Ախալքալաքցի ֆերﬔրներին հացահատիկ հավաքող
ժամանակակից կոմբայնը կսպասարկի:
Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում գարու եւ ցորենի հատիկավոր կուլտուրաների
բերքահավաքը օգոստոսին է սկսվում: Միջինով, 1 հա հողից ֆերﬔրները սպասում են
2500կգ-ից ﬕնչեւ 2800 կգ բերք: Գարու եւ ցորենի մասսայական բերքահավաքը կավարտվի
սեպտեմբերի կեսերին: Այդ ժամանակ ի հայտ է գալիս գլխավոր խնդիրը՝ կոմբայինների
նվազությունը: Մունիցիպալիտետում, խորհրդային շրջանի արտադրության մոտ 50
կոմբայն կա եւ դրանք հիﬓականում հնացած են: Մասայական բերքահավաքի ժամանակ
օգնոթյան տեսքով, կոմբայնները գալիս են Կախեթիից:
Ֆերﬔր Արﬔն Փամբուխչյանը Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Քարցեփ գյուղի բնակիչ է:
Նա հացահատիկ ցանել է 20 հա հողատարածքի վրա: Այս տարի նա բերքահավաքի
մտավախություն չունի եւ ուրիշ ֆերﬔրների էլ կօգնի սեփական կոմբայնով: Արﬔնին
կոմբայն ձեռք բերելու հնարավորություն տվեց, Եվրաﬕության կողﬕց հատկացված գումարը:
«Համացանցի ﬕջոցով իմացա դրամաշնորհային մրցույթի մասին: Դիﬔցի Ախալքալաքի
զարգացման տեղական խմբեն: Նրանք սպառիչ տեղեկություն տվին նախագծի կազմման
մասին եւ օգտակար խորհուրդներ տվին: Նախագիծը հաղթեց, ENPARD-ի ծրագրի
շրջանակներում ֆինանսավորում էլ ստացա եւ ժամանակակից կոմբայն ձեռք բերեցի»
- ասում է ֆերﬔրը:

პროექტის შედეგად დასაქმდა: 2 ადგილობრივი
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 80,000.00 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 40,000.00 ლარი
თანადაფინანსება: 40,000.00 ლარი

Նրա խոսքերով, Վրաստանի այլ շրջաններում օր՝ Կախեթիում եւ Շիդա Քարթլիում
բերքահավաքը հուլիսի կեսերին է սկսվում: Ապագայում, նա մտադրվում է ﬔկնել նշված
շրջաններ եւ սպասարկել այնտեղի ֆերﬔրներին: Այնուհետեւ կվերադառնա հայրենի
մ ու ն ի ց ի պ ա լ ի տ ե տ կ ս կ ս ի ի ր բ ե ր ք ա հ ա վ ա ք ը ե ւ տ ե ղ ի բ ն ա կ չ ու թ յ ա ն ն է լ կ օ գ ն ի :
Մունիցիպալիտետում ձայնը արագ տարածվեց Արﬔնի կոմբայնի մասին եւ այս տարի
սպասարկում ստացողների թիﬖ էլ օրեցօր ավելանում է:

Դրամաշնորհի գումարով ձեռք բերած կոմբայնը ժամանակակից եւ բարձրորակ
գյուղատնտեսական տեխնիկա է, որը բերքահավաքը ապահովում է արագ եւ չնչին կորուստով:
Ֆերﬔրը ﬕ տեղի բնակիչ արդեն ընդունել է աշխատանքի: Նրանք հերթապահությամբ
կաշխատեն եւ հույսով են, որ ժամանակակից կոմբայնը կբարելավի նրանց ֆինանսական
վիճակը: Իսկ գործ օգօստոս-սեպտեմբեր աﬕսներին շատ ունեն: Վրաստանի գյուղի եւ
գյուղատնտեսության զարգացման գործակալության տվյալներով, Ախալքալաքի
մունիցիպալիտետում 8000 հա գարի եւ 2000 հա ցորեն է ցանվել:
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ» Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (DRDVE/GIPA):
Ü³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ, ELVA Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.

