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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նÁ Ñրաíիրել ¿ր խորÑր դակ ցութ յուն, 
ո րին մաս նակ ցել են գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռ. Մա կար յա նÁ, Կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան Ñա մա կար գի կա յու նութ յան և զար գաց ման íար չութ յան պետ Անդ րա նիկ 
Գ րի գոր յա նÁ, §ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ¦ ՓԲԸ գլխա íոր գոր ծա դիր տնօ րեն Հ. Անդ րեաս-
յա նÁ, §ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ¦-ի գլխա íոր տնօ րեն Յու . Գուս ևÁ, բան կա յին Ñա մա կար գի այլ ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ:

Աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում հիմ նա կա նում ներ կա յաց վել են գյու ղատն
տե սութ յու նում հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդր ման պե տա կան ա ջակ ցութ յան, կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ներդր ման հա մար տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի
դա վոր ման ծրագ րե րին վե րա բե րող հար ցեր: 

Ապահովագրական համակարգի ներդրման ծրագիր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նÁ և Եր ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա-
կալ Դա íիթ Օ Ñան յա նÁ Ñու նի սի 10-ին մաս նակ ցել են Կաս յան փո ղո ցին Ñա րող Ñրա պա րա կում 
գտնíող գյու ղատն տե սա կան տո նա íա ճա ռի íե րա բաց ման ա րա րո ղութ յա նÁ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կա լի ու ղեկ ցութ յամբ 
շրջել է տո նա վա ճա ռում, գնում ներ կա տա րել, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի և գ նորդ նե րի հետ: § Կար ևորն 
այն է, որ գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճառն այս տա րի ևս վե րա բաց վեց: Մաշ տո ցի պո ղո տա յին 
հա րա կից տա րած քում ևս նա խա տես վում է վե րա բա ցել գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճա ռը՝ հա
մա պա տաս խան պա հան ջար կի դեպ քում: Þու կան է ձևա վո րում գի նը, և  այս գյու ղատն տե սա կան 
տո նա վա ճա ռը հար մար է թե գյու ղա ցու, թե քա ղա քա ցու հա մար նրա նով, որ սա կար կե լու հնա
րա վո րութ յուն կա¦, նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: öոխքաղաքապետ Դ. Օ հան յանն էլ 
հի շեց րել է, որ երբ բա ցօթ յա առև տու րը կա նո նա կար գե լու ուղ ղութ յամբ կոնկ րետ քայ լեր ձեռ նարկ
վե ցին, մտա վա խութ յուն կար, որ դրա նից կա րող են տու ժել նաև գյու ղա ցի նե րը: Սա կայն նման ան
ցան կա լի զար գա ցում տե ղի չի ու նե ցել, քա նի որ ան մի ջա պես հետ ևել է Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա
րոն Մար գար յա նի հանձ նա րա րա կա նը` մայ րա քա ղա քի վար չա կան շրջան նե րում ե րեք տասն յա կից 
ա վե լի գյու ղատն տե սա կան փոքր շու կա ներ բա ցե լու վե րա բեր յալ: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
գյուղմ թեր քի տո նա վա ճառ նե րի հա մար կտրա մադր վեն նոր տա րածք ներ, իսկ գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան:  Տո նա վա ճա ռին մաս նակ
ցում են հան րա պե տութ յան տար բեր մար զե րի շուրջ 125 գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք 
սպա ռող նե րին ներ կա յաց նում են բա ցա ռա պես սե փա կան ար տադ րան քը: ՀՀ Նա խա գա հի նա խա
ձեռ նութ յամբ 2011 թվա կա նից կազ մա կերպ վող այս տո նա վա ճառ նե րի հա մար մաս նակ ցութ յան 
պայ ման ներն ան փո փոխ են: Մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճա ռին թույ լատր վում է միայն գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի (ԳԱՄԿ) կող մից տրված հա մա պա տաս խան 
տե ղե կանք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ո րոնք հա վաս տում են, որ վա ճառ քի ներ կա յաց վող ապ
րան քը տվյալ մաս նակ ցի սե փա կան ար տադ րան քն է: Առևտ րա յին միջ նորդ նե րի մաս նակ ցութ յու
նը տո նա վա ճա ռին բա ցա ռե լու նպա տա կով, կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից տե ղում ի րա կա նաց վում 
է վե րահս կո ղութ յուն:  Տո նա վա ճա ռի մաս նա կից նե րին անվ ճար տրա մադ րվել են հար մա րա վետ 
վրան ներ, վա ճա ռա սե ղան ներ, կշեռք ներ ու սայ լակ ներ: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանը յու րա քանչ
յուր տո նա վա ճա ռի օր վա ա վար տին ի րա կա նաց նե լու է տա րած քի մաքր ման աշ խա տանք ներ, իսկ 
հա սա րա կա կան կար գը և  երթ ևե կութ յու նը կար գա վո րում է ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը:

Վերաբացվել է Կասյան փողոցին հարող հրապարակում 
գտնվող գյուղատնտեսական տոնավաճառը

Ä 2

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի գլխա íո րութ յամբ, 
կա ռա íա րութ յու նում տե ղի ¿ ու նե ցել Ñեր թա կան խորÑր-
դակ ցութ յու նÁ, ո րի Áն թաց քում քննարկ íել են ՀՀ Ա րա րա տի 
և Ար մա íի րի մար զե րից ներ կա յաց íած նոր ներդ րու մա յին 
ծրագ րե րÁ:  Բիզ նես ծրագ րե րը վե րա բե րում էին գի նե գոր
ծութ յան և մր գա յին օ ղի նե րի ար տադ րութ յան ընդ լայն մա նը, 
օր գա նա կան գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մա նը, գյու ղատն տե
սա կան սար քա վո րում նե րի ար տադ րութ յա նը, ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը և  այլն: 

 Ման րա մաս ներ են ներ կա յաց վել ծրագ րե րի տնտե սա կան 
հիմ նա վո րում նե րի և ֆի նան սա կան գնա հա տա կան նե րի վե
րա բեր յալ: Վար չա պե տը նշել է, որ բո լոր ծրագ րե րը պետք է 
դի տարկ վեն սահ ման ված հայ տա նի շե րի հի ման վրա: Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է բիզ նես ծրագ րե րի գնա հա տու
մը՝ ըստ ակն կալ վող արդ յունք նե րի ու ռիս կե րի և հանձ նա րա
րել պա տաս խա նա տու նե րին՝ հա վա նութ յան ար ժա նա ցած 
ծրագ րե րին ըն թացք տա լու նպա տա կով, հա մա տեղ ու սում
նա սի րել ա ջակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

* * *
2017 թ. գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի Ñա մար 

անÑ րա ժեշտ 5 մլն լիտր դիզ íա ռե լի քի պա Ñան ջար կÁ բա íա-
րա րե լու Ñա մար անÑ րա ժեշ տութ յուն ¿ ա ռա ջա ցել Ñան րա-
պե տութ յուն ներկ րել մինչև 5 մլն լիտր դի զե լա յին íա ռե լիք: 
Այն շու կա յա կա նից ա վե լի մատ չե լի գնե րով կտրա մադր վի 
հան րա պե տութ յան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ նե րին, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րին:

Պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով կհատ կաց վի 171 մլն 500 հա զար դրամ, ո րը 
կտրա մադր վի § Մաքս հուր¦ ըն կե րութ յա նը՝ մինչև 5 մլն լիտր 
դի զե լա յին վա ռե լի քի մա տա կա րա րում նե րը (1 լիտ րը` 314.3 
դրամ ար ժե քով, ո րից սուբ սի դա վոր ման են թա կա գու մա րը՝ 
1 լիտ րի հա մար 34.3 դրամ) կազ մա կեր պե լու հա մար: Կա
րեն Կա րա պետ յա նը հոր դո րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին` խնդրի կար գա վոր ման 
հար ցը պա հել հսկո ղութ յան տակ:

 Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա
վար ման և մր ցու նա կութ յան եր կու ծրագ րե րի շրջա նա կում, 
ձեռք բեր ված գույ քի հե տա գա շա հա գոր ծումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է § Գույք նվի րա բե
րե լու, սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով հանձ նե լու և  ամ րաց նե
լու մա սին¦ ո րո շում: Ծ րագ րե րի գլխա վոր նպա տակն ա րո տա
վայ րե րի բա րե լա վումն ու ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
խթա նումն է հան րա պե տութ յան այն հա մայնք նե րում, որ տեղ 
բնակ չութ յան ե կա մուտ նե րի հիմ նա կան աղբ յուրն ա նաս նա
պա հութ յունն է: Արդ յուն քում`

 էա կա նո րեն կբա րե լավ վի ծրագ րի շա հա ռու հան դի սա ցող 
50 հա մայն քի սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը և կ բարձ րա նա 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հա մա կար գի 3 կազ
մա կեր պութ յան կա նո նադ րա կան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա
վե տութ յու նը:

* * *
Անդ րա դառ նա լոí փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիա նե րի 

գոր ծու նեութ յան կա նո նա կարգ մա նÁ՝ Կա րեն Կա րա պետ-
յա նÁ նշել ¿. § Մի շարք Ñա íա տար մագր íած պա րե նա յին և  
ոչ պա րե նա յին ար տադ րան քի փոր ձարկ ման լա բո րա տո-
րիա նե րի նախ նա կան մո նի տո րին գի արդ յուն քում Ñայտ նա-
բեր íել են Ñա íա տար մագր íած ո լորտ նե րից դուրս, ոչ ամ-
բող ջա կան և  օ րենսդ րութ յա նÁ Ñա կա սող փոր ձար կում ներ 
ի րա կա նաց նե լու դեպ քեր, ո րոնք Ñան դի սա նում են լա բո րա-
տո րիա նե րի գոր ծու նեութ յու նÁ դա դա րեց նե լու կամ կա սեց-
նե լու Ñիմ քեր¦: 

Հաշ վի առ նե լով, որ նշված դեպ քե րը բարձ րաց նում են 
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§Մեր ծրագ րե րի մի մասն ուղղ ված են  նրան, որ ներգ րա վենք 
նաև այլ մաս նա կից ներ, ով քեր կկի րա ռեն նոր տեխ նո լո գիա ներ 
և  արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սութ յուն կվա րեն¦, նշել է նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Ներ կա յաց վել են նաև 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, տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա
վոր ման, գյու ղատն տե սա կան հում քի մթե րում նե րի (գնում նե րի) 
նպա տա կով ագ րո վե րամ շակ ման ո լոր տին տրա մադր վող վար
կե րի տո կո սադ րույք նե րի մաս նա կի սուբ սի դա վոր ման և գ յու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի 
ներդր ման փորձ նա կան ծրագ րե րը: 

 Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ ակն կա լում է հա մա գոր ծակ ցութ
յուն` նշված ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում:

Խաղողի այգիների քարտեզագրում

Հա յաս տա նի շու կա յում ի րաց վող պա րե նա յին և  ոչ պա րե նա յին ար տադ րան քի վտան գա վո րութ յան 
ռիս կե րը, ինչ պես նաև բա ցա սա բար են ազ դում տե ղա կան ար տադ րան քի վար կա նի շի վրա՝ վար չա
պե տը հանձ նա րա րել է ՀՀ տնտե սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րին մեկամս յա ժամ
կե տում փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիա նե րի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կեր պել ո լոր տը կա նո նա կար
գող ի րա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րառ ման վե րա բեր յալ քննար կում ներ, ձեռ նար կել մի ջոց ներ 
քննար կում նե րի ըն թաց քում, ի հայտ ե կած կամ բարձ րա ձայն ված խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ, 
ան հար ժեշ տութ յան դեպ քում մշա կել և սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նել ի րա վա կան ակ տե րի նա
խագ ծեր: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը հանձ նա րա րել է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել գոր ծող 
ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ար տա հերթ և պար բե րա բար գնա հա տում ներ ի րա կա նաց նե
լու ըն թա ցա կար գե րին: Ո լոր տի ի րա վա կան դաշ տի քննար կում նե րից հե տո, մե կամս յա ժամ կե տում, 
հա վա տար մագր ված բո լոր լա բո րա տո րիա նե րում կի րա կա նաց վեն ար տա հերթ գնա հա տում ներ՝ հա
տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով հա վա տար մագր ման ո լոր տից դուրս, ոչ լիար ժեք և  օ րենսդ րութ յա նը 
հա կա սող փոր ձար կում ներ ի րա կա նաց նե լու փաս տե րի հի ման վրա: Ի րա կա նաց ված գնա հա տում նե
րի արդ յունք նե րը կներ կա յաց վեն կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազմ։ ՀՀ տնտե սա կան զար գաց ման և 
ներդ րում նե րի նա խա րա րին վար չա պե տը հանձ նա րա րել է այդ գոր ծըն թա ցը պա հել ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում՝ լա բո րա տո րիա նե րում ի րա րան ցում չա ռա ջա նա լու, կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը նվա զեց նե
լու նպա տա կով:

Ä 1Ապահովագրական համակարգի 
ներդրման ծրագիր
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն Áն դու նել ¿ Գեր-
մա նիա յի մի ջազ գա յին Ñա մա գոր ծակ ցութ յան Áն կե րութ յան (GIZ) § Մաս նա íոր 
Ñատ íա ծի զար գա ցում և մաս նա գի տա կան կրթութ յուն և  ու սու ցում Հա րա íա յին 
Կոí կա սում¦ ծրագ րի ղե կա íար Վիլ Ñելմ Յու գո յին, կար ճա ժամ կետ փոր ձա գետ, 
քար տե զագր ման մաս նա գետ Ա նա Լու զին և ծ րագ րի ա íագ փոր ձա գետ Ա րամ 
Բա բա յա նին: Հան դիպ մա նÁ մաս նակ ցում ¿ր նաև Խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե-
գոր ծութ յան Ñիմ նադ րա մի տնօ րեն Զա րու Ñի Մու րադ յա նÁ:

 Հան դիպ ման հիմ նա կան նպա տա կը խա ղո ղի այ գի նե րի քար տե զագ րումն է, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա հա մա պար փակ տե ղե կատ վութ յուն ստանալ Հա յաս
տա նում ա ճեց վող խա ղո ղի այ գի նե րի վե րա բեր յալ: Այ նու հետև ծրագ րեր կմշակ
վեն խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ի րա վա կան դաշ տը կար գա վո րե
լու ուղղությամբ: § Խա ղո ղա գոր ծութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան կար ևո րա գույն 
ո լորտ նե րից է, ուս տի անհ րա ժեշտ է քար տե զագ րել և հս տակ տվյալ նե րի բա զա 
ու նե նալ, որ պես զի ու սում նա սի րե լով շու կա յի պա հան ջար կը՝ կա րո ղա նանք մեր 
երկ րում զար գաց նել խա ղո ղա գոր ծութ յունն ու գի նե գոր ծութ յու նը¦, ա սել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ Խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ
նադ րա մը կազ մել է հար ցա թեր թիկ և պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք  բե րել  Ի 
ՎիԷն գի նու ա կա դե միա յի ու սա նող նե րի հետ. նրանք մար զե րում ար դեն սկսել 
են ա ռաջ նա յին տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րու մը: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րը նշել է նաև, GIS տիե զե րա կան հե ռազնն ման հա մա կար գի ներդր ման 
մի ջազ գա յին ցան կա ցած փորձ, ո րը հնա րա վոր է տե ղայ նաց նել Հա յաս տա նում, 
նա խա րա րութ յու նը պատ րաս տա կամ է քննար կել: § Մաս նա վոր հատ վա ծի զար
գա ցում և մաս նա գի տա կան կրթութ յուն և  ու սու ցում Հա րա վա յին Կով կա սում¦ 
ծրագ րի ղե կա վար Վիլ հելմ Յու գոն նշել է, որ հու նի սի 1314ը Եր ևա նում կմեկ նար
կի  § Կա դաստ րի հա մա կար գում խա ղո ղի այ գու տե ղադր ման նե րուժն ու պա հանջ
նե րը¦ խո րագ րով սե մի նա րը և հույս  հայտ նել, որ այն հե տաքրք րութ յուն կա ռա
ջաց նի խա ղո ղա գոր ծութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի մոտ:  Խա ղո ղա գոր ծութ յան 
և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մի տնօ րեն Զա րու հի Մու րադ յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ սե մի նա րի ըն թաց քում կներ կա յաց նեն  այն բո լոր ծրագ րե րը, ո րոնք Գ յու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը պատ րաստ վում է ի րա կա նաց նել խա ղո ղա գոր
ծութ յան ո լոր տում:  Հան դիպ ման ա վար տին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը 
հա ջո ղութ յուն է մաղ թել  և ն շել, որ միշտ պատ րաստ է քննար կել առ կա հար ցե րը:

Ե ռօր յա աշ խա տան քա յին այ ցոí 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում 
գտն  íող Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նÁ Ñան դի պել ¿ Բե-
լա ռու սի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն-
տե սութ յան և պա րե նի նա խա րար Լեո-
նիդ Զա յա ցի Ñետ:

  Հան դիպ ման ըն թաց քում ա ռանձ
նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վել 
ԵԱՏՄ երկր նե րում ներ մուծ վող հիմ
նա կան գյու ղատն տե սա կան մթերք
նե րի տե ղա կան ար տադ րան քով 
փո խա րին մա նը, եր կու երկր նե րի գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա
տանք նե րին, մաս նա վո րա պես` պայ
մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին խմբի 
ձևա վոր ման շուրջ: Կող մերն անդ րա
դարձ են կա տա րել նաև  տոհ մա յին 
ա նաս նա բու ծութ յան և սերմ նա բու
ծութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ
յա նը վե րա բե րող հար ցե րին: § Մեզ 
հե տաքրք րում է Բե լա ռու սի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը հատ կա պես տոհ
մա յին ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում: 
Բե լա ռու սա կան կող մի հե տաքրք րութ
յան պա րա գա յում Հա յաս տա նում հնա
րա վոր է ստեղ ծել հա մա տեղ տոհ մա յին 
սե լեկ ցիոն կենտ րոն ներ¦, նշել է Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նը:

 ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րը տե ղե կաց րել է, որ Հա յաս տա նում 
գոր ծում է տոհ մա յին ա նաս նա բու ծութ
յան զար գաց ման ծրա գիր:

 Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան և պա րե նի նա խա
րար Լեո նիդ Զա յա ցը նշել է, որ Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նի  կող մից բարձ րաց ված 
հար ցե րը կար ևոր են և  անհ րա ժեշտ 
է դրանք քննար կել: Նա ընդգ ծել է, որ 
եր կու գե րա տես չութ յուն նե րի դիր քո
րո շում ներն անհ րա ժեշտ է միա վո րել, 
ին չը դրա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նա 
երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ
յունք նե րի վրա:

 Հան դիպ ման ժա մա նակ ո րոշ վել է,  
որ ո լոր տում եր կու երկր նե րի հա մա
գոր ծակ ցութ յան խո րաց ման հար ցե րով 
կզբաղ վի հա մա պա տաս խան աշ խա
տան քա յին խում բը:

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան դի պել է նաև 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան ան տա
ռա յին տնտե սութ յան նա խա րար Մի
խա յիլ Ա մել յա նո վի չի հետ: Հան դիպ ման 
ըն թաց քում քննարկ վել է ան տա ռա յին 
տնտե սութ յան կա ռա վար մա նը վե րա
բե րող հար ցեր: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Ի. Ա ռա քել յա նը նշել է, որ ո լոր տը 
Հա յաս տա նի հա մար ու նի ռա զա մա
վա րա կան նշա նա կութ յուն, իսկ Բե լա
ռու սը մեծ փորձ ու նի այդ ո լոր տում: 
Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել 
հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հա

մար ստեղ ծել հա մա տեղ աշ խա տան
քա յին խումբ:

 Հան դիպ ման ա վար տից հե տո Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րարն այ ցե լել է 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան ան տա
ռա յին տնտե սութ յան նա խա րա րութ
յան Ան տա ռա յին սե լեկ ցիոնսերմ նա
բու ծա կան հան րա պե տա կան կենտ րոն, 
տե ղում ծա նո թա ցել հաս տա տութ յան 
աշ խա տանք նե րին: Իգ նա տի Ա ռա քել
յանն այ ցե լել է նաև Բե լա ռու սի Հ նա րա
պե տութ յան ան տա ռա յին տնտե սութ
յան նա խա րա րութ յան ան տա ռա յին 
տնտե սութ յան կա ռա վար ման ու նի տար 
§ Բել գոս լես¦ ձեռ նար կութ յուն, ծա նո
թա ցել ձեռ նար կութ յան գոր ծու նեութ
յա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ նու հետև 
ուղ ևոր վել է ագ րո հա մա լիր՝ տե ղում 
ծա նո թա նա լու կենտ րո նի հնար վա
րութ յուն նե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը 
մաս նակ ցել է նաև § Բե լագ րո 2017¦ 
գյու ղատն տե սա կան մի ազ գա յին ցու
ցա հան դե սին, շրջել է տա ղա վար նե րով, 
զրու ցել է ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ:

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Առաքելյանն աշ խա տան քա
յին այ ցի շրջա նակ նե րում  հան դի պել 
է  նաև Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յան 
արդ յու նա բե րութ յան նա խա րար Վի
տա լի Վով կի հետ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ
վել են Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ֆի
նան սա կան վար ձա կա լութ յան  և գ յու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի 
(ԳՏԿ) հիմ նադր ման ծրագ րե րին  վե
րա բե րող հար ցեր: § Բե լա ռու սա կան 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի հնա
րա վո րութ յուն նե րին մեր գյու ղա ցի նե
րը քա ջա ծա նոթ  են, բա ցի այդ  այն նաև 
մատ չե լի է¦,  նշել է նախարարը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք  բեր վել կազ
մել  մաս նա գետ նե րի խումբ, ո րոնք 
կայ ցե լեն Հա յաս տան՝ կու սում նա սի
րեն շու կան, կծա նո թա նան գ յու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րին:

 Բե լա ռու սի արդ յու նա բե րութ յան 
նա խա րար Վի տա լի Վով կը նշել  է, որ 
բե լա ռու սա կան կող մը կա րող է տա
րա ծաշր ջա նին հա մա պա տաս խան 
կոմ  բայն ներ ար տադ րել, ինչ պես նաև 
պատ րաստ են Հա յաս տա նում գյուղ
տեխ նի կա յի հա վաք ման կենտ րոն բա
ցել, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա  ա վե
լաց նել գյուղ տեխ նի կա յի ի րաց ման 
ծա վալ նե րը, և հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րի դեպ քում դրանք Հա յաս
տա նի հար ևան  երկր նե րին ևս մա տա
կա րա րե լու հա մար: Կող մե րը քննար կել 
են ո լոր տին վե րա բե րող այլ հար ցեր ևս:

²êàôÈÆê

Փոխնախարարը ներկայացրել է ընթացիկ ծրագրերը
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նÁ մա մու-

լի ա սու լի սի Áն թաց քում տե ղե կաց րել ¿, որ Ñու նի սի 10-ին íե րա բաց íում ¿ Երևան 
քա ղա քի Կաս յան փո ղո ցի íե րին Ñատ íա ծում գտնíող գյու ղատն տե սա կան մթերք-
նե րի տո նա íա ճա ռÁ:

Ամ փո փե լով նա խորդ տա րի նե րի տո նա վա ճառ նե րի արդ յունք նե րը` Ռո բերտ 
Մա կար յա նը նշել է, որ ընդ հա նուր առ մամբ, 2011 թվա կա նից ի վեր մայ րա քա ղա
քում կազ մա կերպ վել է 581 տո նա վա ճառ: Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի պարտ
քե րի մա րում նե րի գոր ծըն թա ցին` փոխ նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ 2017 թվա
կա նի հուն վա րի 1ի դրութ յամբ, 20152016 թթ. գնված պտուղ բան ջա րե ղե նի և 
խա ղո ղի դի մաց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի նկատ մամբ վե րամ շա կող ըն
կե րութ յուն նե րի պարտ քե րը կազ մել են շուրջ 1660 մլն դ րամ: § Հու նի սի 7ի դրութ
յամբ պարտ քե րը կազ մում են 187 մլն դ րամ: Ա մե նօր յա աշ խա տանք ենք տա նում 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի հետ, որ պես զի վերջիններս ա ռա ջի կա շա բաթ
նե րի ըն թաց քում կա րո ղա նան մա րել կու տակ ված պարտ քե րը¦,հա վե լել է նա: 
 Ռո բերտ Մա կար յա նը նաև տե ղե կաց րել է, որ բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում 
§ Þահ նա զար յան¦ ըն կե րութ յու նը գնել է § Վի նար¦ ըն կե րութ յու նից շուրջ 50 մլիոն 
դրա մի կոն յա կի սպիրտ, ո րից ստաց ված գու մարն ուղղ վել է Քաղց րա շե նի և հա
րա կից գյու ղե րի բնա կիչ նե րի պարտ քի մար մա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ա ռա ջի կա նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
թվում Ռո բերտ Մա կար յա նը մատ նան շել է ա ռա ջի կա յում ար տա հան ման հա մա
կարգ ման կա ռույ ցի կազ մա կեր պու մը, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը կլի նի ա ջակ ցել 
ո լոր տում գոր ծող փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րին ի րենց ար տադ րան քը մի
ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նել և  ար տա հան ման գոր ծըն թա
ցն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նել: § Մենք քայ լեր ենք ձեռ նար կում, որ պես զի այս 
տա րի կա րո ղա նանք պի լո տա յին ծրա գիր ի րա կա նաց նել և հա ջորդ տար վա նից կա
րո ղա նանք ա վե լի մեծ ծա վալ նե րով կազ մա կեր պենք ար տա հա նում նե րը¦, նշել է 
փոխ նա խա րա րը:  Ա սու լի սի ըն թաց քում նա խա րա րի տե ղա կա լը հա մա ռոտ ներ կա
յաց րել է նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ըն թա ցիկ մի շարք ծրագ
րեր, մաս նա վո րա պես գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին գի և մե քե նատրակ
տո րա յին կա յա նի (ՄՏԿ) ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը:
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ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է 17 ՄԻԱՎՈՐ ՏՐԱԿՏՈՐ

ՃՇԳՐՏՎՈՒՄ ԵՆ 
ՎՆԱՍԻ ՉԱՓԵՐԸ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ա շոտ Հա րութ յուն յանն օ րերս  այ ցե լել ¿ Ա րա րա տի և Ար-
մա íի րի մար զեր`  դի տար կե լու  ու ժեղ քա մու  և կար կ տի 
պատ ճա ռոí գյու ղատն տե սութ յա նÁ Ñասց íած  íնա սի 
չա փե րÁ: Փոխ նա խա րա րÁ մաս նա íո րա պես ե ղել ¿ ա ռա-
íել մեծ íնաս ներ կրած Սի փա նիկ, Ար տի մետ, Խո րոնք 
Ñա մայնք նե րում, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի և Ñա մայնք նե րի 
ղե կա íար նե րի Ñետ:

 Դի տար կում նե րի արդ յունք նե րով՝ ու ժեղ քա մու պատ
ճա ռով մեծ վնաս ներ են կրել  ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն
նե րը, հիմ նա կա նում վնաս վել են պո լիէ թի լենա յին թա
ղանթ ներ,  մե տաղ յա կոնստ րուկ ցիա ները, ինչ պես նաև 
լո լի կի և վա րուն գի բեր քը: §Խնդ րել ենք, որ պես զի հա
մայն քա յին և մար զա յին  հանձ նա ժո ղով նե րը վնաս նե րի 
չա փե րը հաշ վար կեն և ներ կա յաց նեն հան րա պե տա կան 
հանձ նա ժո ղով, որ տեղ դրանք կամ փոփ վեն և կ ներ կա
յաց վեն կա ռա վա րութ յուն, որ պես զի հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում  գյու ղա ցի նե րին օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բեր
վի՝ վնա սը մեղ մե լու նպա տա կով: Ցա վա լի է, մար դիկ նոր 
էին սկսել բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րը, և  ա ռան ձին 
տնտե սութ յուն ներ իս կա պես մեծ նյու թա կան վնաս ներ 
են կրել, սա կայն հու սադ րողն այն է, որ   մնա ցած հատ
ված նե րում հա ջող բերք է սպաս վում և կար տո ֆի լի, և 
ցո րե նի, և բան ջա րե ղե նի¦, նշել է Ա շոտ Հա րութ յուն յա
նը:  öոխ նա խա րա րի խոս քով՝ նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մա տութ յամբ, այս տա րի 
կարկ տա հա րութ յան դեպ քերն ա վե լի քիչ են ե ղել: Ու ժեղ 
կար կուտ տե ղա ցել է Ս յու նի քի մար զի ո րոշ հա մայնք
նե րում, մնա ցած դեպ քե րում՝ Þի րա կում, Տա վու շի, Ար
մա վի րի մար զում  կարկ տա հա րութ յու նը հիմ նա կա նում 
թեթև վնաս ներ է հասց րել: Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը նաև 
կար ևո րել է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա պա հո
վագ րութ յան հա մա կար գի ներդ րու մը, ին չը հնա րա վո
րութ յուն կտա  ա պա հո վագ րել գյու ղա ցի նե րի աշ խա
տան քը նման բնա կան ա ղետ նե րից, որ տեղ մարդ կա յին 
գոր ծո նը որ ևէ բան փո խե լու ա ռու մով ա նուժ է: Ար տի
մետ հա մայն քի ղե կա վար Վար դան Միր զա խան յա նի 
խոս քով՝ բաց բնա հո ղում մշակ վող բույ սե րին քա մին 
վնաս չի հասց րել, թեթ ևա կի վնաս վել են ձմե րու կի ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րը, սա կայն երկ րորդ բեր քի մի ջո
ցով հնա րա վոր է փոխ հա տու ցել վնա սը, ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րին հասց ված վնա սի չա փե րը դեռևս 
ճշտվում են: Հա մայն քա պե տը հա վե լել է, որ Ար տի մե
տում այս տա րի հատ կա պես կար տո ֆի լի բարձր բերք 
են ակն կա լում:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 

Ա շոտ Հա րութ յուն յա նÁ Ñու նի սի 12-ին տե ղա ցած կար-
կու տի íնաս նե րÁ դի տար կե լու նպա տա կոí,  մեկ նել ¿ր 
Ար մա íի րի մարզ: öոխ նա խա րա րը, Ար մա վի րի մարզ
պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, շրջել է 
մար զի մի շարք հա մայնք նե րում, հան դի պել գյու ղա
ցի նե րի հետ: Դի տար կում նե րի արդ յունք նե րով՝  կարկ
տա հա րութ յու նից ա ռա վե լա պես  տու ժել են Ար մա վի րի 
մար զի Էջ միած նի տա րա ծաշր ջա նի թվով 7 հա մայնք
ներ՝ Մր գաս տան, Այ գե շատ, Դաշտ, Դողս, Ամ բերդ, Þա
հում յան, Ա րա գած և Բաղ րամ յա նի տա րա ծաշր ջա նի Ար
գի նա հա մայն քը:  Վ նա սի չա փը նշված հա մայնք նե րում 
հիմ նա կա նում տա տան վում է 4090 տո կո սի սահ ման նե
րում, ա ռան ձին տնտե սութ յուն նե րում մինչև 100 տո կոս 
վնաս վա ծութ յուն է գրանց վել: §Օ պե րա տիվ տվյալ նե
րով՝  տե ղա ցած կար կու տը թեթև վնաս ներ է հասց րել 
նաև Þի րա կի մար զում: Հա կա կարկ տա յին կա յան նե րն 
ին տեն սիվ աշ խա տել են, ին չի շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել 
խու սա փել ավելի մեծ վնաս նե րից Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
հա րա կից հա մայնք նե րում և Ար մա վի րի մյուս հատ ված
նե րում¦,   իր խոս քում նշել է Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը:

 öոխ նա խա րա րի խոս քով՝ տե ղե րում ստեղծ վել են 
հա մայն քա յին հանձ նա ժո ղով ներ, ո րոնց հանձ նա րար
վել է սեղմ ժամ կետ նե րում ակ տե րը ներ կա յաց նել մարզ
պե տա րան, որն էլ տվյալ նե րը կամ փո փի և կու ղար կի 
հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղով՝ կա ռա վա րութ յան 
քննարկ մա նը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ և ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԿԻՍՈՎ ՉԱՓ ԿԿՐՃԱՏՎԵՆ

Ա րա րատ յան դաշ տում օգ տա գործ íող ստո-
րերկր յա ջրե րի ծա íա լÁ 1.6 մի լիարդ մետ րից 1.1 
մի լիարդ խո րա նարդ մետ րի Ñասց նե լու Ñա մար 
կրճա տում ներ են ի րա կա նաց íե լու ո ռոգ ման և ձկ-
նա բու ծութ յան Ñա մար օգ տա գործ íող ջրե րի ծա-
íալ նե րում: Ձկ նա բու ծութ յան Ñա մար օգ տա գործ-
íող 809 մի լիոն խո րա նարդ մետ րÁ նա խա տես íում 
¿ նíա զեց նել մինչև 400 մի լիո նի, ո ռոգ ման նպա տա-
կոí 578 մի լիոն խո րա նարդ մետր ներ կա յիս Ñաշ-
íար կա յին կամ կողմ նո րո շիչ ծա íա լÁ պետք ¿ նíա-
զեց íի մինչև 228 մի լիոն խո րա նարդ մետ րի: Այս 
մա սին նշել ¿ ՀՀ բնա պաÑ պա նութ յան նա խա րար 
Արծ íիկ Մի նաս յա նÁ նա խա րա րութ յու նում տե ղի ու-
նե ցած աշ խա տան քա յին քննարկ ման ժա մա նակ:

 Նա խա րար Ա. Մի նաս յա նը նշել է, որ ե թե ձկնա
բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րը կա րո ղա նան ջրի 
երկ րոր դա յին օգ տա գործ ման խնդիր նե րը լու ծել,  
այ սինքն օգ տա գործ ված ջու րը մաք րեն և բե րեն 
ո ռոգ ման հա մար պի տա նի ո րա կի, ա պա ջրի օգ
տա գործ ման ծա վալ նե րը նրանց մոտ կկրճատ վեն: 
Տե ղե կաց վել է նաև, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նում 
մշակ վում է և կըն դուն վի ավ տո մատ կա ռա վար ման 
ջրա չա փա կան հա մա կար գի ներդր ման տեխ նի կա
կան չա փա նիշ նե րը, և ցան կա ցած ան հատ կա րող 
է ցան կա ցած տե ղից գնել այդ սար քը, որ ևէ ուղ
ղոր դում այս հար ցում բա ցառ վե լու է: Ավ տո մատ 
կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդր ման հիմ նա կան 
նպա տա կան այն է, որ բա ցառ վեն ո լոր տի կո ռուպ
ցիոն ռիս կե րը, վե րաց վի պե տա կան ծա ռա յո ղի և 
տն տես վա րո ղի ան մի ջա կան շփու մը, ինչ պես նաև 
ըն կե րութ յուն նե րի կող մից նա խա տես վա ծից ա վել 
ջրի օգ տա գոր ծու մը:

§Ըստ կա ռա վար ման պլա նի` բո լոր ջրօգ տա
գործ ման թույլտ վութ յուն նե րը հետ են կանչ վե լու և 
նոր պայ ման նե րով նոր թույլտ վութ յուն ներ են տրվե
լու 3 տա րի ժամ կե տով: Նա խա տես վում է ա վե լի 
շատ ջրօգ տա գործ ման ծա վալ նե րի նվա զե ցում այն 
ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ չեն 
ներդր վի ջրի խնա յո ղութ յա նը միտ ված նոր տեխ նո

լո գիա ներ: Նա խա տես վում է նաև բո լոր ջրօգ տա
գոր ծող տնտե սութ յունն րում և  ըն կե րութ յուն նե րում 
տե ղադ րել առ ցանց ջրի ավ տո մատ կա ռա վար ման 
հա մա կարգ` ջրօգ տա գոր ծումն առ ցանց վե րահս կե
լի դարձ նե լու հա մար¦, նշել է ՀՀ բնա պահ պա նութ
յան նա խա րա րի տե ղա կալ Խա չիկ Հա կոբ յա նը:

§ Հայ ձկնա բույծ նե րի միա վո րում¦ ՀԿի նա խա
գահ Ար մեն Բու նիաթ յա նը, հա մա ձայ նվե լով ջրի 
խնա յո ղութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի հետ, 
նշել է, որ ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րը ներ
կա յումս գտնվում են ծանր վի ճա կում և խնդ րել ավ
տո մատ ջրա չա փա կան հա մա կար գի ձեռք բե րու մը 
չվե րա պա հել միայն տնտե սութ յուն նե րին, քա նի որ 
դրանք բա վա կա նին բարձր ար ժեք ու նեն: ՀՀ վար
չա պե տի գլխա վոր խորհր դա կան Գա գիկ Մար տի
րոս յա նը շեշ տել է, որ ա ռաջ նա յին խնդիր է Ա րա
րատ յան ստո րերկր յա ջրա յին ռե սուրս նե րի ճիշտ 
օգ տա գոր ծու մը և  այդ ուղ ղութ յամբ տար վող քայ
լե րը չպետք է վնա սեն ձեռ նե րեց նե րին: Այդ նպա
տա կով էլ կազ մա կերպ վել է քննար կու մը, որ պես զի 
գտնեն փո խա դարձ ըն դու նե լի լու ծում ներ: Ա րա
րատ յան դաշ տի ստո րերկր յա ջրե րի խնդրի լու ծու մը 
գտնվում է ՀՀ Նա խա գա հի և վար չա պե տի վե րահս
կո ղութ յան ներ քո և  վերջինիս լու ծե լու վճռա կան և  
ան բե կա նե լի քայ լեր են ի րա կա նաց վում: 

www.ecolur.org

§ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գյու-
ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ֆի նան սա կան íար-
ձա կա լութ յան` լի զին գի պե տա կան ա ջակ ցութ յան¦ 
ծրագ րի  շրջա նա կում ս/թ Ñու նի սի 9-ի դրութ յամբ 
շա Ñա ռու նե րին տրա մադր íել ¿ 17 միա íոր տրակ-
տոր և 8 միա íոր այլ գյուղ տեխ նի կա:

Տ րակ տո րի ձեռք բեր ման 13 հայտ հաս տատ ված 
է, ևս 19 հայտ գտնվում է ու սում նա սի րութ յան փու
լում: Բա ցի այդ, ու սում նա սիր վում է եր կու ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից ներ կա յաց ված մե քե նատրակ տո
րա յին կա յա նի ստեղծ ման  ծրագ րե րը՝ 350 մլն դ րամ 
ընդ հա նուր ար ժո ղութ յամբ:

 Այս պա հի դրութ յամբ, ծրագ րում ընդգրկ ված են 
§öՄՁ ներդ րում ներ¦, §ՔԱՐԴ Ագ րոԿ րե դիտ¦  ՈՒՎԿնե
րը և §ԱԳԲԱ Լի զինգ¦ վար կա յին կազ մա կեր պութ յու նը:

 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:

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԱՎԱՐՏՎԵՑԻՆ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
 Մեծ Պար նին Լո ռու մար զի այն ա ռա ջա տար 

Ñա մայնք նե րից ¿, որ տեղ  տա րեց տա րի ա ռա ջÁն-
թաց ցու ցա նիշ նե րի են Ñաս նում` ցան քա դաշ տե-
րի արդ յու նա íետ օգ տա գործ ման ա ռու մոí: Այս 
տա րի բեր քի տակ ¿ դրíել 1350 Ñեկ տար Ñո ղա-
տա րածք, ո րÁ մշակ ման են թա կա Áնդ Ñա նուր 
տա րած քի 90 տո կոսն ¿ կազ մում (մար զի մի ջին 
ցու ցա նի շÁ` 78 % ¿): 

Հա մայն քի ֆեր մեր ներն ար դեն ա վար տել 
են գար նա նա ցա նի աշ խա տանք նե րը: Այս տեղ 
բարձր բեր քի ակն կա լի քով ա վարտ վե ցին նաև 
180 հեկ տար կար տո ֆի լի ցան քի աշ խա տանք
նե րը:

§Ընդ հա նուր առ մամբ, մար զում կա տար
վել է շուրջ 14 հա զար հեկ տար հա ցա հա տի կի, 
կար տո ֆի լի, բան ջա րա նո ցա յին և կե րա յին մշա կա բույ սե րի ցանք: Ցան քա դաշ տե րը հարս տաց վել են անհ
րա ժեշտ քա նա կութ յամբ ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րով, ո րը շու կա
յա կա նից մատ չե լի գնով տնտես վա րող նե րին է հատ կաց վել պե տութ յան կող մից¦, նշել է Լո ռու մարզ պե
տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Գ րի գոր Հա կոբ յա նը:
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ՀՀ Լո ռու մար
զի Մար գա հո վիտ հա
մայն քը հի նա վուրց 
բնա կա վայ րե րից է: 
Ծո վի մա կեր ևույ թից 
ա վե լի քան 1760 մ 
բարձ րութ յան վրա տե
ղա կայ ված այս գյու ղը 
եր կա րատև ձմեռ ներ է 
ու նե նում, գա րունն էլ՝ 
ու շա նում է: Բ նակ լի մա
յա կան նման պայ ման
նե րում դժվա րութ յամբ 
են կազ մա կերպ վում 
գյու ղատն տե սա կան 
ա շ  խ ա  տ ա ն ք  ն ե  ր ը : 
Չ նա յած դրան` հա
մայն քի ղե կա վար Սամ
վել Ա նան յա նի հա մոզ
մամբ, մար գա հո վիտ
ցի ներն աշ խա տա սեր ժո ղո վուրդ են և չեն 
նա յում դժվա րութ յուն նե րին, մա քա ռում 
են, ստեղ ծում, ա րա րում և  է լի ա վե լաց նում՝ 
ստեղ ծա ծի վրա: Մի խոս քով՝ տնա շեն ժո
ղո վուրդ են: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մսու րա յին 
շրջա նը բա վա կա նին եր կար է տևում` իր 
հետ բե րե լով խնամ քի և պահ ված քի հետ 
կապ ված դժվա րութ յուն ներ, այ նու ա մե նայ
նիվ, մար գա հո վիտ ցի նե րը սի րով են զբաղ
վում ա նաս նա բու ծութ յամբ, քա նի որ արդ
յունքն էլ՝ ակն հայտ է: Գ յու ղում առ կա են 
2500 գլուխ խո շոր, 2650 գլուխ մանր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի ներ: Հա մայն քի ղե կա վա
րի հաշ վարկ նե րով ա նաս նագլ խա քա նա կի 
ա վե լաց ման մի տում կա, ին չը հատ կա պես 

նկա տե լի դար ձավ « 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 ստեղ ծու մից 
հե տո (2016 թ.), այդ պի սով, միան գա մայն 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղծ վե ցին 
ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար: 
Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում տե ղադր վել են 
խմոց ներ, կա ռուց վել են հով վատ ներ, ինչ
պես նաև կեն դա նի նե րի հա մար ա մա ռա յին 
կա ցա րան ներ, բա րե լավ վել են ա րո տա վայ
րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը: Կեն դա նի նե
րի ա րո տա յին շրջա նը սկսվում է մա յի սի վեր
ջին կամ հու նի սի սկզբնե րին: Ա րո տա վայ
րերն ու նեն հա րուստ բու սա կա նութ յուն, ո րի 
արդ յուն քում ստաց վում է բարձ րո րակ կաթ: 
Կոո պե րա տիվն ա ռա ջի կա յում կհա մալր վի 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յով: Իսկ մինչ 
այդ, գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վում են հա մայն քա պե տա րա նի 
տեխ նի կա յով, ու նեն « Բե լա ռուս» МТЗ – 82 
մակ նի շի տրակ տոր, գու թան, փոցխ և  այլն: 

Գ յու ղի վար չա կան տա րած քը 11000 հա 
է, ո րի 8000 հաը զբա ղեց նում են գյու ղատն
տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք
նե րը: Ար տադ րած կա թը մթեր վում է գյու ղի 
« Վար դա նուշ» ՍՊԸում, ո րը մաս նա գի տա
ցել է կա թի վե րամ շակ մամբ, ար տադ րում է 
բարձ րո րակ թթու կաթ նամ թերք և պա նիր
նե րի հա րուստ տե սա կա նի: Ար տադր ված 

կա թի մի մասն էլ մթեր վում է « Մա րիան նա» 
ըն կե րութ յան կող մից, ո րը գյու ղում ստեղ ծել 
է կա թի մթեր ման և պահ պան ման սառ նա
րա նա յին տնտե սութ յուն: Ինչ վե րա բե րում 
է մթեր ման գնե րին, ա պա Սամ վել Ա նան
յա նի կար ծի քով, դրանք նպաս տա վոր են, 
վճա րում եր են կա տար վում ժա մա նա կին: 
Յու րա քանչ յուր ըն տա նիք խնա մում է, մի
ջին հաշ վով, 18 կով, կան նաև ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն ներ, ո րոն ցում առ կա ա նաս
նագլ խա քա նա կը հաս նում է 3050ի, իսկ 
ո րոշ տնտե սութ յուն նե րում՝ 100150ի: Գ յու
ղա ցի նե րը բա րե լա վում են նաև ա նաս նագլ
խա քա նա կը: Ցածր մթե րատ վութ յուն ու նե
ցող կո վե րը փո խա րի նում են բարձ րար ժեք 
կեն դա նի նե րով: 

Մար գա հո վի տում 400 հա վա րե լա հո
ղե րը հիմ ա կա նում դրվում են կար տո ֆի լի 

և կա ղամ բի ցան քի տակ, նպաս տա
վոր բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի և 
գ յու ղա ցի նե րի ջեր մե ռանդ աշ խա տան
քի շնոր հիվ, ցան քերն ա պա հո վում 
են բարձր բերք: Մ շակ վում են նաև 
տնա մերձ հո ղա տա րածք նե րը, ո րոնք 
հիմ ա կա նում դրվում են բան ջա րա
նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի տակ: 
Ա նաս նա կե րի ստաց ման նպա տա կով 
ցա նում են նաև կե րա յին մշա կա բույ
սեր՝ առ վույտ, կորն գան և  այլն: «Գ յու
ղա ցի նե րը գոհ են ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից ի րա կա նաց վող ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րից: Ժա մա նա կին է ստաց վել 
սուբ սի դա վոր ված պա րար տան յու թը, 
այդ պի սով՝ ա պա հո վե լով նաև գյու ղա

ցի նե րի ամ բողջ պա հան ջար կը: Ս տաց ված 
վար կե րի շնոր հիվ գյու ղա ցի նե րը կա րո ղա
ցել են զար գաց նել տնտե սութ յուն նե րը»,
պատ մում է Սամ վել Ա նան յա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է ար տա գաղ թին, 
ա պա հա մայն քի ղե կա վա րի կար ծի քով, այն 
գրե թե կանխ վել է, քա նի որ գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման արդ յուն քում բնա կիչ նե րը 
սկսել են լրջո րեն զբաղ վել թե՛ ա նաս նա բու
ծութ յամբ, և թե՛ հո ղա գոր ծութ յամբ: «Գ յու ղից 
փոք րա թիվ մար դիկ են մեկ նում ար տագ նա 
աշ խա տան քի, գնա ցող ներն էլ աշ նա նը հետ 
են վե րա դառ նում: Փոք րա թիվ են նաև ար
տերկ րում հիմ ա կան բնա կութ յուն հաս տա
տած ըն տա նիք նե րը: Մար գա հո վիտ ցի նե րը 
սի րում են ի րենց գյու ղը, ի րենց նախ կին հա
րա զատ Համ զա չի մա նը, ուր էլ գնան՝ հետ 
են վե րա դառ նում, կա րո տը նրանց տուն է 
վե րա դարձ նում», ժպի տով իր խոս քը եզ րա
փա կում է Սամ վել Ա նան յա նը: 

Հեռ վում է մում մար գար տա հա տի կի 
պես շող շո ղա ցող Մար գա հո վիտ գյու ղը՝ իր 
թավշ յա ա րո տա վայ րե րով, պտղա տու ծա
ռա տե սակ նե րով և  ար ծա թա փայլ եղև նի նե
րով: Գ յուղ տա նող ճա նա պարհ նե րը մի քա
նիսն են, պար զա պես ու րա խա լին այն է, որ 
բո լոր ճա նա պարհ նե րը տա նում են տուն… 

ԿԱՐՈՏԸ ՆՐԱՆՑ ՏՈՒՆ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆՈՒՄ
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ՀՀ Լո ռու մար զի Ար ջուտ հա մայն քը հա րուստ է ա րո տա վայ րե րով: 
Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 3200 հա հո ղա տա րածք նե րից ա վե
լի քան 2800 հան  ա րո տա վայ րեր են: Գ յու ղում առ կա են բո լոր նպաս տա
վոր պայ ման նե րը՝ ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար: Հա մայն քի 
ղե կա վար Վար դան Մկրտչ յա նը տե ղե կաց րեց, որ ա րո տա վայ րե րի արդ
յու նա վետ օգ տա գործ ման նպա տա կով, ծրա գիր են ներ կա յաց րել ՀՀ կա
ռա վա րութ յա նը, ո րի ի րա գործ ման դեպ քում, գյու ղում շեշ տա կիո րեն կա
վե լա նա ա նաս նագլ խա քա նա կը: 

Ար ջու տի բազ մա զան բու սա
ծած կով հա րուստ ա րո տա վայ րե
րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
զար գաց նել ա նաս նա բու ծութ յու նը: 
Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
թվա քա նա կը գյու ղում կազ մում է 
474 գլուխ, ո րից 260ը՝ կո վեր են: 
Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը հաս նում է 530ի, 
ո րից` 480ը ոչ խար ներ են: Գ յու
ղում ար տադր վում է մեծ քա նա
կութ յամբ բարձ րո րակ կաթ, ո րը 
հիմ ա կա նում վե րամ շակ վում է 
գյու ղա ցի նե րի կող մից: Հա մայն քի 
ղե կա վա րի տե ղե կաց մամբ, վեր
ջին տա րի նե րին Ար ջու տում լայն 
թա փով զար գա նում է նաև մեղ վա
բու ծութ յու նը, մեղ վաըն տա նիք նե
րի թիվն ար դեն հաս նում է 1200ի, 
գյու ղա ցի նե րը զբաղ վում են նաև թռչնա բու ծութ յամբ և խո զա բու ծութ յամբ: 
Վար դան Մկրտչ յա նը նշեց, որ գյու ղում տոհ մա յին տնտե սութ յուն ստեղ
ծե լու վե րա բեր յալ ծրա գիր է ներ կա յաց րել ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը: Ծ րագ րի 
ֆի նան սա վոր ման դեպ քում, նա խա տե սել են ձեռք բե րել 100 գլուխ բարձ
րար ժեք կեն դա նի ներ, կազ մա կեր պել թե՛ կա թի, և թե՛ մսի ար տադ րութ յուն: 
Գ յու ղում առ կա է տի պա յին ա նաս նա շենք՝ որ տեղ բո լոր աշ խա տանք նե րը 
(կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո վե լը, կի թը, գո մաղ բի հե ռա ցու մը և  այլն) ի րա
կա նաց վում են ավ տո մա տաց ված ե ղա նա կով: Վեր ջինս կտրա մադր վի նո
րաս տեղծ տոհ մա յին տնտե սութ յա նը: «Ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լա ցու մը 
կնպաս տի բնա կիչ նե րի աշ խա տան քով զբաղ վա ծութ յան խնդրի լուծ մա նը, 
իսկ ա րո տա վայ րե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման դեպ քում, ա րո տավ ճար
նե րի գանձ ման շնոր հիվ, կհա մալր վի հա մայն քի բյու ջեն: Մեկ պայ մա նա
կան խո շո րի դի մաց, 6 ամս վա հա մար, գանձ վե լու է 1800 դրամ: Ա րոտ նե րը 
չօգ տա գոր ծե լով ո չինչ չենք շա հում, իսկ օգ տա գործ ման դեպ քում կհա մալր
վի տե ղա կան բյու ջեն, ո րի արդ յուն քում գյու ղի հա մար ո րոշ խնդիր ներ կլուծ
վեն», նշում է Վար դան Մկրտչ յա նը:

Ինչ վե րա բե րում է հո ղի մշա կութ յան աշ խա տանք նե րին, ա պա հա
մայն քի ղե կա վա րի կար ծի քով` ել նե լով շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րից, 
այ սօր բա վա կա նին բարձ րա ցել է ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժե քը: Լ րա ցու ցիչ 
ծախ սե րից խու սա փե լու պատ ճա ռով գյու ղա ցի նե րը, ա նաս նա կե րի ար տադ
րութ յան նպա տա կով, ցա նել են բազ մամ յա խո տա բույ սեր, ո րը հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս մի քա նի տա րի շա րու նակ բերք հա վա քել: Հա մայն քում 
ար ևոտ օ րե րի քա նա կը բա վա կա նին մեծ է, ին չը նպաս տա վոր պայ ման ներ 
է ստեղ ծում ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար: Գ յու ղում 
ար դեն ստեղծ վել են ջեր մո ցա յին ե րեք տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք զբաղ վում 
են բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յամբ և ծաղ կա բու ծութ
յամբ: «Ինչ պես ցան կա ցած հա մայն քում, այն պես էլ՝ մեզ մոտ, պետք է ու
սում ա սի րութ յուն ներ կա տա րել, դի տար կել գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման պո տենց յալ հնա րա վո րութ յուն նե րը, քայ լեր կա տա րել դրանք ծրագ րի 
վե րա ծե լու և կ յան քի կո չե լու ուղ ղութ յամբ», հա մոզ ված է հա մայն քի ղե կա
վա րը: Գ յու ղում առ կա գյուղ տեխ նի կան նո րաց ման կա րիք ու նի: Ար ջու տը 
նաև ո ռոգ ման ջրի խնդիր ու նի: Վար դան Մկրտչ յա նի հա մոզ մամբ, ո ռոգ
ման խնդրի կար գա վոր ման դեպ քում, զգա լիո րեն կա վե լա նան մշակ վող հո
ղա տա րածք նե րը, կբարձ րա նա հո ղի մշա կութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը: 
«Գ յու ղա ցին աշ խա տան քի նկատ մամբ մեծ ձգտում ու նի, չի՛ խոր շում դժվա
րութ յուն նե րից, սա կայն աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու 
հա մար պետք է ստեղծ վեն նպաս տա վոր պայ ման ներ: Որ տեղ ջուր՝ այն տեղ 
կյանք, ո ռոգ ման ջրի բա ցա կա յութ յունն է հա մայն քի ա մե նա մեծ խնդի րը: 
Գ յու ղա ցի նե րը ո ռո գու մը կա տա րում են հիմ ա կա նում տար բեր չա փե րի 
տա րո ղութ յուն նե րում հա վաք ված անձր ևաջ րե րով», պատ մում է հա մայն
քի ղե կա վա րը: Խնդ րի կար գա վոր ման հա մար դի մել են հա մա պա տաս խան 
գե րա տես չութ յուն նե րին, ա ռայժմ սպա սում են: «Որ պես զի արդ յու նա վետ 
օգ տա գործ վեն հա մայն քի հո ղա տա րածք նե րը, ո ռոգ ման խնդի րը պետք է 
լու ծում գտնի: Գ յու ղի փոք րիկ բյու ջեն եր բեք չի կա րող տալ այդ հնա րա վո
րութ յու նը», հա վե լում է Վար դան Մկրտչ յա նը:

Ըն թա ցիկ տար վա կար ևո րա գույն ծրագ րե րից են` գյու ղի գի շե րա յին լու
սա վո րութ յան ա պա հո վու մը, «Փր կե ցեք ե րե խա նե րին» կազ մա կեր պութ յան 
կող մից  հա մայնք ի հա մա ֆի նան սա վոր մամբ, դպրո ցում նա խակր թա րա
նի կա ռու ցու մը, խմե լու ջրի ցան ցի վե րա կա ռու ցու մը: Ծ րագ րե րը շատ են, 
ո րոնք հնա րա վոր չէ  ի րա կա նաց նել ա ռանց լուրջ ներդ րում ե րի և  ա ջակ
ցութ յան: 

ՆՊԱՏԱԿԸ` ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ Է

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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«Ագ րո Շեն  Հող» սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տի վը ձևա վոր վել  է 
2014 թ.ին՝ ՀՀ Լո ռու մար զի Շ նող 
հա մայն քում, 14 հիմ ա դիր ան դամ
նե րի կող մից: Գ յու ղը դեռևս խորհր
դա յին տա րի նե րին հան րա պե տութ
յու նում աչ քի էր ընկ նում զար գա ցած 
այ գեպտ ղա բու ծութ յամբ: Կոո պե րա
տի վի նպա տա կը ոչ միայն այդ բա րի 
ա վան դույ թի վե րա կանգ նում է, այլև` 
ագ րոէ կո տու րիզ մի զար գա ցու մը:

«Ագ րո Շեն  Հող» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ար տա շես 
Ա վետ յա նը մաս նա գի տութ յամբ տնտե
սա գետ է: Շ նո ղում հիմ ել է խա ղո ղի 
և պտ ղա տու այ գի ներ, գի նու փոքր 
ար տադ րա մաս, որ տեղ ար տադր վող 
4 տե սա կի յու րօ րի նակ գի նի ներն աչ
քի են ընկ նում անկրկ նե լի հա մով և  
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով: « Վեր
ջին տա րի նե րին գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռում նկա տում էի աշ
խու ժա ցում, և նա խա ձեռ նող խմբով 
ո րո շե ցինք, զար գա ցում ապ րող այդ 
ճյուղն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու 
նպա տա կով, ստեղ ծել սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տիվ: Այդ գոր ծըն թա ցում 

մեզ օ ժան դա կել է « Հեյ ֆեր փրո ջեքթ 
ին թեր նեյշնլ» կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
ԱՄՆի կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա
կան ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
Գ յու ղի զար գաց ման «ԱՐԴԻ» ծրագ
րի շրջա նակ նե րում: Այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծում վե րա նո րոգ վեց ո ռոգ ման 
ջրա տա րը, ո րի արդ յուն քում հնա րա
վոր դար ձավ ո ռո գե լի դարձ նել 230 հա 
հո ղա տա րածք: Գ յու ղում այժմ էլ հիմ
վում են նոր այ գի ներ: Մեր կոո պե րա
տի վի նպա տա կը այ գե գոր ծութ յան վե
րա կանգ նում է», պատ մում է Ար տա
շես Ա վետ յա նը: 

Գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին տա րում 
հիմ ել են 10 հա այ գի ներ: Ի դեպ, գյու
ղի բնակ չութ յու նը նույն պես ոգ ևոր վե
լով կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յամբ՝ 
ի րենց տնա մերձ հո ղա տա րածք նե րում  
հիմ ել են 60 հա այ գի ներ: Ծ րագ
րի շրջա նակ նե րում կոո պե րա տի վի 
հա մար ստեղծ վել է 50 տոն նա տա
րո ղութ յամբ սառ նա րա նա յին տնտե
սութ յուն, որ տեղ պահ պան վում են ոչ 
միայն կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի, 
այլև գյու ղի մյուս բնա կիչ նե րի կող մից 
ար տադր ված միրգն ու բան ջա րե ղե
նը: Նոր այ գի նե րի հիմ ման նպա տա
կով « Թե ղուտ» ՓԲԸի հայ տա րա րած 
մրցույ թը շա հել է սպա ռո ղա կան կոո
պե րա տի վը: Այ նու հետև վեր ջի նիս հետ 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ
յան հա մա ձայն, ըն կե րութ յան նախ
կի նում հատ ված այ գե տա րածք նե րում 
հիմ վել է 20 հա պտղա տու այ գի: Կոո
պե րա տի վում ընդգրկ վել են գյու ղատն
տե սութ յամբ, մաս նա վո րա պես՝ այ գե

գոր ծութ յամբ զբաղ վող ան ձինք: Այժմ 
ան դա մակ ցող նե րի թի վը 17ն  է, կոո
պե րա տի վը շա րու նա կում է հա մալր վել 
նոր ան դամ ե րով: Գ յու ղում ա ռա ջին 
ան գամ հիմ ել են գա ճաճ ըն կու զե նու 
այ գի: Բ նակ լի մա յա կան պայ ման նե րը 
նպաս տա վոր են բո լոր մրգա տե սակ
նե րի ա ճի հա մար: Կոո պե րա տի վի 
միակ հիմ ախն դիրը ա ռայժմ, ըստ 
կոո պե րա տի վի նա խա գա հի, գյուղ
տեխ նի կա յի, հատ կա պես տրակ տոր
նե րի պա կասն է, ո րը դժվա րաց նում է 
աշ խա տանք նե րը: Ար տա շես Ա վետ յա
նի կար ծի քով, խնդրի կար գա վոր ման 
արդ յուն քում գյու ղում զանգ վա ծա յին 
հո ղա տա րածք ներ կդրվեն բան ջա րա
նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի տակ:

Նա խա տե սել են հե տա գա յում 
կազ մա կեր պել նաև չրի ար տադ րութ
յուն, քա նի որ գյու ղում առ կա են թզե
նու և  ար քա յա նարն ջի զանգ վա ծա
յին այ գե տա րածք ներ և հում քի հետ 
կապ ված դժվա րութ յուն ներ չեն լի նի: 
Մ թե րում եր կկազ մա կերպ վեն նաև 
հար ևան գյու ղե րից: «Բ նակ չութ յու նը, 
գործ նա կա նո րեն տես նե լով կոո պե րա
տի վի հա ջո ղութ յուն նե րը, ար դեն հա

վա տով է նա յում մեր գոր ծու նեութ յա
նը, նախ կին տա րա կու սանք ներն ար
դեն չկան: Գ յու ղում նույ նիսկ ստեղծ վել 
են ևս  եր կու՝ ա նաս նա բու ծա կան և 
մեղ վա բու ծա կան կոո պե րա տիվն եր: 
Գոր ծող բո լոր կոո պե րա տիվն ե րը հա
մա գոր ծակ ցե լու են միմ յանց հետ, 
ի րա կա նաց նե լու են նաև հա մա տեղ 
ծրագ րեր», նշում է «Ագ րո Շեն  Հող» 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի նա խա
գահ Ար տա շես Ա վետ յա նը: Ն րա տե
ղե կաց մամբ` նա խա տե սել են գյու ղում 
զար գաց նել ագ րոէ կո տու րիզ մը, ո րի 
հա մար առ կա են բո լոր պայ ման նե րը: 
«Գ յու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը 
հնա րա վոր է միայն ու ժեղ և կա յա ցած 
կոո պե րա տիվն ե րի գոր ծու նեութ յան 
պայ ման նե րում: Պար զա պես կոո պե
րա տիվն երն այ սօր դեռևս պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն: Գոր ծու
նեութ յուն ծա վա լե լու և  ընդ լայ նե լու հա
մար չկան անհ րա ժեշտ շրջա նա ռու մի
ջոց ներ, պետք է հստա կեց վի կոո պե
րա տիվն ե րի վար կա վոր ման գոր ծըն
թա ցը», նշում է պա րոն Ա վետ յա նը, 
ա պա հա վե լում, որ ա ռա ջին քայ լե րը 
դժվար է կա տա րել, սա կայն կար ևո րը 
սկսելն է: Իսկ հա մա տեղ կա տար վող 
աշ խա տան քը միշտ էլ արդ յու նա վետ է: 
Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով միա սին 
են ձեռք բե րել թու նա քի մի կատ ներ և 
պա րար տան յու թեր, ին չի արդ յուն քում` 
դրանց գի նը ե ղել է մատ չե լի: Ծ րագ րել 
են, ար տադ րութ յան ընդ լայն մա նը զու
գըն թաց, կազ մա կեր պել նաև թարմ և 
չոր մրգի ար տա հա նում: 

Նելլի Սահակյան

ԼՈՌԻՈՒՄ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ 
Է ԱՎԵԼԱՆԱԼ

ՀՀ Լո ռու մար զում, վեր ջին տա րի նե րին, ստեղծ վել են մեծ թվով սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տիվ եր, ին չը, ըստ մարզ պե տա րա նի բնա պահ պա նութ յան և գ յուղ վար
չութ յան պետ Գ րի գոր Հա կոբ յա նի, պայ մա նա վոր ված է զար գա ցած ա նաս նա բու
ծութ յուն ու նե ցող մար զում «Ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ ման» ծրագ րի արդ յու նա վետ 
ի րա կա նաց մամբ: 

Ս պա ռո ղա կան կոո պե
րա տիվն եր են բաց վել ՀՀ 
Լո ռու մար զի 19 հա մայնք նե
րում, ո րոնք աշ խա տում են 
մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ: 
« Ցան կա լի է, որ պես զի մար
զում ա վե լա նան այդ պի սի 
կոո պե րա տիվն երը, քա նի որ 
դրանք ի րենց գոր ծու նեութ
յամբ նպաս տում են ա նաս նա
բու ծութ յան, և  առ հա սա րակ՝ 
գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց մա նը: Բա ցի այդ, վեր
ջին ներս ձեռք են բե րել ժա
մա նա կա կից գյու ղատն տե
սա կան տեխ նի կա, այդ պի սով 
հա մալր վել և թար մաց վել է 

տեխ նի կա յի հա վա քա կա յա նը: Դա էլ իր հեր թին նպաս տում է տեխ նի կա յով ի րա կա նաց
վող ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յա նը, որն էլ ա ռաջ է բե րում ստաց վող ար տադ րան
քի ինք նար ժե քի ի ջե ցում», եզ րա հան գում է Գ րի գոր Հա կոբ յա նը, ա պա շա րու նա կում 
թվար կել այն բո լոր աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել են ծրագ րի շրջա նա կում: 
Դ րան ցից հատ կա պես ա ռանձ նա նում են ա րո տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րի բա
րե լա վու մը, հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում խմոց նե րի տե ղադ րու մը, հով վատ նե րի և կեն
դա նի նե րի հա մար ա մա ռա յին կա ցա րան նե րի կա ռու ցու մը և  այլն: « Կոո պե րա տիվն երն 
ի րենց գոր ծու նեութ յամբ նպաս տում են մար զի գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը, քա
նի որ մշա կութ յան տակ են դրվում նախ կի նում անմ շակ մա ցած հո ղա տա րածք նե րը, 
ա վե լա ցել է նաև ա նաս նագլ խա քա նա կը», նշում է վար չութ յան պե տը:

«Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռու մար զում առ կա են 29 կոո պե րա տիվն եր, ո րոն ցից 
19ը սպա ռո ղա կան են, մյուս նե րը՝ ար տադ րա կան: Վեր ջին ներս հիմ ա կա նում մաս նա
գի տա ցել են կա թի, մսի, մրգի և բան ջա րե ղե նի վե րամ շակ ման գոր ծըն թա ցում: Ո րոշ 
կոո պե րա տիվն եր էլ մաս նա գի տա ցել են հո ղա գոր ծութ յան բնա գա վա ռում, ա վե լի քան 
200300 հա հո ղա տա րածք ներ դրվում են կար տո ֆի լի, հա ցա հա տի կի, ե գիպ տա ցո րե
նի, ար ևա ծաղ կի և բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի տակ», տե ղե կաց նում է 
Գ րի գոր Հա կոբ յա նը: Ի դեպ, կոո պե րա տիվն ե րի գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում մար զում 
ա վե լա նում է նաև սե զո նա յին աշ խա տող նե րի թվա քա նա կը, այդ պի սով, բարձ րա նում է 
նաև հո ղա տա րածք նե րի մշա կութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը: 

«Զ գա լիո րեն ա վե լա ցել են նաև կա թի, մսի, ինչ պես նաև բրդի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը: 2016 թ.ին «ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ» է 
ստեղծ վել մար զի Մեծ Պար նի հա մայն քում, որն ար դեն լիար ժե քո րեն ա պա հով ված է 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յով: Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը մատ չե լի գնե րով ծա
ռա յութ յուն ներ է կա տա րում նաև կոո պե րա տի վին չան դա մակ ցող բնա կիչ նե րի հո ղա
տա րածք նե րում»,հա վե լում է Գ րի գոր Հա կոբ յա նը: Մար զում շա րու նակ վում է ա վե լա նալ 
կոո պե րա տիվն ե րի թվա քա նա կը: 

Նելլի Սահակյան

ԾՐԱԳԻՐ
«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋԸ»  ԿԱՐԵՎՈՐՈՒՄ  Է 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Նե րա ռա կան ջեր մա տու նը, որ տեղ 
օ րերս այ ցե լել էր Տա վու շի ԳԱՄԿը 
« Հույ սիվ կա մուրջ» ՀԿ –ի ա հա զան
գով, ստեղծ վել է «Ա ջակ ցութ յուն Հա
րա վա յին Կով կա սում հա մայնք նե րի 
դի մա կա յու նութ յան բա րե լավ մա նը» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Այն 
ի րա կա նաց վում է Օքս ֆա մի 
հա յաս տան յան գրա սեն յա կի 
կող մից` «Օքս Ե Ջեն» հիմ ադ
րա մի հետ հա մա գոր ծակ ցա
բար: Ծ րագ րի գոր ծըն կերն է 
« Հույ սի  կա մուրջ» ՀԿն:

 Ֆի նան սա վո րում ի րա կա
նաց վում է Եվ րո պա կան հանձ
նա ժո ղո վի մար դա սի րա կան օգ
նութ յան և բ նակ չութ յան պաշտ
պա նութ յան հար ցե րով գլխա վոր 
վար չութ յան կող մից: Նե րա ռա
կան ջեր մա տան նպա տակն է` 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րին կա պել հո ղի հետ, 
ու շադ րութ յու նը բևե ռել նոր տեխ նո լո
գիա նե րի կի րառ մամբ լա վա գույն սոր
տե րի ա ճեց մա նը:

Ն ման պայ ման նե րում ե րե խա ներն 
ա վե լի վստահ, ա վե լի ա րագ և ս տեղ ծա
րար են դառ նում, փոր ձում հմտա նալ և  
ին չու չէ, ճա շա կել օր գա նիկ սննդամ թերք: 
 Ջեր մա տանն ա ճեց նում են տե ղա կան սոր
տեր՝ սմբուկ (սպի տակ), բի բար և լո լիկ: 
« Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ –ի ղե կա վար Ար

մի նե Ներ սիս յա նը ինչ պես բո լոր հար
ցե րում, հետ ևո ղա կան է նաև գյու ղատն
տե սա կան այս փոք րիկ տնտե սութ յան 
հան դեպ: Ուս տի կան խազ գա լով հի վան
դութ յուն նե րի եր ևան գա լը` ան մի ջա պես 
դի մել էր Տա վու շի գյու ղատն տե սութ յան 

ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նին, 
և մաս նա գետ ներն ա րագ ար ձա գան քել 
էին: Տե ղում մաս նա գետ Ա րա Հա րութ
յուն յանն իր ձեռ քով, խորհր դատ վութ յու
նից զատ, կազ մա կեր պեց նաև բուժ ման 
աշ խա տանք նե րը, ին չը սի րով ի րա կա
նաց րեց ՀԿի աշ խա տա կի ցը: 

Տ. Նազինյան
Տավուշի ԳԱՄԿ
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Բրիտանական Բիգ Լոթըրի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Անտառային  
պտուղներ-շուկաներ  կանանց համար» ծրագիրը կոչված  է բարելավելու  Հայաստանի  
գյուղական  բնակավայրերի աղքատ  բնակիչների և  նրանց  ընտանիքների կենսակերպը՝ 
անտառային  պաշարները  ներառող  արժեշղթաների ձևավորման և  կատարելագործման, 
ինչպես նաև կանանց տնտեսական  հնարավորություններ ընձեռելու միջոցով:  Նախագիծը   
իրականացնում է  Օքսֆամի կողմից  հիմնված «Լճկաձոր» գյուղատնտեսական  սպառողական  
կոոպերատիվը…

Ու շագ րավ այս նա խա ձեռ նութ յան ման րա մաս նե
րը   ներ կա յաց րեց  Օքս ֆամի հա յաս տան յան  գրա
սեն յա կի Գ յու ղա կան  հա մայնք նե րի տնտե սա կան  
զար գաց ման տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րի ղե կա վար  
Հ րաչ յա Զա քո յա նը: Ն րա  խոս քով`  ծրա գիրն  ի րա
կա նաց վում է Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում՝  յու րա
քանչ յուր երկ րից  ընդգր կե լով  հին գա կան  հա մայնք: 
Հա յաս տա նից  ծրագ րում  նե րառ վել են Տա վու շի  մար
զի Այ րում, Լճ կա ձոր, Ար ճիս, Հաղ թա նակ և Պտ ղա վան  
հա մայն քնե րը, ո րոնք նա խորդ տա րի հա մայնք նե րի 
խո շո րաց ման  հա յե ցա կար գով  միա վոր վել են  Այ րում  
կենտ րո նով: Սա կայն  վե րոնշ յալ  հա մայն քե րից ա ռա
վել ակ տի վութ յուն են դրսևո րել Լճ կա ձոր, Ար ճիս  և Այ
րում հա մայնք նե րի կա նայք, ով քեր  Տա վու շի ան տառ
նե րից  հա վա քած բնամ թեր քի՝ մա սու րի, ըն կույ զի,  հո
նի, ա լո ճի,  մո շու ու  բազ մա տե սակ  խո տա բույ սե րի 
մշակ ման ու  վա ճառ քի արդ յուն քում բա վա կա նին լավ 
շա հույթ են ստա նում և դ րա  շնոր հիվ սո ցիա լա կան 
հա զար ու մի խնդիր  լու ծում:

 Թեև Վ րաս տա նին սահ մա նա կից Այ րում քա ղա
քի կա յա րա նը  շփման  և  առևտ րի  հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս, այ նու հան դերձ կես  կամ  մեկ  կի լոգ րամ  
ո րակ յալ և  է կո լո գիա պես  մա քուր հա տապ տուղ նե րի 
վա ճառ քով հնա րա վոր չէ ակն կա լել ա ռա վել  շա հույթ:  
«Այս  ծրագ րով փոր ձում ենք կա նո նա կար գել, ստեղ ծել 
ա վե լի կա յուն,  պայ մա նագ րա յին  հա րա բե րութ յուն ներ 
շու կաjի դե րա կա տար նե րի հետ, հստա կեց նե լու  հա
մար բնամ թեր քի գի նը,  քա նա կութ յու նը,  վճար ման  
պայ ման ներն ու ժամ կետ նե րը, ո րոնք էլ կնպաս տեն  
ա ռա վել հստակ  գոր ծու նեութ յան  ի րա կա նաց մա նը: 
Բա րե բախ տա բար դա  մեզ հա ջող վում է», –  ա սում է 
Հ րաչ յա Զա քո յա նը: Ն րա փո խանց մամբ` շու կա յում օր
գա նա կան ար տադ րան քի հա վաս տա գիր ու նե ցող նե րի 
հետ ձեռք  բե րված պայ մա նա վոր վա ծութ յան  հա մա
ձայն Օքս ֆա մի  շա հա ռու նե րը նույն պես դար ձան օր
գա նա կան ար տադ րութ յան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խա նող  հում քի մա տա կա րար ներ: Հ րաչ յա Զա քո
յա նը ներկայացրեց նաև  «Լճ կա ձոր» կոո պե րա տի վի 
ա ռա ջա տար, ա ռա վե լա գույն քա նա կութ յամբ  մա սուր  
հա վա քած կա նանց.   նրանք են Հա նիս յան Սու սան
նան,  Ներ սիս յան Լա րի սան և  Ա բով յան Ժեն յան:

 
«ԼՃ ԿԱ ՁՈՐ» ԿՈՈ ՊԵ ՐԱ ՏԻ ՎԻ
Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ ԿԱ ՆԱՅՔ

68ամ յա Հա նիս յան Սու սան նան 1976 թվա կա
նից ապ րում է Այ րում քա ղա քում ու հեռ վում փռված 
ան տառ նե րի բերք ու բա րի քից վա ղուց է  օգտ վում: 
Նա  տնտե սութ յու նը վա րե լուց  բա ցի, բնա կա վայ րի 
հարս ու աղ ջիկ նե րի  հետ տա րի ներ շա րու նակ «սան
րել» է ան տա ռը,  ծա նոթ է ա մեն քար ու թփին: Թեև 
այ սօր հարս նե րի ու թոռ նե րի տեր է, բայց չցան կա
ցավ  բա վա րար վել միայն տնա մեր ձի մշակ մամբ, ո րո
շեց ընդգրկ վել Այ րում քա ղա քում բաց ված  «Լճ կա ձոր» 
գյու ղատն տե սա կան  սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վում:

«Ան տա ռից  հիմ ա կա նում  հա վա քում եմ հոն,  մոշ 
ու նաև սի բեխ, իսկ սե փա կան  տնա մեր ձից` ե լակ ու 
ազն վա մո րի: Կոո պե րա տի վի ծրագ րով  ան տա ռա յին  
պա շար նե րից  անհ րա ժեշտ էր  հա վա քել  միայն ո րակ
յալ մա սուր: Նա խորդ  տա րի  հա վա քել և հանձ նել եմ  
260 կի լոգ րամ մա սուր, կի լոգ րա մը` 200 դրա մով: Մենք  
չենք  փա թե թա վո րում, պո լիէ թի լա յին  տոպ րակ նե րով  
հանձ նում ենք, տե ղում  կշռում  ու վճա րում են: Գոհ եմ  
իմ  վաս տա կից, աշ խա տել սի րում եմ,  միայն ա ռող
ջութ յունս  տե ղը լի նի: Ան տառ գնա լիս դե ղե րը գրպա
նումս են  լի նում, մի խոս քով, պատ րաստ ված  գնում 
եմ», ա սում է տի կին Սու սան նան:  Բա ցի մա սու րից  
տի կին Սու սան նան հա վա քում է նաև  բան ջար,  ա ռողջ 
ու հյու թեղ  բան ջա րի տե ղե րը լավ գի տի,  բե րում, մաք
րում, լվա նում է  ու տոպ րակ նե րի մեջ դրած վա ճա ռում: 
Ու նի  մշտա կան  պատ վի րա տու ներ: Ճիշտ է, տղա նե րը  
բազ միցս ար գե լել են  գնալ ան տառ, սա կայն ինչ պես  
տի կին Սու սան նան է ա սում՝ «գդալգդալ  բե րած  ջրով 
դույ լը  լցվում է»:

Ա բով յան Ժեն յան  նույն պես կոո պե րա տի վի ա ռա
ջա վոր կա նան ցից է: Ապ րում է Այ րում քա ղա քում: Հինգ  
հո գուց  բաղ կա ցած ըն տա նի քում աշ խա տող ձեռ քը  
ինքն ու  քա րի ար տադ րա մա սում աշ խա տող  տղան 
են: Թո շակ է ստա նում, եր բեմ էլ այս ու այն  հար ևա նի  
հո ղա մա սում գործ է ա նում, սե զո նին էլ ան տա ռից  հա
վա քած մա սու րը,  հա տապ տուղն ու սուն կը վա ճա ռում 
է,  սա կայն լիար ժեք ապ րե լու հա մար տղա յի  վաս տա
կա ծի հետ գու մա րը դարձ յալ  չի  բա վա րա րում: « Մա
սու րի ո րակ յալն ու խո շորն ենք  հա վա քում, որ տոպ
րա կը շուտ  լցվի ու քաշն էլ ա վել  լի նի: Ե թե  խո շո րը 
չի լի նում,  մեկմեկ էլ մանրն ենք  հա վա քում: Իսկ երբ 
գու մա րը  ժա մա նա կին  վճա րում են, փաստն ար դեն  
շա հագրգ ռում է  մեզ», ա սում է Ժեն յան: Տիկ ին Ժեն
յա յի  պատ վի րա տու նե րը  նույն պես  շատ են, մո տա
կա  շու կա յում նրան սպա սող  գնորդ նե րը կե սօ րից ար
դեն  հերթ են  կանգ նում: Ա սելխո սե լով  գործն ա ռաջ 
է  գնում,  գնի  հար ցում էլ հար մար վում են, ա ռողջ   ու 
մա քուր մթեր քից ին չու պի տի հրա ժար վեն: Վա ճառ քից 
մա ցած  մթեր քը որ պե սզի չփչա նա, տի կին Ժեն յան  
հարս նե րի օգ նութ յամբ հյութ  է  պատ րաս տում: 

 Լա րի սա Ներ սիս յա նը  վա ղուց է  ապ րում է Այ րու
մին  հա րա կից Ար ճիս  հա մայն քում, ըն տա նի քում վեց 
հո գի են: Թեև  ըն տա նի քի ան դամ ե րից  ոչ ոք  կա
յուն աշ խա տանք չու նի, սա կայն փոր ձում են բա րե կե
ցիկ կյան քով ապ րել: Գաղտ նի քը տան տիկ նոջ կող մից 
տնտե սութ յան գրա գետ վար ման,  զսպվա ծութ յան, 
խնա յո ղութ յան  և  ճարպ կութ յան մեջ է:

Ա մու սինն ու տղան ար տագ նա աշ խա տան քի  չեն  
մեկ նում,   գար նան սկզբից  նրանց կա րե լի է  տե սել 
հո ղա մա սում կամ ա նաս նա գո մում: Տե սա դաշ տում  
մշտա պես ժրա ջան Լա րի սան է ա նաս նա գո մից  հա
վա բուն, ու մինչ հար սը «նա խա ճա շի սե ղան  կգցի», 
Լա րի սան ձեռ քերն է  լվա նում: Նա խա ճա շից  հե տո 
ա մուս նու հետ  սե փա կան ավ տո մե քե նա յով  գնում է  
ան տառ՝ մա սուր,  մոշ, սինձ  հա վա քե լու: Այ նու հետև 
տե սա կա վո րե լուց,  կոո պե րա տի վի բա ժի նը հանձ նե
լուց  հե տո Լա րի սան  զբաղ վում է մո շի ու սնձի առևտ
րով: «Սն ձի պատ վի րա տու նե րը  շատ են, քա նի որ այն  
շատ  օգ տա կար և  ա ռող ջա րար է: Օր է  լի նում  շատ 
ենք  հա վա քում, օր էլ  լի նում է, որ դժգոհ եմ  իմ հա
վա քա ծից», պատ մում է  Լա րի սան: Նույ նիսկ ի րենց 
խնա յո ղութ յուն նե րի հաշ վին ավ տո մե քե նա են գնել:

 Լա րի սան կոո պե րա տի վում  ընդգրկ վել է  տա րի
ներ ա ռաջ: Միայն  անց յալ տա րի  նա  հա վա քել  և  
կոո պե րա տի վին  է հանձ նել 238 կի լոգ րամ  մա սուր,  
ա մուս նու հետ միա սին  օր վա  հա վա քած մոշն ու  հո նը 
1015 հա զար  դրա մով  վա ճա ռում է շու կա յում:

ՀԱ ՏԱՊ ՏՈՒՂ ՀԱ ՎԱ ՔԵ ԼՈՒ  
ՆՈ ՐԱ ՄՈՒ ԾՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Մա սու րի հա վաք ման  դժվա րա գույն աշ խա տան
քը թեթ ևաց նե լու և  անվ տան գութ յան նկա տա ռում ե
րից  ել նե լով` կոո պե րա տի վը  կա նանց տրա մադ րել է 
ար տա հա գուստ՝ գլխարկ և  կո շիկ ներ, իսկ  հա տապ
տուղ նե րի հա վաք ման  հա մար հա տուկ  գոր ծիք՝ բեր

րի փի քըր, ո րը  հա ջո ղութ յամբ  կի րառ վում է Ս կան դի
նավ յան  երկր նե րում, այն նպաս տում է աշ խա տան քի 
ար տադ րո ղա կա նութ յան  բարձ րաց մա նը: « Շու կա յում 
մա սու րի պա հան ջար կը մեծ է, և  որ պես զի կա նայք մեկ  
օ րում  հա վա քեն  ոչ թե 20 կլիոգ րամ մա սուր, այլ ա վե
լին, հաս կա ցանք, որ միայն  այդ  սար քի  կի րառ մամբ  
կա րե լի է  հաս նել ցան կա լի արդ յուն քի: Հա յաս տա
նում տար բեր  գոր ծիք նե րի  խա նութ նե րում  փնտրե
ցինք նմա նա տիպ սարք, զան գե ցինք այս ու այն  կողմ, 
պարզ վեց ՌԴում այն  շատ թանկ ար ժե, մենք  տե ղում  
գտանք  հա մա պա տաս խան  մաս նա գետ նե րի, ով քեր 
կա րո ղա ցան  ստեղ ծել այն պի սի չա փե րի  ու  հար մա
րա վետ սար քեր,  ինչ պի սին ու զում էինք: Այ սօր ար դեն  
կա նայք օգ տա գոր ծում են այդ  սար քե րը և  արդ յուն քը 
բա վա կան գո հաց նող է», պատ մում է Հ. Զա քո յա նը` 
հա վե լե լով, որ ի րենք ա ռա ջար կել են  մա սուր  հա վա
քե լու  մեկ այլ,  պար զա գույն  տար բե րակ՝ եր կու ծայ
րե րից  կտրած  և թ ևին  հագց րած պլաստ մաս սա յի շշի 
կի րա ռում  օգ նում է  ա ռանց ձե քե րը  վնա սե լու հա վա
քել ցան կա ցած քա նա կութ յան  մա սուր:

 
ՍԱՌ ՆԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՈՒ ՆԻՑ 
ԴԵ ՊԻ ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՆ

«Լճ կա ձոր» գյու ղատն տե սա կան սպա ռո ղա կան  
կոո պե րա տի վի  տնօ րեն Ռուս լան Ան տոն յա նը  նշեց,  
որ  Օքս ֆա մի  ա ջակ ցութ յամբ 2011 թվա կա նին Այ րու
մում  հիմ ադր ված ի րենց կոո պե րա տիվն ու նի սառ նա
րա նա յին  տնտե սութ յուն,  պա հեստ և մ թեր ման  կետ, 
է լեկտ րա կան  և գա զի չո րա նոց ներ ու  նաև  տրանս
պոր տա յին  մի ջոց: 190 մ3 սառ նա րա նա յին տնտե սութ
յու նում ի րա կա նաց վում է պա շար նե րի պահ պա նութ
յուն,  հիմ վել  և   կոո պե րա տի վի  շա գա հործ ման  է  
հանձն վել Օքս ֆա մի և Հա զա րամ յա կի  մար տահ րա
վեր ներ  հիմ ադ րամ Հա յաս տա նի «Ջ րից  դե պի  շու
կա»  ծրագ րի հա մա տեղ  ջան քե րով: 

Ամտոն յա նը պատ մեց նաեւ «Այ րում Ֆ րութս» 
մրգի և հա տապ տուղ նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի 
մա սին:  Հա մայն քա յին այս բա ցա ռիկ ձեռ նար կութ յու
նը կա ռա վար վում է «Լճ կա ձոր» կոո պե րա տի վի ու նրա 
հի նադ րած « Միրգ ՍՊԸ»ի  կող մից:

«Այ րում Ֆ րութս»ը  յու րօ րի նակ բիզ նես մո դել է, 
ըն կե րութ յան տե սա կա նին նե րա ռում է կոմ պոտ ներ, 
մու րա բա ներ և ջե մեր` պատ րաստ ված շրջա կա հա
մայնք նե րում բնա կա նին մոտ ե ղա նա կով ա ճեց վող 
կամ հա րա կից ան տառ նե րից հա վաք ված թարմ մրգե
րից և հա տապ տուղ նե րից։ Գոր ծա րա նը,  ո րը տնօ րին
վում և կա ռա վար վում է հա մայն քա յին կոո պե րա տի վի 
կող մից, սո ցիա լա կան ձեռ նար կութ յան օ րի նակ է:  Այն 
նպա տակ ու նի հա մայն քի սո ցիա լա կան խնդիր նե րը 
լու ծե լու: 

Ձեռ նար կութ յու նում  հիմ ա կա նում կա նայք են 
աշ խա տում, ուս տի, կա րե լի է ա սել, որ կոո պե րա տի վը 
կա նանց  հա մար զբաղ վա ծութ յան  խնդիր է  լու ծում` 
դրա նով իսկ մեղ մե լով  շատ ու շատ ըն տա նիք նե րի սո
ցիա լա կան  վի ճա կը», – հա վե լում է  Ռ. Ան տոն յա նը:
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ԹՌՉՆԱՂԲԸ` ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ
 Հո ղի բեր րիութ յան կար գա վոր ման, գյու ղատն

տե սա կան մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան բարձ
րաց ման,  ստաց վող ար տադ րան քի ո րա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման գոր ծում, ագ րո տեխ նի
կա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րի շար քում ու րույն 
տեղ է զբա ղեց նում գյու ղատն տե սութ յան քի միա ցու
մը՝ հան քա յին և  օր գա նա կան պա րա րա տան յու թե րի 
կի րա ռու մը:

Վեր ջի նիս՝ օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի կի
րա ռու մը ոչ միայն բույ սե րին ա պա հո վում է սննդա տար
րե րով, այլև դրա կան ազ դե ցութ յուն է թող նում հո ղե րի 
ֆի զի կա քի միա կան, ֆի զի կա կան, կեն սա քի միա կան և  
ագ րո քի միա կան հատ կութ յուն նե րի վրա, բա րե լա վում 
է հո ղե րի ջրա յին, ջեր մա յին, օ դա յին ռե ժիմ ե րը:

Այդ ա ռու մով դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րին 
մեր գիտ նա կան նե րի կող մից մշակ ված էին  ցան քաշր
ջա նա ռութ յան հա մա կար գում օր գա նա կան պա րար
տան յու թերի (հիմ ա կա նում` գո մաղբ) կի րառ ման չա
փա քա նակ նե րը, ժամ կետ նե րը, ձևե րը, ո րոնք տրվում 
էին հիմ ա կա նում շա րա հերկ մշա կա բույ սե րի ցան քե
րում: Ա ռան ձին տրվում էր նաև դրանց կի րա ռութ յու նը 
պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րում:

Այդ տա րի նե րին հիմ ա կան օր գա նա կան պա
րար տան յու թը գո մաղբն էր, ո րի քա նա կը կազ մում էր 
տա րե կան շուրջ 2 մի լիոն տոն նա` շնոր հիվ ա նաս նա
պա հա կան հա մա լիր նե րի գո յութ յան: Այլ օր գա նա կան 
պա րար տան յու թե րը՝ թռչնաղբ, տորֆ, կոմ պոստ, սի
դե րատ ներ և  այլն. ար տադ րութ յան ցածր տե սա կա
րար կշռի պատ ճա ռով հաշ վի չէին առն վում:

Խորհր դա յին իշ խա նութ յան փլու զում իր հեր թին 

պատ ճառ դար ձավ ա նաս նա պա հա կան հա մա լիր նե
րի քայ քայ ման, ո րի արդ յուն քում գո մաղ բի ստա ցու մը 
խիստ կրճատ վեց, իսկ  հիմ ա կան մասն էլ ծա ռա յում 
էր որ պես վա ռե լիք:

Ի տար բե րութ յուն գո մաղ բի` շնոր հիվ թռչնա բու
ծա կան ֆաբ րի կա նե րի ստեղծ ման և զար գաց ման, 
մեծ ծա վալ նե րի հա սավ թռչնաղ բի ար տադ րութ յու նը 
(տա րե կան շուրջ 200 հա զար տոն նա): Միայն Եր ևա
նում և ն րա շրջա կայ քում դրանց թի վը հա սավ 5ի (Եր
ևան, Նու բա րա շեն, Ջ րա ռատ, Արզ նի, Լու սա կերտ): 
Այ սինքն` անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ գյու ղատն
տե սա կան ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի թռչնաղ բով 
պա րար տաց ման հնա րա վո րութ յուն: Անհ րա ժեշտ էր 
տալ ա ռա ջար կութ յուն` թռչնաղ բի կի րառ ման չա փա
քա նակ նե րի, ժամ կետ նե րի և  այլ նի մա սին:

Ի տար բե րութ յուն նախ կին խորհր դա յին միութ
յան այլ հան րա պե տութ յուն նե րի, որ տեղ թռչնաղ բը 
այս կամ այն չա փով կի րառ վել էր (որ պես օր գա նա կան 
պա րար տան յութ), մեր հան րա պե տութ յու նում նման 
ու սում ա սի րութ յուն ներ ընդ հան րա պես չէին տար վել` 
նկա տի ու նե նա լով վեր ջի նիս տե սա կա րար կշռի ցածր 
լի նե լը և շատ տհաճ հո տը:

Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան քե րում 
թռչնաղ բի կի րառ ման հար ցե րով ու սում ա սի րութ յուն
նե րը սկսվե ցին 2002 թվա կա նից` այն էլ շատ փոքր 
մասշ տաբ նե րով: Ու սում ա սի րութ յուն նե րը տար վե ցին 
Ա րա րատ յան հար թա վայ րի ո ռո գե լի գորշ մար գա գետ
նա յին հո ղե րի վրա, սկզբնա կան շրջա նում վա ղա հաս 
կար տո ֆի լի, ա պա նաև` լո լի կի ու տաք դե ղի ցան քե
րում: Սկզբ նա կան շրջա նում թռչնաղ բի կի րառ ման 
նոր մա նե րի ընտ րութ յան հար ցում օգտ վել ենք այլ 
հան րա պե տութ յուն նե րում ե ղած տվյալ նե րից:

Բայց քա նի որ այն տեղ ե ղած տվյալ նե րի միջև 
տար բե րութ յու նը բա վա կա նին լայն էր (1.053.5 տ/հ), 
հաշ վի առն վեց նաև թռչնաղ բում պա րու նա կող սննդա
տար րե րի քա նա կը: Ըստ գրա կան տվյալ նե րի` բույ սե
րին մատ չե լի ա զո տի քա նա կը թռչնաղ բում, կախ ված 
թռչնաղ բի տե սա կից, կազ մում է 3.55.0 %: Հարկ 
հա մար վեց ստու գել ու ճշտել մեր հան րա պե տութ
յան թռչնա ֆաբ րի կա նե րում ար տադր վող թռչնաղ բում 
սննդա տար րե րի պա րու նա կութ յու նը: Ս տաց վեց հետև
յալ պատ կե րը. ա զո տի պա րու նա կութ յու նը՝ 2.53.7 %,  

ֆոս ֆո րի նը՝ 2.23.2 %,  կա լիու մի նը՝ 3.53.8 %:  Ընդ 
ո րում, սննդա տար րե րի պա րու նա կութ յան նման տար
բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նաև թռչնաղ բի ո րա
կից, կախ ված ցամ քա րի տե սա կից (մեր պայ ման նե
րում` ա վազ, հրաբ խա յին շլաք, ծղոտ և  ան ցամ քար): 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րը` 
փոր ձե րում ընտ րել ենք թռչնաղ բի կի րառ ման հետև յալ 
նոր մա նե րը` 10, 15, 20 և 25 տ/հ:

Կար տո ֆի լի հետ տար ված բազ մամ յա փոր ձե րում 
ընտր ված նոր մա նե րից ա ռա վել արդ յու նա վե տը ե ղել 
է 20 տ/հը: 1015 տ/հ չա փա քա նակ նե րի  դեպ քում, 
կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յու նը հա մե մա տա բար ցածր 
է ե ղել, եր ևի թե սննդան յու թե րի պա կա սութ յան պատ
ճա ռով, իսկ 25 տ/հի  դեպ քում բույ սե րի վե գե տա ցիան 
ձգձգվում է ա զո տի ա վել ցու կի հետ ևան քով: 

Ն ման հե տա զո տութ յուն ներ հե տա գա յում տար վել 
է նաև լո լի կի և պղ պե ղի ցան քե րում: Այս տեղ թռչնաղ բի 
կի րառ ման լա վա գույն նոր ման ե ղել է 25 տ/հը: Դ րանց 
արդ յունք նե րը մեր կող մից ա ռա ջարկ վել են ար տադ
րութ յու նում կի րա ռե լու հա մար: 

Ու սում ա սի րութ յան տա րի նե րին հան քա յին պա
րար տան յու թե րի մա տակա րար ման վի ճա կը մեր հան
րա պե տութ յու նում բա վա կա նին լուրջ էր. սե փա կան 
ար տադ րութ յուն չկար, ներկր վող քա նա կութ յունն էլ 
խիստ ան բա վա րար էր և բարձ րար ժեք: Այդ պատ ճա
ռով էլ ու սում ա սիր վել է թռչնաղ բի ա ռան ձին կի րա
ռութ յու նը: Այժմ, երբ հան քա յին պա րար տան յու թե րի 
մա տա կա րար ման վի ճա կը այս կամ այն չա փով կար
գա վոր վել է, գներն էլ կա յու նա ցել են, անհ րա ժեշ տութ
յուն է ա ռա ջա ցել ու սում ա սի րել դրանց հա մա տեղ 

կի րառ ման հնա րա վո րութ
յու նը: Այս դեպ քում հնա
րա վոր կլի նի հո ղե րի բեր
րիութ յա նը, մշա կա բույ սե րի 
բեր քատ վութ յան բարձ
րաց մա նը զու գըն թաց ա վե
լի մեծ տա րա ծութ յուն ներ 
պա րար տաց նել: Ու սում
նա սի րութ յուն նե րը տար
վել են լո լի կի և տաք դե ղի 
հետ հետև յալ սխե մա յով. 1. 

թռչնաղբ` 25 տ/հ   2. թռչնաղբ` 20 տ/հ+ 30ա կան կգ.  
ազ դող նյու թի հաշ վով հան քա յին պա րար տան յու թեր  
3. թռչնաղբ`15 տ/հ+60ա կան կգ. հան քա յին պա րար
տան յու թեր 4. թռչնաղբ` 10 տ/հ+90ա կան կգ. հան քա
յին պա րար տան յու թեր 5. թռչնաղբ5 տ/հ+ 120ա կան 
կգ. հան քա յին պա րար տան յու թեր: 

Ու սու մա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց են 
տվել, որ փոր ձարկ ված տար բե րակ նե րում կի րառ ված 
պա րար տան յու թե րի արդ յու նա վե տութ յու նը միան ման 
է եղել` բա ցա ռութ յամբ թռչնաղբ 5 տ/հ + 120ա կան կգ 
հան քա յին պա րար տան յու թեր տար բե րա կի:  Վեր ջի
նիս բեր քը բա վա կա նին պա կաս է ե ղել:

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ու սում ա սիր
վել է նաև ստաց ված ար տադ րան քում նիտ րատ նե րի 
պա րու նա կութ յու նը: Արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ 
թռչնաղ բի կի րառ ման շնոր հիվ, նիտ րատ նե րի պա րու
նա կութ յու նը գտնվում է թույ լատ րե լի սահ ման նե րում:

  Այս պի սով` հիմք ըն դու նե լով մեր հե տա զո տութ
յուն նե րի արդ յունք նե րը` հան րա պե տութ յան Ա րա րատ
յան հար թա վայ րի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին 
ա ռա ջար կում ենք` կար տո ֆի լի, լո լի կի և տաք դե ղի 
ցան քե րում կի րա ռել օր գա նա կան և հան քա յին պա
րար տան յու թե րի հետև յալ չա փա քա նակ նե րը. կար
տո ֆի լի ցան քե րում` թռչնաղբ` 20 տ/հ, թռչնաղբ` 15 
տ/հ +30ա կան կգ հան քա յին պա րար տան յու թեր, 
թռչնաղբ` 10 տ/հ+ 60ա կան կգ հան քա յին պա րար
տան յու թեր, լո լի կի ու տաք դե ղի ցան քե րում՝ թռչնաղբ` 
25 տ/հ, թռչնաղբ` 20 տ/հ + 30ա կան կգ հան քա յին 
պա րար տանյու թեր, թռչնաղբ` 15 տ/հ + 60ա կան կգ. 
հան քա յին պա րար տան յու թեր,  թռչնաղբ` 10 տ/հ +90
ա կան կգ հան քա յին պա րար տան յու թեր: Նշ ված տար
բե րակ նե րից որ ևէ մե կը, ո րի հնա րա վո րութ յու նը ու նի 
ֆեր մե րը, կի րա ռե լի և  ըն դու նե լի է: Ընդ ո րում, թռչնաղ
բը, ֆոս ֆոր կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րը 
տրվում են հո ղին ցան քից ա ռաջ, ա զո տա կա նը՝ սնուց
ման կար գով` յու րա քանչ յուր ան գամ 30 կգ./հ  ազ դող 
նյու թի հաշ վով:

            Ա. Ս. Խա չատր յան
ՀԱԱՀ «Հ. Պետ րոս յա նի անվ. Հո ղա գի տութ յան, ագ րո քի

միա յի և մե լիո րա ցիայի գի տա կան կենտ րոն» 
մաս նաճ յու ղի ա վագ գիտ. աշ խա տող

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Արդյունավետ ու 
հետևողական 

վերահսկողություն 
իրականացնելու համար

Օ րերս ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յուն էին հրա վիր վել ա նաս
նա պա հա կան ֆեր մա նե րի, սպան դա նոց նե րի և 
ձկ նա բու ծա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան մա յի սի 25ի նիս տում հաս
տատ ված՝ լիա զոր մարմ ի կող մից ա նաս նա բու
ժութ յան բնա գա վա ռում գոր ծու նեութ յուն ի րա կա
նաց նող տնտես վա րող նե րի մոտ ստու գում ե րի 
ի րա կա նաց ման ստու գա թեր թե րի պա հանջ նե րը 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

 Ծա ռա յութ յան ա նաս նա բու ժութ յան տես չութ
յան պետ Հով հան նես Մկրտչ յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րում, սպան դա
նոց նե րում, ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում 
այ սու հետ ստու գում երն ի րա կա նաց վե լու են ստու
գա թեր թե րի մի ջո ցով և հա վաս տիաց րել, որ այն 
բխում է նախ և  ա ռաջ տնտե սա վա րող նե րի շա հե
րից՝ նա խա պես սահ մա նե լով ստուգ ման շրջա նա կը 
և ն վա զա գույ նի հասց նե լով հնա րա վոր կո ռուպ ցիոն 
ռիս կե րը: 

« Սա նշա նա կում է ռե սուրս նե րի խնա յո ղութ
յուն, են թադ րում է ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա
ռում ստու գում ե րի արդ յու նա վե տութ յան բա րե լա
վում, նպաս տում է պե տա կան վե րահս կո ղութ յան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի միաս նա կա նութ յա նը, պար զեց
մա նը, թա փան ցի կութ յա նը և  արդ յու նա վե տութ յա
նը», պար զա բա նել է պա րոն Մկրտչ յա նը:

ՍԱՊԾ ռիս կե րի կա ռա վար ման վար չութ յան 
պետ Հաս միկ Թու մո յա նը տնտե սա վա րող նե րին 
տե ղե կաց րել է, որ ստու գա թեր թը պա րու նա կում է 
թե տե ղե կատ վա կան, թե վե րահս կո ղա կան բնույ
թի հար ցեր, ո րոնք ա ռա վե լա գույնս հստա կեց նում 
են տե սչի և տն տե սա վա րո ղի հա րա բե րութ յուն նե րը 
և թույլ տա լիս նա խա պես խու սա փել ան հա մա պա
տաս խա նութ յուն նե րից: 

Ս տու գա թեր թե րի մի ջո ցով ստու գում ե րի ի րա
կա նաց ման նոր մա տի վա յին պա հանջ նե րի ա պա հո
վու մը նաև հիմք է ռիս կե րի գնա հատ մանն ուղղ ված 
անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վա կան բա զա յի ստեղծ ման 
հա մար:

ՍԱՊԾ պաշ տոն յա նե րը պատ րաս տա կա մութ
յուն են հայտ նել տրա մադ րել խորհր դատ վութ յուն և 
հ նա րա վոր ա ջակ ցութ յուն` ստու գա թեր թով նա խա
տես ված ցան կա ցած ի րա վա կաննոր մա տի վա յին 
փաս տաթղ թի և դ րա պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ, 
պա տաս խա նել տնտե սա վա րող նե րի հար ցե րին:

Ս տու գա թեր թե րի հի ման վրա իրականացվող  
ստու գում ե րը կի րառ վում են պատ շաճ հի գիե նիկ 
և  ար տադ րա կան գոր ծե լա կար գի,  վ տան գի վեր լու
ծութ յան և հսկ ման կրի տի կա կան կե տե րի (ՎՎՀԿԿ, 
HACCP) հա մա կարգ չներդ րած տնտե սա վա րող սու
բեկտ նե րի դեպ քում:
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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:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ

ԹԱՎՇԱԾԱՂԻԿ ԿԱՄ ՄԱԽՄՈՒՐԻ

Լի լիթ Գաս պար յան

Ստեփանավանի պետական 
գյուղատնտեսական քոլեջի
 ուսանողների այցը  ՀԱԱՀ  

Վանաձորի մասնաճյուղ

Աստ ղա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քին պատ
կա նող միամ յա կամ բազ մամ յա երկ շա քի լա վոր 
խո տա բույ սե րի ցեղ է, որն ընդգր կում է մո տա
վո րա պես 59 տե սակ : Ցո ղուն ներն ուղ ղա հա յաց 
են, ա մուր: Կազ մում են հա վաք ված կամ տա
րած ված 20120 սմ բարձ րութ յամբ թփեր: Ցո
ղուն ներն ուղ ղա հա յաց են, ա մուր, տերև նե րը` 
փետ րաձև բա ժան ված, մեծ մա սամբ` ա տամ
նաեզր, բա ցից  մուգ կա նա չա վուն, հեր թա դիր 
կամ հա կա դիր դա սա վոր ված: Մեզ ծա նոթ ծա
ղիկ ներն, ի րա կա նում, ծաղ կա զամբ յուղ ներ են, 
ո րոնք բաղ կա ցած են լայն լեզ վա կա վոր, հո
րի զո նա կան դիր քով տե ղա կայ ված թեր թիկ նե
րից ու կենտ րո նա կան, երկ սեռ, խո ղո վա կաձև 
ծա ղիկ նե րից: Ծաղ կա զամբ յուղ նե րը միայնակ 
են կամ հա վաք ված բարդ ծաղ կա բույ լե րի մեջ: 
 Թավ շա ծա ղիկ նե րի գու նա յին գամ ման շատ 
լայն է՝ վառ դե ղին, նարն ջա գույն, կար միր, շա
գա նա կա գույն, եր բեմն` երփ նե րանգ: Սեր մե րը 
գտնվում են խո ղո վա կա վոր ծա ղիկ նե րի ստո րին 
մա սում, եր կա րա վուն են, սև, հիմ քում` գոր շա
գույն: Մեկ կգ զանգ վա ծում կա րող է լի նել 280
700 սերմ: Բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեպքում 
հեշ տութ յամբ բազ մա նում են ինք նա ցան ե ղա
նա կով: Բ նութ յան մեջ Ար գեն տի նիա յից մին չև 
ԱՄՆ հա րա վա յին նա հանգ նե րը տա րած ված 
է T.tenuifolia, իսկ Հա րա վա յին և Հ յու սի սա յին 
Աֆ րի կա յում՝ T. Erecta տե սակ նե րը: Եվ րո պա է 
բեր վել 16րդ դա րում: Ներ կա յումս Ֆ րան սիա
յում, Ուկ րաի նա յում, Վ րաս տա նում լայ նո րեն 
մշակ վում է T.patula տե սա կը` որ պես ե թե րա յու
ղա տու ու հա մե մուն քա յին մշա կա բույս: Վ րաս
տա նում ու Հ յու սի սա յին Կով կա սում հայտ նի է 
§Ի մե րե թի զաֆ րան¦, վրա ցե րեն՝ խա վեր դիս 
կամ մախ մու րի ան վա նում նե րով: Թավ շա ծա
ղի կը մշակ վում է նաև Հնդ կաս տա նում, Չի նաս
տա նում, Ավստ րա լիա յում և  այլ երկր նե րում:

Թաí շա ծա ղիկ լայ նա տա րած. T.patula
Այլ ան վա նում ներն են` Թ. ման րա ծա ղիկ, 

մախ մուր: Մ շակ վում է որ պես միամ յա բույս: 
Ցո ղու նը ճյու ղա վոր վող է, 2040 սմ բարձ րութ
յամբ: Կազ մում է լայն, խիտ թփեր: Տերև նե րը 
փետ րաձև կտրտված են, տեր ևիկ նե րը` նեղ, 
սուրնշտա րաձև: Խո ղո վա կաձև ծա ղիկ նե
րում կա թվով 5 ա ռէջ , վար սանդն ու նի 2 սպի: 
Բույ սի տերև ներն ու ծա ղիկն ու նեն սուր հոտ: 
Ծաղ կում է հու նիսսեպ տեմ բե րին: öոր ձա ռու 
ծաղ կա բույծ նե րը սկզբում ցա նում են սեր մե րը 
ջեր մո ցում՝ մար տի կե սե րին, իսկ ուշ գար նա նա
յին ցրտա հա րութ յան վտանգն անց նե լուց հե տո 
տե ղա փո խում են դաշտ: Ծաղ կում է ցան քից 
մո տա վո րա պես 2 ա միս անց: Գե րա դա սում է 
ա վա զա կա վա յին, հա րուստ, չա փա վոր խո նավ, 
փխրուն հո ղե րը: Լու սա սեր, ջեր մա սեր բույս է: 
Ծա ղիկի զամբ յուղ նե րի տրա մա գի ծը 23 սմ  է, 
ծաղ կեպ սա կը` պարզ, ոչ բազ մա թեր թիկ, ո րի 
հետ ևան քով ա վե լի հա սա նե լի են մի ջատ նե
րին: Մեղ րա տու բույս է: Մ թե րե լու նպա տա կով 
հա վա քեք ծաղ կա նո ցի արևմտ յան ու հա րա վա
յին կող մե րում ա ճող թփե րի ծա ղիկ նե րը, ո րոնք 
ա վե լի խո շոր ու ա ռողջ են: Ձ ևա վոր վել է ա վան
դույթ, ո րի հա մա ձայն թավ շա ծա ղի կը պետք է 
հա վա քել ու մթե րել օ գոս տո սի 1020ը: Այդ օ րե
րին հնում նշվել է Նա վա սար դը, իսկ ներ կա յում` 
Սբ. Աստ վա ծած նի տո նը: Ծա ղիկ նե րը փռում են 
բա րակ շեր տով կամ անց կաց նում թե լի վրա ու 
չո րաց նում օ դա փոխ վող ծած կի տակ: Մ թե րում 
են նաև վեր գետն յա կա նաչ զանգ վա ծը: Չոր 
հում քը պա հում են տու փե րի մեջ՝ մինչև 2 տա րի: 
Ծաղ կա զամբ յու ղի տեր ևիկ նե րի վրա կան ե թե
րա յին յու ղեր ար տադ րող գեղ ձիկ ներ: Հա վա քե
լու ըն թաց քում պահ պա նեք զգու շա վո րութ յուն, 
քա նի որ շա տե րի մոտ կա րող է լի նել ան հա տա
կան ա նըն կա լու նա կութ յուն բույ սի ե թե րա յին 
յու ղի հան դեպ: Թավ շա ծա ղի կը հա ճախ տնկում 
են սո խի, կար տո ֆի լի, այլ մշա կա բույ սե րի մար
գե րի միջև կամ խո տը ման րաց նում են ու խառ
նում բնա հո ղին, քա նի որ այն ու նի ու ժեղ ար

տա հայտ ված ման րէաս պան, հա կասն կա յին 
ազ դե ցութ յուն:

 Բույ սի քի միա կան բա ղադ րութ յու նը հետևո
ղա կա նո րեն ու սում նա սի րել է բազ մա վաս տակ 
գիտ նա կան, մեր հայ րե նա կից է դո ւարդ Հով հան
նիս յա նը: Հե տա զո տութ յուն նե րի ճնշող մա սը 
կա տար վել է Պ յա տի գորս կի Բժշ կա կան հա մալ
սա րա նում: Հով հան նիս յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
գրվել ու պաշտ պան վել են մոտ 3 տասն յակ թեկ
նա ծո ւա կան ու 5 դոկ տո րա կան թե զեր: Դ րան
ցից մե կում հան գա մա նո րեն ու սում նա սիր վել 
է Թ.ման րա ծա ղի կի ո րա կա յին ու քա նա կա յին 
քի միա կան կազ մը:  Հայտ նա բեր վել են կու մա
րին ներ, փրփրան յութ, ստե րին, դարչ նի թթվի 
ա ծանց յալ ներ, բարդ շա քար ներ, բարձր ադ
սոր բաց նող հատ կութ յուն ու նե ցող պեկ տին, գե
մի ցել յու լո զա (A ու B), ա մի նաթ թու ներ՝ լեյ ցին, 
լի զին, գլու տա մի նի ու աս պա րա գի նի թթու ներ, 
տո կո ֆե րոլ ներ, աս կոր բի նաթ թու: Պա րու նա
կում է նաև մակ րո տար րեր՝ ֆոս ֆոր, նատ
րիում, մագ նե զիում, կալ ցիում, կա լիում, միկ րո
տար րեր՝ եր կաթ, ցինկ, ման գան, սե լեն, այլ:

 Թավ շա ծա ղկի վեր գետն յա մա սը պա րու
նա կում է  0.290.35 % ե թե րա յին յուղ, ո րը ջրից 
թեթև է: Գույ նը դե ղին է, ո րոշ ժա մա նակ անց 
մգա նում է: Կ րաս նո յարս կի հա մալ սա րա նի 
գիտ նա կան նե րը նշում են, որ ե թե րա յին յու ղի 
բա ղադ րութ յու նը կախ ված է են թա տե սա կից, 
հա վաք ման ժամ կե տից ու տե ղան քի բնակ լի
մա յա կան պայ ման նե րից: Որ պես օ րենք, պա
րու նա կում է 1525 % տա գե տոն, 1018 % գիդ
րո տա գե տոն, մին չեւ 15 % օ ցի մե նոն (նույնն է` 
դի գիդ րո տա գե տոն), 6 % կար վոն, նաև լի նա
լոոլ, լի մո նեն, ա նի սո նի ալ դե հիդ, պի պե րի տին, 
այլ՝ ա վե լի քան 50 բա ղադ րիչ: Գիտ նա կան նե րը 
պար զել են, որ ե թե րա յին յու ղը պա րու նա կում 
է մին չև13.7 % ան հայտ նյու թեր:  Ծա ղիկ նե րից 
ստաց ված յու ղամզ ված քը վե րա կանգ նում է 
լյար դի բջիջ նե րը, ու նի վեր քա մո քիչ հատ կութ
յուն: Ֆ լա վո նոիդ պա տու լե տի նը նվա զեց նում 
է ար յու նա տար ա նոթ նե րի թա փան ցե լիութ յու
նը, ու նի հա կա դիա բե տիկ ազ դե ցութ յուն, նաև 
Pվի տա մի նա յին ակ տի վութ յուն: Ժո ղովր դա
կան բժիշկ նե րին հայտ նի են թավ շա ծա ղիկի 
մի զա մուղ, քրտնա մուղ, որ դա թափ, հա կա բոր
բո քա յին հատ կութ յուն նե րը: Ար մատն ու սերմն 
ու նեն լու ծո ղա կան ազ դե ցութ յուն, մաք րում են 
օր գա նիզ մը թույ նե րից:

Պ յա տի գորս կի Դե ղա գոր ծա կան ա կա դե
միա յում մշակ վել է դե ղո րայք, որն ան ցել է 
փորձ նա կան դե ղա բա նա կան հե տա զո տութ յուն 
ու հաս տատ վել է դրա հե պա տոպ րո տեկտ ու 
հա կա խո ցա յին ազ դե ցութ յու նը: 

Զ գու շա ցում. յու ղով մշակ ված մաշ կի վրա 
ար ևի ճա ռա գայթ նե րը կա րող են այր վածք ա ռա
ջաց նել: Յու ղը փափ կեց նում ու վե րա կանգ նում 
է թա ռա մող, չոր մաշ կը: Ն վա զեց նում է հու զա
կան լար վա ծութ յու նը, սթրե սը, պար զեց նում է 
գի տակ ցա կան ո լոր տը: Հնդ կաս տա նում թավ
շա ծաղ կի ու սան դա լի ծա ռի ե թե րա յին յու ղե րի 
հա մադ րութ յամբ պատ րաս տում են ար ժե քա վոր 
օ ծա նե լիք:
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20162017 ուս . տար վա ա վար տին ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ
յան Ս տե փա նա վա նի Ա. Քա լան թա րի ան վան պե տա կան 
գյու ղատն տե սա կան քո լե ջի «Ա նաս նա բու ժութ յուն» մաս նա
գի տութ յան 4–րդ կուր սի ու սա նող նե րը,  քո լե ջի ու սում ա կան 
և  ար տադ րա կան պրակ տի կա նե րի բաժ նի վա րիչ Տաթ ևիկ 
Չո բան յա նի, պրակ տի կա յի ղե կա վար Ար մի նե Պապ յա նի, 
մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի  դա սա խոս Վիկ տոր յա Մե
լիք սեթ յա նի և լա բո րանտ Շու շան Ղու կաս յա նի ղե կա վա
րութ յամբ, մաս նա գի տա կան  կա րո ղութ յուն նե րի  և հմ տութ
յուն նե րի խո րաց ման և կա տա րե լա գործ ման  նպա տա կով, 
այ ցե լե ցին Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յուղ: Ուսանողները  «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`  մաս նաճ յու ղի լա բո րանտ 
Սիլ վա Ղու բաթ յա նի ղե կա վա րութ յամբ,  կա տա րե ցին կա թի 
և կաթ նամ թերք նե րի,  ձվի, տար բեր   եր շիկ նե րի փոր ձաքն
նութ յուն:  

Հա տուկ սար քա վո րում ե րի և  ռեֆ րակ տո մետ րե րի մի ջո
ցով  ցո րե նի և գա րու նմուշ նե րում  ո րո շե ցին խո նա վութ յու նը, 
ջեր մութ յու նը և  օս լա յի քա նա կութ յու նը, բան ջա րե ղե նի և մր գե
րի մեջ՝  նիտ րատ նե րի, ալ կո հո լա յին  խմիչք նե րի  մեջ՝  է թիլ  
սպիր տի, մեղ րի, մու րա բա նե րի, ջե մե րի, պո վիդ լո նե րի և մր գա
յին հյու թե րի մեջ՝  շա քա րի քա նա կութ յուն նե րը: 

Այ նու հետև  ու սա նող նե րը ե ղան  հա մա կարգ չա յին լա բո
րա տո րիա յում, գա րա դա րանըն թեր ցաս րա հում և գի տա ժո
ղովն ե րի դահ լի ճում, որ տեղ դի տե ցին մաս նաճ յու ղի աշ խա
տան քա յին  գոր ծու նեութ յանն ու ի րենց  մաս նա գի տութ յանն 
առնչ վող ու սում ա կան տե սա ֆիլ մեր:

«Չափազանց ուսանելի և օգտակար էին այն ժամերը, 
որ անցկացրեցին ուսանողներն այս հրաշալի կրթօջախում», 
փաստում է պրակտիկայի ղեկավար Տաթևիկ Չոբանյանը:

Ա. Խա ռատ յան
մաս նաճ յու ղի մե թո դիստ


