պի տակ, Ս տե
փա նա վան, Կաթ նա ջուր, Ար ջուտ, Ֆիո
լե տո վո,  Ծաղ կա բեր, Ջ րա շեն, Ղու սա լի, 
Ս վերդ լով, Սա րա տով կա, Մի խա յե լով կա 
և Կո ղես հա մայնք նե րում կա տար վել են 
նա խորդ տա րի նե րին հիմ ադր ված ան
տառմ շա կույթ նե րի խնամ քի և լ րաց ման 
աշ խա տանք ներ: «Ան տառտն կարկ նե րի 
խնամ քի և լ րաց ման աշ խա տանք նե րը 
կրում են շա րու նա կա կան բնույթ», նշում 
է Գ րի գոր Հա կոբ յա նը: Ի դեպ, հիմ ադ
րա մը մար զում ի րա կա նաց նում է նաև 
տա րաբ նույթ բնա պահ պա նա կան ու
սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ, իսկ  հա
մայնք նե րին, անվ ճար հի մունք նե րով, 
տրա մադ րում է պտղա տու և դե կո րա տիվ 
տնկի ներ: Ինչ վե րա բե րում է Թե ղու տի 
պղինձմո լիբ դե նա յին հան քա վայ րի շա
հա գործ ման հետ կապ ված խնդիր նե
րին, ա պա ըստ հաս տատ ված բնա պահ
պա նա կան ծրագ րի, « Թե ղուտ» ՓԲԸն, 
20092015 թթ. ըն թաց քում, մաս նա գի
տաց ված ձեռ նար կութ յուն նե րի մի ջո ցով, 
Լեռ նա հո վիտ, Թե ղուտ, Ար ջուտ, Օ ձուն, 
Շ նող հա մայն քա յին տա րածք նե րի  վրա, 

իսկ « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի մաս նաճյու
ղե րի մի ջո ցով` նաև պե տա կան ան տա
ռա յին ֆոն դի տա րածք նե րի վրա, ի րա
կա նաց րել է նախ կի նում հիմ ադր ված 
ան տառմ շա կույթ նե րի լրաց ման և խ նամ
քի աշ խա տանք ներ: Նույն ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, 2016 թ. աշ նա նը, « Գու գար
քի ան տառտն տե սութ յուն» մաս նաճ յու ղի 
տա րած քում, 20.4 հա  տա րած քի վրա, 
կա տար վել են ցան կա պատ ման և  ան
տառտնկ ման աշ խա տանք ներ: Ըն թա
ցիկ տա րում, ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
« Գու գար քի ան տառտն տե սութ յուն» մաս
նաճ յու ղի կող մից նա խա տես վում է, շուրջ 
70 հա  տա րած քի վրա, ի րա կա նաց նել 
ան տառտնկ ման աշ խա տանք ներ: Թե
ղու տի ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 2016 
թ. ի րա կա նաց վել է` դեռևս 2015 թ. աշ
նա նը Շ նող հա մայն քում 10 հա տա րած
քի վրա հիմ ված պտղա տու այ գի նե րի 
խնամ քի և լ րաց ման աշ խա տանք ներ 
(ար քա յա նա րինջ` 6.2 հա, կե ռաս` 1.9 
հա, խնձոր` 1.4 հա, դեղձ` 0.5 հա): 2017 
թ.  նա խա տես վում է ևս 10 հա պտղա
տու այ գի նե րի հիմ ում: Մարզ պե տա րա
նի հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի 
հանձ նա րա րութ յամբ, հա մայնք նե րում 
ծա ռե րի է տը կա տար վում է ուշ աշ նա նը, 
իսկ է տից ա ռա ջա ցած վա ռե լա փայ տը 
տրա մադր վում է սո ցիա լա պես ա նա պա
հով ըն տա նիք նե րին: Մարզ պե տա րա նի 
միջ նոր դութ յամբ` Լեռ նա պատ, Քա րա ձոր 
և Ղուր սա լի հա մայնք նե րին թույ լատր
վել է, հա մայնք նե րին հա րա կից ան տա
ռա յին տա րածք նե րում, ի րա կա նաց նել 
կոճ ղաշ վա յին վե րա ճի օ ժան դակ ման 
աշ խա տանք ներ, ո րից ա ռա ջա ցած փայ
տան յու թը, դարձ յալ անվ ճար, հատ կաց
վել է ազ գաբ նակ չութ յա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րի հա մա ձայ նութ յամբ, 2016 թ. գար նա
նը, Թե ղու տի հան քա վայ րի ան տա ռա
ծած կի հա տու մից ա ռա ջա ցած փայ տան
յու թի 50 %ը զեղչ գ նով՝ 1 մ36000 դրա
մով, որ պես վա ռե լա փայտ հատ կաց վել է 
մար զի հա մայնք նե րին: 2016 թ.ին, շա
բա թօր յակ նե րի մի ջո ցով, կա նա չա պատ
ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով, մար զի 9 հա մայնք նե րի, 27 

դպրոց նե րի և տար բեր հիմ արկձեռ
նար կութ յուն նե րին, մարզ պե տա րա նի 
կող մից, տրա մադր վել են « Հա յան տառ» 
ՊՈԱԿի տնկա րան նե րից, օգ նութ յան 
կար գով, ստաց ված վայ րի տան ձե նու, 
խնձո րե նու, ըն կու զե նու և կաղ նու շուրջ 
4000 տնկի ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
2016 թ. ըն թաց քում մար զում ի րա կա
նաց վել են շուրջ 53.4 հա տա րած քի 
ցան կա պատ ման և  ան տառտնկ ման աշ
խա տանք ներ: Միա ժա մա նակ,  Ի րա կա
նաց վել է նաև նա խորդ տա րի նե րին հիմ
նադր ված ան տառմ շա կույթ նե րի խնամ
քի, լրաց ման  և նախ կի նում կա ռուց ված 
ցան կա պա տի վնաս ված հատ ված նե րի 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

Լո ռու մար զա յին փրկա րա րա կան 
վար չութ յան հետ հա մա տեղ, մշակ վում 
և պար բե րա բար անց են կաց վում «Ան
տառ նե րի հրդեհ նե րի հրդե հա շիջ ման 
կազ մա կեր պում» թե մա յով շտա բա յին 
ու սում ա վար ժութ յուն ներ: «Ըն թաց
քի մեջ է ՀՀ կա ռա վա րութ յան, UNDP և 
GEF մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րի նա խա ձեռ նութ յամբ,  ՀՀ Լո ռու և ՀՀ 
Տա վու շի մար զե րում « Հո ղե րի և  ան տառ
նե րի կա յուն կա ռա վար ման ներդ րու
մը` Հ յու սիսար ևել յան Հա յաս տա նի չոր 
լեռ նա յին լանդ շաֆտ նե րում» ծրա գի րը: 
Ծ րագ րի նպա տակն է` ա պա հո վել հյու
սիսար ևել յան Հա յաս տա նում հո ղե րի 
և  ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը՝ 
ե րաշ խա վո րե լով բազ մա պի սի է կո հա
մա կար գա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տա
կա րար ման շա րու նա կա կան ըն թաց քը, 
նպաս տե լով` կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ
պա նութ յա նը», տե ղե կաց նում է Գ րի գոր 
Հա կոբ յա նը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, 
2017 թ. ըն թաց քում, նա խա տես վում է 
Օ ձուն հա մայն քում, 90 հա տա րած քի 
վրա, ի րա կա նաց նել կոճ ղաշ վա յին վե
րա ճի օ ժան դա կում: Իսկ « Հա յան տառ» 
ՊՈԱԿի Գու գար քի և Ե ղեգ նու տի ան
տառտն տե սութ յուն նե րում կկա տար վեն 
գույ քագր ման և  ան տառ կա ռա վար ման 
պլան նե րի մշակ ման աշ խա տանք ներ:  
Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը` 48 ա միս է և  
ա վար տին կհասց վի 2018 թ.ին: 

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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Հողի արդյունավետ օգտագործման, միավոր տարածությունից նվազագույն ծախսումներով 
սպիտակուցներով հարուստ անասնակեր ստանալու և միաժամանակ` հողի բերրիությունը բարձրացնելու 
գործում միամյա բակլազգի խոտաբույսերից շաբդարն անփոխարինելի մշակաբույս  է: Շաբդարն արագ 
աճող, բարձր բերքատու, սպիտակուցներով հարուստ բազմահար կերաբույս է: Այն որպես միջանկյալ 
և ենթացանք մշակաբույս` հաջողությամբ մշակվում է հանրապետության գյուղատնտեսական բոլոր 
գոտիներում, այդ թվում  նաև Արարատյան դաշտավայրում՝ գարնանացան, աշնանացան, իսկ ամռանը 
խոզանացան ձևով, թե առանձին և թե կերային այլ մշակաբույսերի հետ համատեղ խառը ցանքերում:

Շաբդարը հաջողությամբ մշակվում և բարձր բերք է տալիս շարահերկ մշակաբույսերի, առանձնապես 
խոզանացան եգիպտացորենի միջշարային տարածություններում, որպես` ենթացանք: Նա ամենահաջող 
զուգորդն է առվույտի, աշնանացան գարու, վարսակի, ձմեռային հլածուկի /ռապս/ և հացազգի 
խոտաբույսերի համատեղ ցանքերում, ինչպես նաև նորատունկ այգիներում մշակելու համար: Անկախ 
ցանքի ժամկետից և մշակության ձևից կարճ վեգետացիայում հեկտարից ապահովվում է 400-500 ց  
հյութալի՝ շուրջ 15 ց մարսելի պրոտեինի պարունակությամբ կանաչ զանգված: Հատկանշական է, որ 
շաբդարի և վերը նշված կերային մշակաբույսերի հասունացման փուլերը խառը ցանքերում համընկնում 
են և ստացվում է ամենատարբեր տեսակի կեր՝ կանաչ զանգված, խոտ, սենաժ, խոտալյուր և սիլոս: 
Կենդանիների կերի ռացիոնում շաբդարի օգտագործումը զգալիորեն նպաստում է  մթերատվության, 
հատկապես կաթի արտադրության ավելացմանը: Այս ամենից բացի, շաբդարը նաև մեղրատու բույս է :

զա նա ցան ե գիպ տա ցո րե նի ցան քե րում 
շաբ դա րը պետք է ցա նել` որ պես են-
թա ցանք մշա կա բույս, ե գիպ տա ցո րե-
նի վեր ջին միջ շա րա յին մշա կութ յու նից 
և ս նու ցու մից հե տո, հեր թա կան ջրից 
ա ռաջ: Ցան քը պետք է կա տա րել միջ շա-
րա յին տա րա ծութ յուն նե րում հա մա տա-
րած կեր պով` հեկ տա րին 16-18 կգ սեր-
մի հաշ վով, սո վո րա կան շար քա ցա նով, 
նա խա պես հա նե լով շար քա ցա նի այն 
բան վո րա կան օր գան նե րը, ո րոնք հա-
մընկ նում են ե գիպ տա ցո րե նի շար քե րի 
ուղ ղութ յա նը:

Ե գիպ տա ցո րե նի փխրեց ված միջ-
շար քե րում շա ղա ցան կա տա րե լիս` սեր-
մե րը ծած կե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չի 
զգաց վում, միայն ծլա ջու րը պետք է տալ 
դան դաղ հո սան քով, բա րակ շի թե րով: 
Ե գիպ տա ցո րե նի բեր քա հա վա քից հե տո 
շաբ դա րի հե տա գա հա րե րը ա պա հո վե-
լու նպա տա կով, պետք է կազ մա կեր պել 
դաշ տի խնամք և ջ րում եր: Այս դեպ-
քում նույն դաշ տի յու րաք անչ յուր հեկ-
տա րից մինչև հա ջորդ գար նա նա ցա նը,  
շաբ դա րը լրա ցու ցիչ ա պա հո վում է 400-
500 ց հ յու թա լի զանգ ված:

ՇԱԲ ԴԱ ՐԻ 
ՍԵՐՄ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

 Շաբ դա րի   սեր մի բեր քատ վութ-
յան և  ո րա կի վրա էա կան ազ դե ցութ-
յուն են գոր ծում ցան քի ժամ ետ նե րը, 
հատ կա պես` հա րե րի ընտ րութ յու նը: 
Բո լոր դեպ քե րում սեր մի ա ռա վել բարձր 
բերք ստաց վում է ա ռա ջին հա րից թողն-
ված սերմ ա դաշ տե րից:  Ա վե լի շատ և 
բարձ րո րակ սերմ ստա նա լու հա մար 

սեր մա դաշ տե րը պետք է ա ռանձ նաց նել 
աշ նա նա ցան և խո զա նա ցան ե գիպ տա-
ցո րե նի վրա  են թա ցանք ար ված դաշ-
տե րի հա ջորդ գար նան ա ռա ջին հա-
րից, ո րոնք հա սու նա նում են գայ լու կի 
սեր մե րից մոտ 30 օր շուտ: Այդ դեպ քում 
հեկ տա րից ստաց վում է 10-12 ց գայ լու-
կա զերծ սեր մա ցու, ո րը կա րե լի է օգ տա-
գոր ծել նույն տար վա ամ ռան և  աշ նան 
ցանք կա տա րե լու հա մար:

Սերմ ա դաշ տե րը պետք է ջրել չա-
փա վոր, այն հաշ վով, որ շատ բարձր 
ու խիտ խո տա ծածկ չա ռա ջա նա և բույ-
սե րը հա մե մա տա բար կան գուն ման: 
Շաբ դա րի սեր մի ո րա կը կախ ված է նաև 
հնձի և կալս ման ժամ ետ նե րի ճիշտ 
պահ պա նու մից: Հուն ձը պետք է կա տա-
րել երբ ցո ղուն նե րն ու նեն բաց դե ղին 
գույն, բայց դեռևս չեն չո րա ցել և ծաղ-
կափ թութ յուն նե րի /գլխիկ նե րի/ մոտ 70 
%-ը գոր շաս պի տա կա վում են դար ձել: 
Քա նի որ շաբ դա րի ցո ղու նը սնա մեջ է և  
սեր մա կալ ման շրջա նում բույ սե րը պառ-
կում են, խոր հուրդ է տրվում սեր մա դաշ-
տե րի հուն ձը կա տա րել ան ջատ: 
Անհ րա ժեշտ է խու սա փել սերմ ա դաշ-
տում ա զո տա կան պա րար տա նու թե րի 
օգ տա գոր ծու մից: Ֆոս ֆո րա կան և կա-
լիու մա կան պա րար տան յու թե րը դրա-
կա նո րեն են ազ դում շաբ դա րի սեր մատ-
վութ յան և  ո րա կի վրա: Ա ռա ջար կում 
ենք Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում սերմ-
նա դաշ տե րը պա րար տաց նել P60 K60  չա-
փա քա նա կով:   

 Ռոլանդ Ղազարյան
ԵԳԿ, գյուղատնտեսական 

գիտությունների թեկնածու

ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
ԵՎ ՑԱՆՔԸ

Շաբ դա րի մա քուր ցան քի տար բեր 
ժամ ե տի հա մար հո ղի մշա կութ յու նը 
տար բեր է: Աշ նա նը ցան քը պետք է կա-
տա րել ե գիպ տա ցո րե նից, ըն դե ղեն նե-
րից և բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա-
բույ սե րից վաղ ա զատ ված դաշ տե րում, 
հո ղի մա կե րե սը չի զե լով կամ  կուլ տի վա-
տո րով փխրեց նե լուց հե տո, իսկ մո լա խո-
տե րով վա րակ ված և  ամ րա ցած հո ղե-
րում կա տա րել խո րը վար և հար թե ցում:

Աշ նա նա ցա նի լա վա գույն ժամ ետ 
է հա մար վում սեպ տեմ բե րի 10-ից հոկ-
տեմ բե րի 10-ը:

Գար նան ցան քը կա տար վում է 
ցրտա հեր կի վրա, վաղ գար նա նը, 
դաշ տա յին աշ խա տանք ներն սկսման 
ժամանակ ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րութ-
յան դեպ քում: Այս պայ ման նե րում գար-
նա նա ցան շաբ դա րը մաս սա յա կան ծիլ 
է տա լիս 5-8 օր վա ըն թաց քում և ծ լաջ րի 
կա րիք չի զգում: Ա վե լի չոր հո ղե րում և  
ուշ ցան քի դեպ քում տրվում է 1-2 ջուր:

Խո զա նա ցան շաբ դա րի հո ղի նա խա-
ցան քա յին մշա կութ յու նը կա տար վում 
է հետև յալ կերպ: Ե թե հո ղի մա կե րե սը 
փա փուկ է և զերծ է մո լա խո տե րից ցան-
քից ա ռաջ, ա ռանց հո ղը վա րե լու, կա-
տար վում է  2-3 խո րը փոց խում,  հետո 
ցանք: Խո զա նի մա կե րե սը ամ րա ցած և 
կեղ ևա կալ ված լի նե լու դեպ քում անհ րա-
ժեշտ է խո զա նը ջրել, հո ղի քե շի ժա մա-
նակ կա տա րել մա կե րե սա յին փոց խում 
և  ան մի ջա պես ցա նել: 

Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում և նա-
խա լեռ նա յին գո տու ջրո վի հո ղե րում 
ցան քը կա տա րել նա խորդ մշա կա բույ-
սի բեր քա հա վա քից ան մի ջա պես հե տո, 
մինչև հու լի սի վեր ջը:  Խո զա նա ցա նի 
ժա մա նակ, բո լոր դեպ քե րում պետք է 
տալ ծլա ջուր:

Աշ նա նա ցա նի և խո զա նա ցա նի 
դեպ քում ցան քի նոր ման սահ մա նել 
հեկ տա րին` 16-20, իսկ գար նա նա ցա նի 
դեպ քում՝ 14-16 կգ` ցան քի խո րութ յու նը 
պահ պա նե լով 1-1.5 սմ: Խո զա նա ցան 
շաբ դա րը սկզբնա կան շրջա նում /մինչև 
խո տա ծածկ ա ռա ջա նա լը/ պետք է հա-
ճա խա կի ջրել: Կի սաա նա պա տա յին 
հո ղե րում /ղռե րում/ շաբ դար մշա կե լիս 
պետք է ա մեն կերպ խու սա փել խո րը և 
շուռ տված վա րից: Այս պայ ման նե րում 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել հո ղի մա կե-
րե սա յին փխրե ցում: Ղ ռե րում մշակ վող 
շաբ դա րի վեր ջին հա րի բեր քը կա րե լի 
է վա րա ծած կել և  օգ տա գոր ծել  որ պես 
կա նաչ պա րար տա ցում:

ՇԱԲ ԴԱ ՐԻ ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՑՈՒ ՄԸ 
Շաբ դա րը ա զո տա կան պա րար-

տան յու թե րի նկատ մամբ պա հանջ կոտ 
չէ, սա կայն պա հանջ կոտ է ֆոս ֆո րի 
և կա լիու մի նկատ մամբ: Սու պեր ֆոս-
ֆա տը և կա լիու մա կան ա ղը պետք է 

հո ղ մտցնել հի մա կան մշա կութ յու նից 
ա ռաջ՝ 60-120 կգ/հ նոր մա յով: Տե ղա կան 
պա րար տան յու թե րից կա րե լի է օգ տա-
գոր ծել մո խի րը, ո րը պետք է տալ հո ղի 
նա խա ցան քա յին մշա կութ յու նից /փոց-
խու մից/  ա ռաջ և բույ սե րի վե րա ճի ժա-
մա նակ, որ պես սնու ցում: Սնն դան յու թե-
րով աղ քատ, թույլ հզո րութ յամբ հո ղե-
րում սնուց ման կար գով անհ րա ժեշտ է 
տալ նաև ա զոտ, յու րաքանչ յուր հա րից 
հե տո 30 կգ/ հ նոր մա յով:

Առ վույ տի և շաբ դա րի հա մա տեղ 
խա ռը ցանք: Առ վույ տի հետ շաբ դա րի 
հա մա տեղ ցան քը կա տա րել սեր մե րը 
միմ յանց հետ խառ նե լուց հե տո: Այս դեպ-
քում պետք է վերց նել շաբ դա րի ցան քի 
նոր մա յի 50 %-ը, իսկ առ վույ տի՝ լրիվ նոր-
ման: Աշ նա նը կամ գար նա նը են թա ցանք 
կա տա րած առ վույտ նե րի վրա շաբ դա րը 
ցան վում է ծած կող մշա կա բույ սի բեր քա-
հա վա քից ան մի ջա պես հե տո, 10-12 կգ/ 
հա նոր մա յով, սեր մե րը փոց խով թեթև 
ծած կել ու ջրել: Մի ջոց նե րը, ջու րը և ժա-
մա նա կը խնա յե լու, ինչ պես նաև առ վույ-
տի հա մար աճ ման լա վա գույն պայ ման-
նե րը  ստեղ ծե լու տե սա կե տից, շաբ դա րի 
և  առ վույ տի խառ նուր դով վե րը նշված 
հա րա բե րակ ցութ յամբ են թա ցանք պետք 
է կա տա րել նաև խո զա նա ցան  ե գիպ-
տա ցո րե նի վրա: Շաբ դարն առ վույ տի  
հետ մշա կութ յան այս ե ղա նա կը ցան քի 
տա րում հատ կա պես առ վույ տի ա ռա ջին 
և  երկ րորդ հա րե րի ժա մա նակ, առ վույ-
տի մա քուր ցան քի հա մե մա տութ յամբ, 
լրա ցու ցիչ  ա պա հո վում է շուրջ 500 ց/ հա 
կա նաչ զանգ ված:

Շաբ դա րի և հա ցազ գի մշա կա բույ-
սե րի խա ռը ցանք: Աշ նա նա ցա նի պայ-
ման նե րում շաբ դա րը հա ջո ղութ յաբ 
մշակ վում է նաև որ պես հա ցազ գի խո-
տա խառ նուրդ նե րի զու գորդ: Գա րու, 
տա րե կա նի և հա ցազ գի խո տա բույ սե-
րի հետ, նա յած հո ղա յին և կ լի մա յա կան 
պայ ման նե րին, շաբ դա րը մշակ վում է 
աշ նա նա ցա նի և գար նա նա ցա նի, իսկ 
սու դա նի խո տի և վար սա կի հետ՝ գար-
նա նա ցա նի պայ ման նե րում: Աշ նա նա-
ցան գա րու, տա րե կա նի, վար սա կի հետ 
խա ռը ցան քը կա տար վում է ան ջատ 
ե ղա նա կով, նախ ցա նում են հա ցա հա-
տիկ նե րը, ա պա շաբ դա րը, ո րից հե տո 
ջրվում է: Խա ռը ցան քի հա մար պետք է 
օգ տա գոր ծել մեկ հեկ տա րի հա մար նա-
խա տես ված շաբ դա րի սեր մի 100, հա-
ցա հա տիկ նե րի 30-35, սու դա նի խո տի 
և հ լա ծու կի 50, իսկ հա ցազ գի խո տա-
բույ սե րի 25-30 տո կո սի հա րա բե րութ յու-
նը: Բո լոր դեպ քե րում շաբ դա րը պետք 
է հնձել բույ սե րի ծաղկ ման սկզբին, 
հնձե լուց ան միջ պես հե տո անհ րա ժեշտ 
է ջրել, նոր խո տա ծածկ ա ռա ջա նա լու 
հա մար:

 Շաբ դա րի և շա րա հերկ մշա կա բույ-
սե րի հա մա տեղ ցանք: 

Գա րա նան ցան և  ա ռանձ նա պես խո-

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Գեղարքունիքի մարզում գարնանացանն 
ընթացքի մեջ է

Գե ղար քու նի քի մար զի 
տնտե սութ յուն նե րում շա րու
նակ վում է գար նա նա ցա նը: 

Ինչ պես տե ղե կաց րին Գե
ղար քու նի քի մարզ պե տա րա նի 
աշ խա տա կազ մի գյու ղատն
տե սութ յան բնա պահ պա նութ
յան վար չութ յու նից, 2017 թվա
կա նի մա յի սի 9ի դրութ յամբ 
,Գե ղար քու նի քի մար զի տնտե
սութ յուն նե րում կա տար վել է 
մոտ 10 հա զար 524 հեկ տար 
գար նա նա ցան, ո րից` 8 հա զար 
հեկ տա րը կազ մում են գար նա
նա ցան գա րու, 400 հեկ տար՝ 
գար նա ցան ցո րե նի ցան քե րը: 
Մ նա ցած տա րածք նե րում ցան վել են այլ հա ցա բույ սեր, ըն դե ղեն: Կա տար վել է 
նաև 754 հեկ տար կար տո ֆի լի ցանք: Տն տե սութ յուն նե րը ստա ցել են պե տութ յան 
կող մից սուբ սի դա վոր ված 2832 տոն նա ա զո տա կան պա րար տան յութ:  
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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

ԱՎՈԿԱԴՈ. ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ և ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լի լիթ Գաս պար յան

ԿԱՂԱՄԲԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 Հին հույ նե րը կա ղամ բին վե րագ րում էին 

այն պի սի բու ժիչ հատ կութ յուն ներ, ինչ պի սիք են` 
վեր քե րի ա պա քի նու մը, անք նութ յան բու ժու մը, 
նյար դա յին գրգռվա ծութ յան թո թա փու մը։ Դեռևս 
մ.թ.ա. VI դա րի մտա ծող Պ յու թա գո րա սը հի շա
տա կել է, որ կա ղամ բն ա պա հո վում է ճիշտ մար
սո ղութ յուն և ս տեղ ծում լավ տրա մադ րութ յուն։ 

 Հին հռո մեա ցի նե րը կա ղամ բի հյութն օգ տա
գոր ծում էին ու ժեղ գլխա ցա վե րի  դեպ քում և խո
րա պես հա վա տա ցած էին, որ այն բարձ րաց նում 
է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը զա նա զան 
հի վան դութ յուն նե րի, այդ թվում` ժան տախ տի հան
դեպ։ Հին Ե գիպ տո սում խա շած կա ղամ բը մա տու
ցում էին որ պես ա ղան դեր` հա վա տա ցած լի նե լով, 
որ այն բա րե լա վում է մար սո ղութ յու նը։ Հին ժա մա
նակ նե րում կա ղամ բին նույ նիսկ մո գա կան հատ
կութ յուն ներ էին վե րագ րում։ Օ րի նակ` Ա լեք սանդր 
Մա կե դո նա ցին մար տից ա ռաջ իր զին վոր նե րին կա
ղամ բով էր կե րակ րում՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ կա
ղամբն ուժ կտա նրանց բա զուկ նե րին, և  այս կերպ 
հաղ թա նակն ա պա հով ված կլի նի։ Իսկ  Գեր մա
նիա յում ան գամ կա ղամ բի ար ձան են կանգ նեց րել: 
 Կա ղամ բը վի տա մին Cի բնա կան ամ բար է. այդ 
ար ժե քա վոր վիտամինը կա ղամ բում ա վե լի շատ է, 
քան մեր ձար ևա դար ձա յին կիտ րո նում և նարն ջում։ 
Կա ղամ բը հա րուստ է նաև B, P, K խմբի վի տա մին
նե րով, ինչ պես նաև` «հա կա խո ցա յին գոր ծոն» հա
մար վող U (յու) վի տա մի նով։ Կա ղամ բում կան մեծ 
քա նա կութ յամբ ծծումբ, կալ ցիում, կա լիում, ֆոս ֆոր 

պա րու նա կող հան քա յին նյու թեր, ինչ պես նաև` լի
զո ցիմ, որն օժտ ված է ար տա հայտ ված ման րէաս
պան հատ կութ յուն նե րով։  Գար նա նը, խոր հուրդ է 
տրվում օգ տա գոր ծել թթու դրած կա ղամբ, քա նի որ 
ճիշտ թթվեց ման դեպ քում այն գրե թե ամ բող ջութ
յամբ պահ պա նում է վի տա մին նե րի և հան քա յին 
ա ղե րի պա շար նե րը։ Ամ բող ջա կան գլխով կամ խո
շոր կտոր նե րով թթվեց րած կա ղամ բի մեջ վի տա
մին նե րի և հան քա յին նյու թեր, պա րու նա կութ յու նը 
կրկնա կի ան գամ ա վե լի է, քան մանր կտրա տած 
կամ քե րի չով անց կաց րած թթու դրած կա ղամ բում։ 
Թթվեց րած կա ղամ բն ընկղմ ված լի նի ա ղաջ րի մեջ 
և պահ վի սա ռը տե ղում։ Ի դեպ, թթվեց րած կա ղամ
բի ա ղա ջու րը շատ օգ տա կար է, քա նի որ նրա մեջ 
են անց նում կա ղամ բի շատ օգ տա կար բա ղադ րա
մա սեր։ Բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում 
են ինչ պես թարմ, այն պես էլ թթու դրած կա ղամբ։ 
Ն րանց, ով քեր ա վել քա շի խնդիր ու նեն, բժիշկ նե
րը խոր հուրդ են տա լիս օգ տա գոր ծել թարմ կամ թթու 
կա ղամ բի հյութ։ Հար կա վոր է վերց նել բրդյա կտոր, 
թրջել կա ղամ բահ յու թի մեջ և դ նել հի վանդ հո դին։ 
Քիչ ժա մա նակ անց հի վան դը կնկա տի, թե ինչ պես 
են ցա վե րը մեղ մա նում։ Որ քի նի ժա մա նակ կա ղամ բի 
տերև նե րը ե փում են կա թի մեջ, ա վե լաց նում ցո րե
նի թե փուկ ներ և ս տաց ված զանգ վա ծը թրջոց նե րի 
տես քով դնում մաշ կի ախ տա հար ված հատ ված նե
րին։ Թարմ կա ղամ բի տերև նե րից պատ րաստ ված 
խյուսն ա րա գո րեն օգ նում է թա րա խա յին վեր քե րի 
ա պա քին ման ժա մա նա կ։

Ա վո կա դոն մշտա դա լար պտղա տու բույ սե րի տե
սակ է, ո րը պատ կա նում է Lauraceae ըն տա նի քին: 
Մ շա կա բույ սե րի ըն տա նի քի կար ևոր պտուղ է: 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 նե րն ու նեն հետև յալ 
ա նու նը՝ alligator pear («կո կոր դի լոս տանձ»)։

Ա վո կա դոն ա րագ ա ճող ծառ է  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 նե րը է լիպ սաձև են, եր կա րութ յու նը հաս նում է 
մինչև 35 սմ ի, ամ բողջ տա րին մում են: Ծա ղիկ նե րը 
փոքր են աչ քի չնկնող, կա նա չա վուն են, ա սեղ նա տերև 
տերև նե րո: Պ տուղ նե րը տար բեր չա փի են, տան ձի 
նման, պտղի եր կա րութ յու նը հաս նում է 5 մինչև 20 սմ, 
քա շը 50գ մինչև 1,8 կգ։ Ան հաս  պտու ղը մուգ կա նաչ 
է կեղ ևը կոշտ, ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նում է սև։ 
Հա սած պտու ղը կա նաչ կամ դեղ նա կա նաչ գույն ու նի, 
յու ղոտ է, 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 նի ա վո կա դո յի 400 սոր տ։ 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 ս տա ցել է «ա լի գա տո
րի 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 նվա զեց նում է խո լես տե րի
նի մա կար դա կը ար յան մեջ։ Ա վո կա դոն կի րառ վում է 
որ պես նա խա պահ պա նութ յուն՝ 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։ Լա
վաց նում է տե սո ղութ յու նը, հի շո ղութ յու նը և կրճա տում 
սիրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի զար գա ցու մը։ 
Վե րաց նում է 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։ Կ ճեպ ներն ու նեն որ դա թափ 
հատ կութ յուն։ 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 կա րևոր 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 ի և  օր գա նիզ մի 
ե րի տա սար դութ յան և ա ռող ջութ յան անն կա րագ րե լի 
աղբ յուր է: Մենք, ի հար կե, հնա րա վո րութ յուն չու նենք 
այդ պտղի տե րև ներն օգ տա գոր ծե լու, բայց ա վո կա դո
յի հայ րե նի քում այն օգ տա գոր ծում 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 և մ սին։

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 պտղամ սին 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, բայ ցի այդ` 
ա վո կա դոն 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 բո լո րը կա րող են 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 ի չոր մաշկ ու նե ցող նե ր  կամ 
արևից և ցր տից վնաս 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: Կոլ լա գենն, ի դեպ, ա մե նաար ժե քա վոր նյու
թե րից է, ո րով պայ մա նա վոր ված է մաշ կի հարթ լի նե լը, 
է լաս տի կութ յու նը, ամ րութ յու նը և  այլն:


