
«Գեոթիմ»-ի աջակց�-

թյամբ Գորայք�մ մար-

տից մեկնարկել է խո-

շոր եղջերավոր անա-

ս�նների արհեստա-

կան սերմնավորման 

ծրագիրը:  Ծրագրի ղե-

կավարը հարևան Սառ-

նակ�նքի անասնաբ�-

ժական կենտրոնի տնօ-

րեն Ս�րեն Վարդան-

յանն է:  Ծրագիրն իրա-

կանացվ�մ է ժամանա-

կակից սարքավոր�մ-

ներով � տեխնոլոգիա-

յով, գյ�ղի 2 անասնա-

տեխնիկ վերապատ-

րաստվ�մ են որպես  

արհեստական սերմնա-

վորման մասնագետներ: 

Արհեստական եղանա-

նավոր-կով արդեն սերմ 

վել է 97 գլ�խ անաս�ն,

իսկ նոյեմբերին սպաս-

վ�մ է առաջին հորթ�կ-

ների ծինը: Սեղմնավոր-

ման համար օգտագործ-

վ�մ է Միացյալ Նահանգ-

ներից ներկրված գենետի-

կական բարձր հատկա-

նիշներով, մթերատ� ա-

նաս�նների սերմն ահե-

ղ�կ:  Գյ�ղի 78 ֆերմեր-

ներ ընդգրկվել են դասե-
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Ս�րեն Վարդանյանը 

լրագրողների հետ հար-

ցազր�յցի ժամանակ նը-

շեց. «Գորայք�մ նորմալ 

անասնագլխաքանակ 

չ�նեին, շատ ցածր մթե-

րատ� կենդանիներ էին, 

որ տարեկան 1500-2000 

լիտր կաթ էին տալիս: 

Սպասվող սեր�նդը 

կրկնապատիկ կաթ 

կտա: Անասնապահ�թ-

յ�նը Գորայքի բնակիչ-

ների համար ապր�ստի 

կարևոր աղբյ�ր է. այս 

առ�մով այս ծրագիրը 

մեծ աջակց�թյ�ն է ֆեր-

մերներին: 

Ծրագրի շահառ�ները 

78-ն են, սակայն անա-

ս�ն �նեցող ոչ մի ըն-

տանիք չի անտեսվի. ա-

մեն տան 2 կով անվճար 

կսերմ նավորվի: 

Այս տեխնոլոգիայով  

ծնված անաս�նները 

հենց առաջին օրից ֆեր-

մերին օգ�տ են: Այս ցե-

ղային հորթերին գյ�ղա-

ցին չի վաճառի, կպահի, 

կբազմացնի և անասնա-

բ�ծ�թյ�նը կզարգանա: 

Սա ապաց�ց�մ է, որ 

գյ�ղատնտես�թյ�նն � 

հանքարդյ�նաբեր�-

թյ�նը համատեղելի են»:

՝ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Արհեստական             1

սերմնավորում 

Գորայքում          

Գորայքում շուտով       2

կգործի բարեկարգ

ված բուժկետ 

Ամբողջական 

հոդվածը տես՝ 
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րին՝ սովորել� անա-

ս�նների խնամք, հղի-

�թյան ստ�գ�մ, հի-

վանդ�թյ�նների կան-

խարգել�մ:  

Ընկեր�թյ�նը Ծրագրի 

սահմաններ�մ տրա-

մադրել է արհեստական 

սերմ նավորման  նորա-

գ�յն սարքավոր�մներ. 

ծննդօգն�թյան սարք, 

հեղ�կ ազոտ, միան-

գամյա օգտգործման հի-

գիենիկ և բժշկական 

պարագաներ, արտա-

հագ�ստ, և այլն: 

  Արհեստական 

սերմնավորման 

հաջող մեկնարկ 

Գորայքում 

Տնտեսապես ձեռնտու ավանդույթների վերականգնում

Ծրագրի ցուցանիշները խոստումնալից են

Անասնաբան տեխնիկ 

Արմեն Հովհաննիսյանի 

կարծիքով` եթե նախկի

նում հորթը վաճառում էին 

30 հազար դրամ, հիմա 70 

հազարով են վաճառում, ու 

գնորդները շատ են: «Մեր 

գյուղացիներին օգուտ ենք 

տալիս, սերմնավորում ենք, 

բարձր մթերատու կենդա

նիներ ենք ստանալու այս 

աշնանը: Լավ ծրագիր է, 

շնորհակալություն Գեոթի

մին»: 



Այցելեք Գորայք � զր�-

ցեք մարդկանց հետ այն-

տեղ իրականացվող ծրագ-

րերի մասին. կհամոզվեք, 

որ նրանք կիսել� և պատ-

մել� շատ բան �նեն:  

ֆերմերները կպատմեն 

ջերմոցների մասին, անաս-

նապահները ոգևորված 

կներկայացնեն արհեստա-

կան սերմն ավորման  ծրա-

գիրը, մյ�սները կպատ-

մեն ներկայ�մս Գեոթիմ 

Ընկեր�թյան կողմից Գո-

րայքի բ�ժկետի հիմն ովին 

վերանորոգման մասին:

Կարճ հարցազր�յցի ժա-

մանակ առողջ�թյան 

կենտրոնի տնօրեն Կարի-

նե Հար�թյ�նյանը վկա-

յեց, որ 2009 թվականին 

բ�ժկետի շենքն ամբող-

ջ�թյամբ վերանորոգվել և 

կահավորվել է, սակայն  

տարածքի բնակլիմայա-

կան պայմանների պատ-

ճառով մեկ տարի անց 

խոնավ�թյ�նից շենքի 

պատերը  բորբոսի շերտով 

են պատվ�մ և այդ պայ-

մաններ�մ դժվար է  ան-

գամ դե������� �����-

����:

������ ��� ������ ��-

���� � ������� �����, 

�� ��� ������� ��- 

վանդներ, երեխաներին պատվաս-

տ�մ կատարել կամ որևէ պրոցեդ�-

րա իրականացնել: Մինչդեռ տարի-

ներ առաջ առողջ�թյան այս կենտ-

րոնը սպասարկել է հարակից չորս 

գյ�ղերի բնակչ�թյան:

 Այս տարի Ընկեր�թյան միջոցներից 

բացի, գյ�ղապետարանը ն�յնպես 

ներդր�մ կ�նենա շենքի բարելավ-

մանը. միացյալ ռես�րսներով կա-

պահովվի շենքի ջեռ�ց�մը, կկազ-

մակերպվի պատշաճ ջրհեռաց�մ, 

որպեսզի շենքը բարեկարգվի այն-

պես, որ երկար ծառայի համայնքին 

� նրա կարիքներին:

Սակայն սա դեռ ամենը չի. վերանո-

րոգման այս տարվա ծրագիրը մի 

շատ կարևոր նվեր կմատ�ցի Գորայ-

քի բնակչ�թյանը: 

Բ�ժկետի մի մասը կվերածվի ա-

տամնաբ�ժարանի և առաջին ան-

գամ գյ�ղ�մ կգործի նոր � շատ 

պետքական ծառայ�թյ�ն:   Կտրա-

մադրվեն համապատասխան սար-

քավոր�մներ, պարագաներ և կա-

հ�յք: Բացի բ�ն ատամնաբ�ժարա-

նից, կլինի նաև բժշկի և բ�ժք�յրի 

սենյակ և ատամնաբ�ժարանի հա-

մար սանհանգ�յց:

“Գյ�ղի համար չափազանց կարևոր 

� շնորհակալ գործ է, ծառայ�թյ�ն, 

որ գյ�ղ�մ երբեք չի եղել:  Մարդիկ 

ԳՈՐԱՅՔ 
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Ծրագրի համակարգող Արթ�ր Մա-

կարյանը օգտագործ�մ է տեղի մարդ- 

կային ռես�րսները վերանորոգման

աշխատանքներ�մ:   

Նրա կարծիքով մոտ երկ� ամսից շի-

նարարական աշխատանքները կա-

վարտվեն, իսկ ամռան ընթացք�մ 

Ընկեր�թյ�նը կհոգա ատամ նաբ�-

ժարանի աշխատանքների մասին:      

Գորայքի բ�ժկետը հիմ նովին վերանորոգվ�մ է

ստիպված են գնալ հարակից ավան-

ներ � քաղաքներ պրոբլեմի դեպք�մ, 

որը ծախսատար է, ժամանակ է պետք 

և կազմակերպելն էլ դժվար է", շար�-

նակ�մ է բժշկ�հի Կարինեն:  

ԳՈՐԱՅՔՈՒՄ ԱՅՍ ՏԱՐԻ  
ԿԲԱՑՎԻ

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱՐԱՆ

Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Մարիետան նշում է, որ «Ամուլսարի 
հանքն աշխատեցնելու դեպքում գյուղացիներն արտերկիր չէին մեկնի. հանքի 
շահագործումը հատկապես կարևոր է երիտասարդների համար  երբ նրանք 
աշխատանք են ունենում, հայրենիքը լքելու կարիք չի լինում»: 
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