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Տնտեսապես ձեռնտու ավանդույթների վերականգնում
«Գեոթիմ»-ի աջակց թյամբ Գորայք մ մարտից ﬔկնարկել է խոշոր եղջերավոր անաս նների արհեստական սերﬓավորման
ծրագիրը: Ծրագրի ղեկավարը հարևան Սառնակ նքի անասնաբ ժական կենտրոնի տնօրեն Ս րեն Վարդանյանն է: Ծրագիրն իրականացվ մ է ժամանակակից սարքավոր մներով տեխնոլոգիայով, գյ ղի 2 անասնատեխնիկ վերապատրաստվ մ են որպես
արհեստական սերﬓավորման մասնագետներ:
Արհեստական եղանակով արդեն սերմ նավորվել է 97 գլ խ անաս ն,

իսկ նոյեմբերին սպասվ մ է առաջին հորթ կների ծինը: Սեղﬓավորման համար օգտագործվ մ է Միացյալ Նահանգներից ներկրված գենետիկական բարձր հատկանիշներով, մթերատ անաս նների սերմնահեղ կ: Գյ ղի 78 ֆերﬔրներ ընդգրկվել են դասե-

րին՝ սովորել անաս նների խնամք, հղիթյան ստ գ մ, հիվանդ թյ նների կանխարգել մ:
Ընկեր թյ նը Ծրագրի
սահմաններ մ տրամադրել է արհեստական
սերմնավորման նորագ յն սարքավոր ﬓեր.
ծննդօգն թյան սարք,
հեղ կ ազոտ, ﬕանգամյա օգտգործման հիգիենիկ և բժշկական
պարագաներ, արտահագ ստ, և այլն:

Արհեստական
սերմնավորման
հաջող մեկնարկ
Գորայքում

Ծրագրի ցուցանիշները խոստումնալից են
Ս րեն Վարդանյանը
լրագրողների հետ հարցազր յցի ժամանակ նըշեց. «Գորայք մ նորմալ
անասնագլխաքանակ
չ նեին, շատ ցածր մթերատ կենդանիներ էին,
որ տարեկան 1500-2000
լիտր կաթ էին տալիս:
Սպասվող սեր նդը
կրկնապատիկ կաթ
կտա: Անասնապահ թյ նը Գորայքի բնակիչների համար ապր ստի
կարևոր աղբյ ր է. այս
առ մով այս ծրագիրը
ﬔծ աջակց թյ ն է ֆերﬔրներին:
Ծրագրի շահառ ները

78-ն են, սակայն անաս ն նեցող ոչ ﬕ ընտանիք չի անտեսվի. աﬔն տան 2 կով անվճար
կսերմ նավորվի:
Այս տեխնոլոգիայով
ծնված անաս նները
հենց առաջին օրից ֆերﬔրին օգ տ են: Այս ցեղային հորթերին գյ ղացին չի վաճառի, կպահի,
կբազմացնի և անասնաբ ծ թյ նը կզարգանա:
Սա ապաց ց մ է, որ
գյ ղատնտես թյ նն
հանքարդյ նաբեր թյ նը համատեղելի 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»:

Ամբողջական
հոդվածը տես՝
http://168.am/
2014/04/
26/358307.html
58307.html

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՝
Արհեստական
սերմնավորում
Գորայքում
Գորայքում շուտով
կգործի բարեկարգ
ված բուժկետ
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ԳՈՐԱՅՔՈՒՄ ԱՅՍ ՏԱՐԻ
ԿԲԱՑՎԻ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱՐԱՆ
Այցելեք Գորայք զր ցեք մարդկանց հետ այնտեղ իրականացվող ծրագրերի մասին. կհամոզվեք,
որ նրանք կիսել և պատﬔլ շատ բան նեն:

Գորայքի բ ժկետը հիմ նովին վերանորոգվ մ է
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ԳՈՐԱՅՔ

վանդներ, երեխաներին պատվաստ մ կատարել կամ որևէ պրոցեդ րա իրականացնել: Մինչդեռ տարիներ առաջ առողջ թյան այս կենտֆերﬔրները կպատﬔն
րոնը սպասարկել է հարակից չորս
ջերմոցների մասին, անաս- գյ ղերի բնակչ թյան:

նապահները ոգևորված
կներկայացնեն արհեստական սերմնավորման ծրագիրը, մյ սները կպատﬔն ներկայ մս Գեոթիմ
Ընկեր թյան կողﬕց Գորայքի բ ժկետի հիմնովին
վերանորոգման մասին:
Կարճ հարցազր յցի ժամանակ առողջ թյան
կենտրոնի տնօրեն Կարինե Հար թյ նյանը վկա-

Այս տարի Ընկեր թյան ﬕջոցներից
բացի, գյ ղապետարանը ն յնպես
ներդր մ կ նենա շենքի բարելավմանը. ﬕացյալ ռես րսներով կապահովվի շենքի ջեռ ց մը, կկազմակերպվի պատշաճ ջրհեռաց մ,
որպեսզի շենքը բարեկարգվի այնպես, որ երկար ծառայի համայնքին
նրա կարիքներին:
Սակայն սա դեռ աﬔնը չի. վերանորոգման այս տարվա ծրագիրը ﬕ
շատ կարևոր նվեր կմատ ցի Գորայքի բնակչ թյանը:

յեց, որ 2009 թվականին
բ ժկետի շենքն ամբողջ թյամբ վերանորոգվել և
կահավորվել է, սակայն
տարածքի բնակլիմայական պայմանների պատճառով ﬔկ տարի անց
խոնավ թյ նից շենքի
պատերը բորբոսի շերտով
են պատվ մ և այդ պայմաններ մ դժվար է անգամ դե
:
,
-

Բ ժկետի ﬕ մասը կվերածվի ատաﬓաբ ժարանի և առաջին անգամ գյ ղ մ կգործի նոր շատ
պետքական ծառայ թյ ն: Կտրամադրվեն համապատասխան սարքավոր ﬓեր, պարագաներ և կահ յք: Բացի բ ն ատաﬓաբ ժարանից, կլինի նաև բժշկի և բ ժք յրի
սենյակ և ատաﬓաբ ժարանի համար սանհանգ յց:

ստիպված են գնալ հարակից ավաններ քաղաքներ պրոբլեﬕ դեպք մ,
որը ծախսատար է, ժամանակ է պետք
և կազմակերպելն էլ դժվար է", շար նակ մ է բժշկ հի Կարինեն:

Ծրագրի համակարգող Արթ ր Մակարյանը օգտագործ մ է տեղի մարդկային ռես րսները վերանորոգման
աշխատանքներ մ:
Նրա կարծիքով մոտ երկ ամսից շինարարական աշխատանքները կավարտվեն, իսկ ամռան ընթացք մ
Ընկեր թյ նը կհոգա ատամնաբ ժարանի աշխատանքների մասին:

“Գյ ղի համար չափազանց կարևոր
շնորհակալ գործ է, ծառայ թյ ն,
որ գյ ղ մ երբեք չի եղել: Մարդիկ

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»:

