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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2013-2017թթ․ «Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ և «Շեն» ԲՀԿ Շվեյցարիայի Միջեկեղեցական օգնության

կազմակերպության (HEKS/EPER) կողմից ֆինանսավորվող «Պտղաբուծության զարգացման միջոցով
համատեղ իրականացրել են «Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի գյուղական տնային
տնտեսությունների կենսաապահովման բարելավում» ծրագիրը: Այդ ծրագրով աջակցություն է
ցուցաբերվել ֆերմերների, խոշոր գնորդների (միջնորդների) և վերամշակողների միջև առևտրային
կապերի զարգացմանը: Իսկ տվյալ միջամտությունը/ինտերվենցիան նշված ծրագրի երրորդ փուլն է,
որ կոչվում է «Պտղի շուկայի զարգացման ծրագիր» (ՊՇԶԾ):
ՊՇԶԾ-ի նպատակն է պտղի վաճառքից ավելի շատ եկամուտ ստանալու հնարավորություն
ստեղծել Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի ավելի մեծ թվով ֆերմերների (կանանց և
տղամարդկանց) համար:
Ծրագիրը նախատեսում է երեք առանձին արդյունքներ.


Արդյունք 1. Արտադրություն: Ֆերմերները ընդլայնում և/կամ վերականգնում են հին այգիները
ժամանակակից (բնապահպանական և կլիմայական բացասական հետևանքներ չունեցող)
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։



Արդյունք 2. Շուկայի հասանելիություն: Ֆերմերներն ավելացնում են իրենց եկամուտը՝
բարձրակարգ, 2-րդ և 3-րդ կարգի պտղի շուկաների հետ երաշխավորված կապերի և աճեցված
պտղի տեսակավորման, պահեստավորման ու վերամշակման միջոցով արժեքի ավելացման
շնորհիվ:



Արդյունք 3. Բարելավված բիզնես միջավայր: Հայաստանում պտղաբուծությամբ
զբաղվողների զարգացման և եկամտի ստեղծման պայմանները բարելավվում են
պտղաբուծության արժեշղթայի մասնակիցների հետ երկխոսության ու արդյունավետ
մասնակցային քաղաքականության մեջ ներգրավելու միջոցով:

1.1

ՇԱՀԱՌՈՒ ՄԱՐԶԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Պտղաբուծությունը Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի գյուղատնտեսության կարևոր

ենթաճյուղերից է: Եղանակային բարենպաստ պայմանները նպաստում են լավ որակի պտղի զգալի
բերքատվության զարգացմանը: Շնորհիվ աշխարհագրական դիրքի (ծովի մակարդակից մոտ 2000
մետր) Վայոց Ձորում միրգը ավելի ուշ է հասունանում, քան երկրի այլ մարզերում, ինչը
տարածաշրջանի ֆերմերներին հնարավորություն է տալիս վաճառել իրենց արտադրանքը ավելի
բարձր գներով և, այդպիսով, լրացուցիչ խթան է դառնում այստեղ պտղաբուծությունը զարգացնելու
համար: Պտղաբուծության զարգացման համար մեկ այլ դրական հանգամանք է այգիների
ընդլայնման համար հողերի առկայությունը:
1

Ծրագրի նախորդ փուլի փորձը ցույց է տալիս, որ ֆերմերները պատրաստ են օգտագործել իրենց
հողերը պտղաբուծության զարգացման համար: Պատմականորեն, այս շրջաններից կորիզավոր և
հնդավոր մրգերը (ծիրան, տանձ, խնձոր) հայտնի են և լավ համբավ ունեն Հայաստանի
հաճախորդների շրջանում: Մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզում մշակվող տանձի «Անտառային
գեղեցկուհի» սորտը երկրում ամենապահանջված մրգերից մեկն է:
Վայոց Ձորի մարզը բարենպաստ աշխարհագրական դիրք ունի և Հայաստանի այլ մարզերը
կապում է Սյունիքի, Արցախի և Իրանի հետ: Այն զբաղեցնում է Հայաստանի ընդհանուր տարածքի
7,8% -ը, բայց կազմում է բնակչություն միայն 1,7%՝ այն երկրի ամենաքիչ բնակեցված մարզն է: Տեղի
բնակչության 35,6%-ը համարվում է խոցելի, որոնց թվում են հաշմանդամներ, տարեցներ, մեծ
ընտանիքներ, փախստականներ և գործազուրկներ:
Խորհրդային

ժամանակների

արդյունաբերական

ենթակառուցվածքների

անգործության

պատճառով մարդիկ տարածաշրջանում կորցրեցին իրենց տնտեսական հնարավորությունները:
Մեծահասակների բնակչության միայն 20% է գտնվում պաշտոնական զբաղվածության մեջ:
Այսօր Վայոց Ձորը գյուղատնտեսական մարզ է: Բնակչության 65%-ը ապրում է գյուղական
համայնքներում: Գյուղատնտեսությունը տարածաշրջանային տնտեսության հիմնական ճյուղն է, որը
մոտ 1,23 անգամ ավելի բարձր է համերկրային մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունից:
Մարզում գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է գյուղացիական
տնտեսություններում և տնտեսվարող սուբյեկտների միջոցով: 2015 թվականի դրությամբ 11439
գյուղացիական տնային տնտեսություններ և 11 տնտեսվարող սուբյեկտ ներգրավված են Վայոց Ձորի
պտղաբուծության արտադրության մեջ, այն է՝ կորիզավոր և հնդավոր մրգատեսակների և խաղողի
արտադրությունը:
Համապատասխանաբար Վայոց Ձորում պտղատու այգիները զբաղեցնում են 1627,7 հա տարածք,
իսկ Գեղարքունիքում՝ 758 հա, այսպիսով այգիները երկու մարզերում կազմում են առկա
գյուղատնտեսական հողերի շուրջ 1,2%-ը: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Վայոց Ձորի
մարզում ավելացել է պտղատու այգիների ընդհանուր տարածքը (2013թ.-ին 1297 հա-ից մինչև 2015թ.
1627,7 հա):
Գեղարքունիքի մարզը Հայաստանի ամենախոշոր մարզն է: Սևանա լիճը մեծ տարածք է
զբաղեցնում տարածաշրջանում: Լիճը աշխարհի քաղցրահամ ջրի ամենամեծ ավազաններից մեկն է:
Գեղարքունիքի մարզը գտնվում է Հայաստանի տարածքի արևելքում: Այն շրջապատված է Գեղամա,
Վարդենիս, Արեգունի, Արևելյան Սևան, Սևան և Փամբակ լեռներով: Այն հյուսիսից սահմանակից է
Լոռու և Տավուշի մարզերին, Արևելքից այն սահմանակից է Ադրբեջանին, հարավից՝ Վայոց Ձորի
մարզին, հարավ-արևմուտքից` Արարատի մարզին և արևմուտքից՝ `Կոտայքի մարզին:
Հայաստանում ոռոգման ջուրը կառավարվում է ջրօգտագործողների տարածաշրջանային
ընկերությունների կողմից: Վարդենիսի ենթաշրջանում չկա որևէ խոշոր ջրամբար, և հետևաբար
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ոռոգման ջրի հիմնական աղբյուրները լեռնային գետերն ու գետակներն են: Մարզում կան նաև 60-ից
ավելի խորքային հորեր (յուրաքանչյուր խորքային հոր կարող է ոռոգել 25-30 հա տարածք):
Ընդհանուր առմամբ, ոռոգման ջրի հասանելիությունը անբավարար է, թեև Վարդենիսի ենթաշրջանի
տարբեր գյուղերում ոռոգման ջուրը տարբեր չափով է հասանելի:
Վարդենիսի ենթաշրջանում գյուղատնտեսական տեխնիկական գիտելիքների մատչելիության
մակարդակը տեղի ֆերմերների համար գոհացուցիչ չէ: Տարածաշրջանային ԳԱՄԿ-երը որպես
հիմնական հաստատություն մարդկային սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով դժվարությամբ է
կարողանում բավարար տեխնիկական տեղեկատվության և խորհրդատվական ծառայություններ
մատուցել տարածաշրջանի ֆերմերներին: Ավելին, Կառավարությունը որոշել է էականորեն կրճատել
երկրում բոլոր ԳԱՄԿ-երի աշխատակազմը: Անցած տարիների ընթացքում Վարդենիսի ենթաշրջանի
ֆերմերները

կարող

էին

ձեռք

բերել

ագրոտեխնիկական,

վնասատուների

կառավարման

հիմնախնդիրների և գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման վերաբերյալ գիտելիքներ
ընթացիկ ծրագրի 1-ին փուլից։ Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնը
հագեցած է պտղաբուծության և գյուղատնտեսության այլ ոլորտների մասին տեղեկատվական
նյութերով և պաստառներով (Ծրագրով նախատեսված է):
Գեղարքունիքում ԳՏ-նեըը միջինում ունեն 10-30 պտղատու ծառ, ընդ որում մինչև 10 ծառ` 21%, 11ից 30 ծառ` 45%, 31-100 ծառեր `22% և 100-ից ավելի ծառ` 5%: ԳՏ-ների մոտ 7%-ը ընդհանրապես չունի
որևէ ծառ:
Համաձայն 2014 թվականին «Շեն» ԲՀԿ-ի կողմից Վարդենիսի ենթաշրջանի տեղական
ֆերմերների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքների, պտղաբուծությունից ստացված
եկամուտը գյուղացիական տնտեսությունների ընդհանուր եկամտի մեջ միջինը կազմում է 3%
(կարտոֆիլ և հացահատիկային մշակաբույսերը` 17%, անասնաբուծություն` 11%), սակայն այն
գյուղացիների դեպքում, որոնք ավելի ինտենսիվորեն են մշակում իրենց այգիները, այն կարող է
հասնել մինչև 50%-ի: Այնուամենայնիվ, տարածաշրջանում պտղաբուծության զարգացման օգտին
խոսող կարևորագույն փաստարկը այն է, որ կարտոֆիլի արտադրությունից ստացվող եկամուտները
նվազում են: Մասնավորապես, 1 հա կարտոֆիլի դաշտից զուտ շահույթը կազմում է 700,000-ից մինչև
1 մլն դրամ, որը հավասար է 50 տանձի ծառից ստացվող եկամտին: Ավելին, կարտոֆիլի մշակումը
շատ ավելի աշխատատար է մրգերի արտադրության համեմատ, ուստի այգեգործության ոլորտում
աշխատուժի արտադրողականությունը չորս անգամ ավելի բարձր է:
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Շահառու տարածաշրջանների քարտեզները
Վայոց Ձոր
Տարածք՝ 2,308 քառ․ կմ
Բնակչություն՝ 56,000
Քաղաքային բնակչություն՝ 19,300
Գյուղական բնակչություն՝ 36,700
Քաղաքային համայնքներ՝ 3
Գյուղական համայնքներ՝ 41 (52 գյուղ)
Ծովի մակարդակից բարձ․՝ 3,250 m
Մարզային կենտրոն՝ Եղեգնաձոր
Գյուղատնտեսական հողեր՝ 209,260 հա
ներառյալ՝ վարելահող՝ 16,217 հա
Տեղական տնտեսության հիմնական ճյուղերը՝ արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն
Գեղարքունիք
Տարածք՝ 5,348 քառ․ կմ
Բնակչություն՝ 242,400
Համայնքներ՝ 92
Գյուղական համայնքներ՝ 87 (97 գյուղ)
Քաղաքային համայնքներ՝ 5
Գյուղական բնակչություն՝ 197,700
Քաղաքային բնակչություն՝ 82,700
Մարզային կենտրոն՝ Գավառ
Ծովի մակարդակից բարձ․ 1,325-3597 մ
Տեղական տնտեսության հիմնական
ճյուղերը՝ գյուղատնտեսություն,
արդյունաբերություն,
հանքարդյունաբերություն

1.2 ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գյուղատնտեսության մեջ պտղաբուծությունը հանդիսանում է բարձր եկամտաբերություն
ապահովող առաջատար ճյուղ: Հայաստանը պտղաբուծության հնագույն օջախներից մեկն է, այստեղ
մշակվում են ավելի քան 20 տեսակի պտղատու բուսատեսակներ:
Ընդհանուր առմամբ, երկրի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 60%-ը ստացվում է
բուսաբուծությանից,

իսկ

40%-ը՝

անասնապահության

ոլորտում:

Տարբեր

տարիներին

այս

համամասնության որոշակի փոփոխությունները հիմնականում են բացատրվում են բնակլիմայական
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պայմաններով պայմանավորված բուսաբուծության արտադրանքի տատանումներով: Հայաստանի
հիմնական գյուղատնտեսական մարզերը բուսաբուծական մասնագիտացում ունեն: Այսպես,
Արարատի մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կազմում բուսաբուծության
բաժինը 80% է, Արմավիրում` 75 և Գեղարքունիքում` մոտ 70%: Պտղաբուծության վիճակագրական
տվյալները լավ չեն արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ վերջին տարիներին հիմնված
այգիները դեռևս գրանցված չեն: Հետաքրքիր է, որ տանձի, բալի արտադրությամբ աչքի է ընկնում
Գեղարքունիքի մարզը, որը այլ մարզերի համեմատությամբ պտղաբուծությամբ աչքի չի ընկնում:
Համաձայն 2014թ. անցկացված գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման արդյունքների
Հայաստանի գյուղացիական տնտեսություններին պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի ընդհանուր տարածքը 534.4 հազար հա է (493.9 հազար հա՝ առանց տնամերձերի): Այն
կազմում է ՀՀ հողային տարածքի 18%-ը:
ՀՀ այգետարածքներում և տնամերձ հողերում աճեցվող բազմամյա տնկարկները կազմում են
օգտագործվող գյուղատնտեսական ամբողջ տարածքի 11%-ը:
Բազմամյա տնկարկներ ասելով նկատի ունենք ծառեր ու թփեր, որոնք զբաղեցնում են հողը և
բերք տալիս մի քանի հաջորդական տարիներ (սովորաբար ավելի քան հինգ տարի):
Հայաստանի բազմամյա տնկարկների զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը կազմում է 44,274.17 հա,
որն ըստ բազմամյա տնկարկների հիմնական տեսակների ունեն հետևյալ բաշխվածությունը՝


28,690.32 հա պտղատու այգի այգետարածքներում և տնամերձ հողերում՝ ներառյալ
տնկարանները



15,166.20 հա խաղողի այգի այգետարածքներում և տնամերձ հողերում՝ ներառյալ տնկարանները



399.40 հա հատապտուղների տնկարկներ այգետարածքներում և տնամերձ հողերում՝ ներառյալ
տնկարանները



18.25 հա գեղազարդային ծառատեսակների տնկարաններ այգետարածքներում և տնամերձ
հողերում
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Պտղատու այգիներ
Հատապտուղներ
Խաղողի այգիներ
Գեղազարդային ծառատեսակների տնկարաններ
1%

34%

64%
1%

Կարևոր է նշել այն, որ Հայաստանում մշակվող բազմամյա տնկարկների ընդհանուր տարածքի
(44,274.17 հա) 75%-ը տեղաբաշխված է այգետարածքներում (30,145.30 հա), իսկ 25%-ը՝ տնամերձ
հողերում (11,128.87 հա):
Բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների 99,97%-ը ֆիզիկական անձի կարգավիճակ
ունեցող տնտեսություններն են (214,416 տնտեսություն), իսկ 0,03%-ը՝ իրավաբանական անձի
կարգավիճակ ունեցող (60 տնտեսություն):
Բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների ավելի քան կեսը կենտրոնացված է չորս
մարզում՝ Արարատ (16%), Կոտայք (14%), Արմավիր (12%) և Տավուշ (11%): (Բազմամյա տնկարկները
Հայաստանի Հանրապետությունում / Կ. Տուրտոյ, Հ. Դավթյան 2019 ENPARD/FAO)
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Բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների
բաշխվածքը ըստ մարզերի
Երևան
Վայոց ձոր
Շիրակ
Սյունիք
Արագածոտն
Լոռի
Գեղարքունիք
Տավուշ
Արմավիր
Կոտայք
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Բազմամյա տնկարկներ ունեցող տնտեսությունների բաշխվածքը ըստ մարզերի

Պտղատու բույսերն, ըստ կենսաբանական առանձնահատկությունների, պտղի ծագման ու
կառուցվածքի, դասակարգվում են հետևյալ խմբերի.
1.

կորիզավորներ՝ ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, շլորենի, կեռասենի, բալենի, արտադրական
նշանակություն չունեցող տեսակներն են մամխենին, մամխասալորենին, վայրի շլորենին,
դափնեկեռասենին

2. հնդավորներ՝ խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի, արտադրական նշանակություն չունեցող
տեսակներն են զկեռենին, սզնենին կամ ալոճենին, արոսենին, սևարոսենին, քարազկեռենին
3. ընկուզավորներ՝ ընկուզենի, տխլենի, նշենի, պիստակենի, շագանակենի, կոկանի (պեկանենի)
4. հատապտղայիններ՝ ելակենի, գետնաելակենի, մորենի, մոշենի, հաղարջենի, կոկռոշենի,
չիչխանենի
5. չոր մերձարևադարձայիններ՝ նռնենի, թզենի, արևելյան խուրմա, ձիթենի, շողպար, ֆեյխոա,
ճապոնական զկեռենի, արտադրական նշանակություն չունեցող տեսակներն են հոնենին,
փշատենին, սև և սպիտակ թթենիները, հանուպենին (ունաբ), ճապոնական սերկևիլենին
6. խոնավ մերձարևադարձայիններ՝ կիտրոնենի, նարնջենի, մանդարինենի, հնդկալիմոնենի
(գրեյպֆրուտ), գնդալիմոնենի (պոմելո), լայմ, ցիտրոն, կինկան, կումքվատ
7. արևադարձայիններ՝ արքայախնձորենի (անանաս), ադամաթզենի (բանան), հնդկընկուզենի
(կոկոսյան արմավենի, կոկոս), բալատրենի (հնդկական ընկույզ, կեշյու), ավկատանձենի
(ավոկադո), մանգենի (հնդկադեղձ, մանգո), կոյավենի (հնդկախնձոր, գուայավա), սեխածառ
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(պապայա), քրթենի (անոնա), մանգոստենի, չինասալորենի (լիչի), կրքածաղիկ (պասիոն),
փշաթուզ (փիթայա), հացածառ (ջեկֆրուտ)
8. տեխնիկական պտղատուներ, որոնց պտուղներն օգտագործվում են որպես հումք սննդի
արտադրության համար, բավարարում են մարդու սննդային զանազան կարիքները՝ սրճենի
(կոֆե), շոկոլադածառ (կակաո), յուղարմավենի, կոլա ընկույզ, մշկընկույզ (մուսկատի ընկույզ),
դարչին, հիլ:
Հայաստանում մշակվում են հետևյալ պտղահատապտղային բույսերը՝ ծիրանենի, դեղձենի,
սալորենի, շլորենի, բալենի, կեռասենի, խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի, ընկուզենի, պիստակենի,
տխիլենի (պնդուկենի), հաղարջենի, ելակենի, մորենի, մոշենի, թզենի, նռնենի, արևելյան խուրմա,
ձիթենի, հոնի, թթենի, փշատենի:

1.3 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ
Այս ուսումնասիրությունը երեք նպատակ է հետապնդում՝


արժեքային շղթայի դերակատարների ներկայացում,



պտղաբուծության ոլորտի հիմնախնդիրների վերհանում,



ոլորտի զարգացման քայլերի նախանշում և կոնկրետ առաջարկությունները դրանց
իրականացման համար

1.4 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուսումնասիրության իրականացման համար օգտագործվել են տարբեր հետազոտական
գործիքներ և մեթոդներ, ներառյալ վիճակագրական և առաջնային տվյալների հավաքագրում
(քանակական և որակական հարցումներ, հարցազրույցներ և այլն) ֆերմերային տնտեսություններից,
վերամշակող կազմակերպություններից, պետական շահագրգիռ հաստատություններից և ոլորտի
մասնագետներից:
Այդ նպատակով ծրագիրը վարձել է մի քանի կազմակերպությունների, որոնք իրականացրել են
տարատեսակ հարցումներ թիրախային խմբերի հետ.


Պտղաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերներ,



Վերամշակողներ,



Ներդրանք մատակարարողներ,



Գիտական և ուսումնական կենտրոններ:
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Պտղաբուծության ոլորտում «Շեն» և «Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ-ների ունեցած փորձից բացի, այս
վերլուծության մեջ օգտագործվել են նաև մի շարք հետազոտություններ և վերլուծություններ,
ինչպիսիք են


Analysis of horticulture value chains in Vayots Dzor and Gegharkunik marzes of Armenia, with a
special focus on the cultivation and marketing of apple, pear, plum and cherry, Tobias Joos,
Independent consultant of HEKS-EPER, 2015



Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի պտղաբուծական տնտեսությունների ուսումնասիրություններ 20172019 – Mosaic Research House
Բացի

վերը

նշվածներից

2018թ-ին

«Շեն»

ԲՀԿ

նախաձեռնությամբ

«Արգումենտ»

Խորհրդատվական Բյուրո ՍՊԸ կողմից իրականացվել է «Պտղի շուկայի զարգացման ծրագիր,
վերամշակող ընկերությունների հետազոտություն» վերլուծությունը, որի ընթացքում հարցում է
իրականացվել 36 պտղի վերամշակմամբ զբաղվող ձեռնարկություններում: Բոլոր վերլուծությունները
ամբողջական տեսքով կարելի է գտնել www.shen.am և www.syunikngo.am կայքերում:
Բոլոր վերը թվարկված հետազոտություններից բացի 17-19.12.2019թ կազմակերպել է նաև երեք
աշխատաժողով՝ ՝ հանդիպում-քննարկումներ երեք թիրախային շահագրգիռ կառույցների հետ (22
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ).


միջազգային և տեղական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ



վերամշակող ձեռնարկություններ, մասնավորապես չորացված միրգ արտադրողները



ագրոներդրանք մատակարարողներ, ծառայություններ մատուցողներ, գիտական կենտրոններ:
Ծրագրի թիմի կողմից կազմակերպած հանդիպումների ժամանակ ոլորտի դերակատարները վեր

են

հանել

մի

շարք

հիմնախնդիրներ,

սակայն

ինչն

ավելի

կարևոր

է,

քննարկվել

են

առաջարկությունները ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ իրականացնելու համար:
Հետազոտության

հիմնական

մեթոդ

է

ընտրվել

վերամշակող

ձեռնարկությունների

ներկայացուցիչների, պտղաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերների հետ դեմ առ դեմ հարցազրույցների
իրականացումը կիսաստանդարտացված հարցաշարի միջոցով: Ինչպես նաև ոլորտի տարբեր
դերակատարների հետ ընդհանուր հանդիպումների միջոցով: Հարցաշարերի և հանդիպումների
հիմնական հարցերը վերաբերել են պտղաբուծության ոլորտում արտադրելուց մինչև վաճառք առկա
խնդիրները՝ որակյալ ներդրանքների մատակարարումը, մթերման նախկին և նախատեսվող
ծավալները, մթերման գները և վճարման եղանակները, մթերման խնդիրները, ծրագրից և
կառավարությունից

ակնկալվող

աջակցությունը,

վաճառքի

և

մարքեթինգային

տվյալները:

Տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսացել ոլորտի փորձագետները և ղեկավար անձնակազմը, որը
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տեղյակ է եղել իրենց ընկերությունների կողմից իրականացվող մթերումներից, վաճառքից և
առհասարակ ոլորտից:

1.5 ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱՆԵՐԻ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԸ
Պտղաբուծության ոլորտում բավականին կարևոր է ուսումնասիրել արժեշղթաներում մասնակից
դերակատարներին և հստակեցնել նրանց դերը ոլորտի զարգացման հարցում:
Արժեշղթայի

դերակատարների

վերաբերյալ

վերլուծությունները

համայնքների տնտեսական զարգացման գործընթացի

և ոլորտի

կարևոր

են

խնդիրների

գյուղական
վերաբերյալ

պատկերացումներ կազմելու համար: Նմանատիպ վերլուծությունը թույլ է տալիս հստակորեն
հասկանալ շուկան և ներշուկայական հարաբերությունները, ինչպես նաև արտադրանքի կամ
ծառայությունների զարգացումը սահմանափակող էական խոչընդոտները, դրանց զարգացման
հնարավորությունները և զարգացման համար անհրաժեշտ միջամտությունները, որոնք կարող են
ունենալ կայուն և լայնամասշտաբ ազդեցություն:
Ստորև ներկայացված են տարբեր տեսակների արժեշղթաների հիմնական դերակատարները և
դրանց փոխհարաբերությունների մի քանի տարբերակները

Ագրոներդրանքներ
արտադրողներ և
վաճառողներ՝
տնկիներ,
պարարտանյութեր,
գործիքներ և այլն

Ֆերմերներ և
գյուղմթերք
արտադրողներ

Սառնարանային
տնտեսություններ,
մեծածախ
վաճառողներ
միջնորդներ,
վերամշակողներ
10

Մանրածախ
վաճառակետեր՝
խանութներ,
սուպերմարկետներ,
մեծ շուկաներ և այլ

Սպառող
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1.5.1

Ագրոներդրանք արտադրողներ և վաճառողներ

Պտղաբուծության ոլորտում չափազանց կարևոր դեր ունեն ագրոներդրանք մատակարարողները,
և այստեղ պետք է նշել դրանց հիմնական խմբերը: Հստակ պետք է կարևորել այս օղակի դերը ոչ
միայն նրա համար, որ այն ապահովում է ագրոներդրանքի հասանելիությունը գյուղմթերք
արտադրողի

համար,

այլ

նաև

հնարավորություն

է

ստեղծվում

վերջինիս

տրամադրել

մասնագիտական խորհրդատվություն:


Բույսերի պաշտպանություն, պարարտանյութեր և սերմեր



Գյուղտեխնիկա և գործիքներ



Ոռոգման համակարգեր



Կարկտապաշտպան ցանցեր

1.5.2 Պտուղ արտադրողներ
Արտադրողները հիմնականում փոքր ֆերմերային տնտեսություններն են, սակայն կան նաև
խոշոր կազմակերպություններ՝ իրավաբանական մարմիններ, որոնք աճեցնում եմ տարատեսակ
պտուղներ: Արժեշղթայի այս օղակը պատասխանատու է որակյալ ապրանքի արտադրության համար:
Ռազմավարական առումով այս օղակին օժանդակելը նպաստում է որակյալ արտադրանքի
ստացմանը: Արտադրողների խմբերի, կոոպերատիվների հիմնման պարագայում այս օղակը կարող
է դառնալ ավելի մրցունակ և անգամ արտահանել իր արտադրանքը, բանակցել վաճառքի կետերի
հետ կամ նույնիսկ հասանելի դառնալ վերջնական սպառողին:

1.5.3 Մեծածախ վաճառողներ, միջնորդներ
1.5.3.1 Սառնարանային տնտեսություններ, վերամշակողներ
Յուրաքանչյուր պտղի արժեշղթայի ոլորտում այս խումբը տարբեր ձևով է փոխկապակցված
(հնարավոր տարբերակները ներկայացված են սխեմայում)
Թարմ պտուղը շուկա հանելու պարագայում կարող է գործել


«Արտադրող – միջնորդ – վաճառքի կետ», կամ



«Արտադրող – միջնորդ – սառնարան – վաճառքի կետ» սխեմաները
Իսկ վերամշակված պտղի դեպքում՝



Արտադրող – միջնորդ – վերամշակող – վաճառքի կետ – սպառող
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Արտադրող – վերամշակող – վաճառքի կետ – սպառող
Մեծածախ վաճառողները, միջնորդները չափազանց կարևոր օղակ են հանդիսանում հատկապես

փոքրածավալ պտուղ արտադրողների համար, փաստացի շուկա հանդիսանալով դրանց համար:
Միջնորդ օղակը որպես այդպիսին պտղի գնորդ և վերավաճառող տարատեսակ շուկաներն են՝
մեծածախ շուկաներ (Մալաթիա, ԳՈՒՄ, Հովտաշատ և այլն), մանրածախ վաճառքի կետեր
(սուպերմարկետներ, խանութներ, մրգի կրպակներ և այլն), սառնարաններ, վերամշակողներ
(պահածո արտադրողներ, մրգային ալկոհոլ արտադրողներ, չորացված մթերք արտադրողներ,
հրուշակեղեն արտադրողներ և այլն):
Այս պարագայում կարևորվում է առաջնային պահպանման և վերամշակման դերը, այն առումով,
որ պտուղը հավելյալ արժեք է ձեռք բերում:
Քանի որ տարբեր պտղատեսակներ սովորաբար արագ փչացող ապրանքներ են, նրանց
սառնարանային պահպանումը էական դեր է ձեռք բերում մթերքի որակի պահպանման և
արդյունավետ վաճառքի համար:
Սառնարանային տնտեսությունները արտադրողների համար հանդես են գալիս որպես շուկա,
բացի այդ կարող են լինել մատակարար վաճառքի կետերի, արտահանողների համար:
Վերամշակողներից հիմնական են համարվում երեք տիպի ընկերությունները՝ պահածո
արտադրողները, գինի/օղի (մրգերից պատրաստված ալկոհոլային խմիչք) արտադրողները և
չորացրած մթերք արտադրողները:
Պահածո արտադրողները պտուղն ու հատապտուղն օգտագործում են ջեմ, կոնֆիտյուր/մուրաբա,
հյութ, կոմպոտ և այլ սննդամթերք պատրաստելու համար: Սակայն, բացի պտղից ու հատապտղից,
նրանք վերամշակում են նաև բանջարեղեն, խոտաբույսեր, որոշ դեպքերում՝ կաթ։ Հազվադեպ է
լինում, որ պտղի ու հատապտղի վերամշակումը լինի պահածո արտադրողների միակ ուղղությունը:
Ալկոհոլային խմիչք արտադրողները պտուղն ու հատապտուղն օգտագործում են ալկոհոլային
խմիչքներ՝ օղի կամ գինի արտադրելու համար: Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին նրանք
ներգրավվել են այս գործընթացի մեջ, քանի որ նրանց հիմնական արտադրանքը խաղողի գինին է,
ինչով էլ պայմանավորված են պտղի ու հատապտղի մթերման փոքր ծավալները:
Ինչ վերաբերում է չորացրած մթերք արտադրողներին, ապա պտղի մթերումը նրանց հիմնական
գործառույթն է: Արտադրանքի այլ տեսակները (օր.՝ չորացրած բանջարեղենը, խոտաբույսերը և այլն)
հիմնականում ծառայում են ապրանքատեսականին ընդլայնելուն և շուկայի ավելի լայն պահանջարկը
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բավարարելուն: Այս լրացուցիչ ապրանքատեսակներն օժանդակ նշանակություն ունեն չորացրած
մթերք արտադրողների համար:

1.5.4 Մանրածախ վաճառակետեր
Այս խմբի մեջ ներառվում են սուպերմարկետները, մթերային խանութները, մրգի և բանջարեղենի
կրպակները, այնպիսի կետերը, որոնք անմիջական առնչություն ունեն սպառողի հետ: Ապրանքի
շուկայական գինը սպառողի համար ձևավորվում է մանրածախ վաճառքի կետերում: Այստեղ
հավելյալ արժեք է ստեղծվում դրանց բրենդավորման, փաթեթավորման, պատշաճ ներկայացման
միջոցով:

1.5.5 Արտահանողներ
Հաշվի առնելով Հայաստանի ներքին շուկայի սահմանափակ ծավալները, պտղի վաճառքի
առավել արդյունավետ և եկամտաբեր ուղին արտահանումն է դառնում: Պտղի արտահանումը լուրջ
ազդեցություն է ունենում մթերման գնի որոշման հարցում: Արտահանումը նպաստում է տալիս
ընդլայնել պտղատեսակների մշակման տարածքները, ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել
բերքատվության և որակի բարելավման վրա: Արտահանման հիմնական ուղղությունը ՌԴ է, սակայն
մեծ պոտենցիալ կա Պարսից Ծոցի երկրներում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Բելառուսում,
Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:

1.5.6 Սպառող
Սպառողը, գնորդը որոշիչ է մթերքի չափանիշների սահմանման համար: Այս տեսանկյունից
սպառողը նախընտրելով տարբեր սորտեր, համ, արտաքին տեսք, լուրջ ազդեցություն է ունենում
արժեշղթայի բոլոր օղակների համար, որոնք իրենց գործունեությամբ պետք է բավարարեն սպառողի
պահանջները: Տարիների ընթացքում մի շարք պտղատեսակների հին սորտեր աննպատակահարմար
են դարձել մշակել, քանի որ դրանք չեն բավարարում սպառողի հարաճուն պահանջներին:
Պտղաբուծության ոլորտում արժեշղթայի դերակատարների ուսումնասիրությունը, կարիքների
գնահատումը և ազդեցությունների ռազմավարության մշակումը կարող է նպաստել ոլորտի
զարգացմանը: Փոքր արտադրողները, ֆերմերները միավորվելով հնարավորություն կարող են
ունենալ ընդհուպ մոտենալ սպառողին, որը կնպաստի նրանց եկամուտների ավելացմանը և ոլորտի
հետագա զարգացմանը:
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2
2.1

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հայաստանում պտղաբուծության հետ կապված հիմնախնդիրների բացահայտումը կարևոր է

դրանց քարտեզագրման, հետագա արդյունավետ և համապարփակ լուծումներ առաջարկելու
տեսանկյունից:
Հիմնախնդիրների վերհանելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել ստանալ ոլորտի տարբեր
դերակատարների, շահագրգիռ կողմերի առաջարկները: Հարցումները, խմբային քննարկումները
իրականացվել են հետևյալ խմբերի հետ
1. Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ
2. Վերամշակող ձեռնարկություններ, մասնավորապես չորացված միրգ արտադրողներ
3. Ագրոներդրանք մատակարարողներ, ծառայություններ մատուցողներ, գիտական
կենտրոններ:
Քննարկումների արդյունքում առանձնացվել են հետևյալ հիմնական խնդիրները ըստ խմբերի,
որոնք խոչընդոտում են մեր երկրում պտղաբուծության զարգացմանը:
Պտղի արտադրություն
-

Ծեր, տնտեսապես ոչ արդյունավետ այգիների զգալի տոկոս ընդհանուր մեջ։ Նորագույն
տեխնոլոգիաներով մշակվող երիտասարդ այգիների պակաս

-

Նոր, ինտենսիվ այգիների հիմնման համար պետական սուբսիդավորման ծրագրերի
սահմանափակ հնարավորություն

-

ՀՀ-ում առկա այգիների մասին իրական պատկերի/վիճակագրության պակաս

-

Հողատարածքների կտրտվածություն, հողերի օգտագործման ցածր ցուցանիշ (շատ
սեփականատերեր հողերը սեփականաշնորհելուց ի վեր երբևէ չեն մշակել այն)

-

Սահմանափակ թվով օրգանական այգիներ կամ օրգանիկ միջոցներով մշակվող այգիներ

-

Ոռոգման ջրի հասանելիության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման խնդիրներ և
ջրի վարձավճարի բարձր սակագին

-

Ջրի վարձավճարը և հողի հարկը խնդիր նորատունկ (դեռևս ոչ եկամտաբեր) այգիների
սեփականատերերի համար

-

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների պատշաճ և ինտեգրված պայքարի թերի իրականացում
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-

Բնական աղետները՝ կարկուտ, ցրտահարություն և այլն

Տնկիների հասանելիություն
-

Որակյալ տնկիների սահմանափակ հասանելիություն

-

Հաճախորդներին որակյալ տեղեկատվություն/խորհրդատվություն մատուցող տնկարանային
տնտեսությունների սահմանափակություն

-

Տնկարանային տնտեսությունների լիցենզավորման բացակայություն

-

Տնկարանային տնտեսությունների նկատմամբ ֆիտոսանիտարական վերահսկողության թերի
համակարգ, հատկապես վիրուսային հիվանդությունների նկատմամբ

-

Տնկանյութի ներկրման հետ կապված թերի օրենսդրական կարգավորումներ

-

Միջազգային շուկայում պահանջարկ ունեցող մրգերի և տեսակների ուսումնասիրության և այդ
պահանջարկին համապատասխան տնկիներ արտադրելու ռազմավարության պակաս

Գյուղատնտեսական ներդրանքի որակյալ մատակարարում
-

Կաթիլային ոռոգման համակարգեր և հակակարկտային ցանցեր տեղադրող կառույցներում
մասնագիտական կարողությունների և խորհրդատվության տրամադրման պակաս

-

Ներդրանքի մատակարարների կողմից սահմանափակ տեղեկատվության տրամադրում
համակցված պարարտանյութերի կիրառման վերաբերյալ

-

Ագրոներդրանքների մասնագետ-խորհրդատուների պակաս

Պտղի վերամշակում
-

Խառնասորտ ծիրանի այգիների առկայություն, ինչը դժվարացնում է չոր մրգերի արտադրության
համար որակյալ հումքի ձեռքբերումը

-

Տնկարանների տերերի մոտ տեղեկատվության պակաս չոր մրգերի արտադրության համար
պիտանի սորտերի տնկիների արտադրության համար

-

Այգեգործների մոտ հիմնական գիտելիքների պակաս չոր մրգերի արտադրության համար հումք
հանդիսացող պտղի ոռոգման, ազոտական պարարտանյութի չափաբաժնի և ճիշտ ժամանակին
բերքահավաք կազմակերպելու հետ կապված

-

Չրագործների խնդիրները բարձրաձայնող և լուծումներ գտնող ֆունկցիոնալ մարմնի պակաս

-

Չրագործության ոլորտում ֆինանսավարկային խնդիրներ

-

Վերամշակման նորարական մեթոդների կիրառման պակաս

-

Հայկական չիրը արտահանելու դեպքում բրենդինգի, փաթեթավորման, մարքեթինգի խնդիրներ

-

Ոչ բարենպաստ հարկային քաղաքականություն
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-

Արտահանման ընթացքում չրի որակի վերահսկողության պակաս, ինչն էլ բերում է հայկական
չրերի հանդեպ ընդհանուր բացասական կարծրատիպերի ձևավորմանը

-

Մնացորդային պեստիցիդների քանակի վերահսկողության պակաս, որը հետագայում լուրջ
խնդիր է դառնում արտահանումների ժամանակ

Կրթություն և խորհրդատվություն
-

Գիտելիքի, որակավորված մասնագետների, խորհրդատվության խիստ պակասը

-

Հետազոտական և դրա հիման վրա արդյունավետ զարգացման պլանավորման
բացակայությունը (Research and Development)

-

Տեղեկատվության պակաս

Շուկա
-

Միջազգային շուկայում առավել մրցունակ պտղատեսակների և սորտերի մշակության
տեղեկատվության պակաս և մրցունակ սորտերի այգիների պակաս

-

Փաթեթավորման, խթանման և մարքեթինգի խնդիրներ

-

Որակյալ պտղի քանակի սակավություն և շուկաների դիվերսիֆիկացիայի փոքր
հնարավորությունները

-

Նոր շուկաներ մուտք գործելու դժվարությունները և տեղեկատվության պակասը

2.2 ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՔԱՅԼԵՐԸ
 Կաթիլային ոռոգման, կարկտապաշտպան ցանցերի և ինտենսիվ այգիների հիմնման
պետական սուդսիդավորման ժամանակ չպարտադրել ֆերմերներին գնել կոնկրետ
կառույցներից։ Նման պարտադրանքը ոլորտի տնտեսվարողների կողմից դիտվում է
որպես ոչ մրցակցային գնային քաղաքականության միտում
 Մասշտաբի էֆեկտի ապահովման համար մեծ այգիների հիմնման խթանում
 Այգիների հիմնման պետական պլանավորման խթանում ըստ գոտիականության, ինչպես
նաև երկարատև հեռանկարում արտահանման շուկաների հեռանկարի վերլուծություն
 Ջրի սակագնի կիսով չափ նվազեցում նորատունկ այգիների համար, առնվազն 5 տարի
ժամկետով, մինչև բերքատվության ապահովումը
 Կրթական հաստատություններում գյուղատնտեսական ձեռնարկատիրությունը, որպես
երկրի զարգացման լուրջ ներուժ ներկայացում ու համապատասխան գիտելիքների և
հմտությունների փոխանցում
 Տնկանյութի և սերմերի սերտիֆիկացման գործընթացի ներդրման պետական
աջակցություն
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 Վիրուսներից զերծ տնկանյութի և սերմերի ապահովման համար կենսատեխնոլոգիական
կենտրոնների հիմնում
 Պետական աջակցության ցուցաբերում բույսերի պաշտպանության բազայի հիման վրա
նոր մասնագետների վերապատրաստման գործում, ովքեր հետագայում կդառնան
ագրոներդրանքի խորհրդատու-վաճառողներ
 Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության խրախուսում՝ հարկային
արտոնություններ և ենթաօրենսդրական կարգավորումներ


Պտղաբուծության մեջ մասնագիտացած մարզերում ստեղծել պետության կողմից
ֆինանսավորվող բույսերի պաշտպանության միասնական համակարգ՝ միասնական
ագրոտեխնիկական, կենսաբանական և քիմիական պայքարի համակարգ։ Քիմիական
պայքարն իրականացնել գիտականորեն հիմնավորված ժամանակահատվածում և
համատարած բոլոր վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ

 Պեստիցիդների կիրառման հաշվետվողականության համակարգի ստեղծում
 Գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի ներդրում
 Օդերևութաբանական կայանների ստեղծում և դրանց միասնական վերլուծության
համակարգի ներդրում, ինչը կնպաստի ճիշտ ժամանակին պայքարի միջոցառումների
արդյունավետ իրականացմանը
 Պետական սուբսիդավորում էկոլոգիապես անվտանգ պայքարի միջոցների և օրգանական
բուժանյութերի ներկրման համար՝ ֆերոմոնային թակարդներ, օրգանական միջոցներ և
այլն
 Գյուղատնտեսական տեխնիկա ներկրելու ընթացակարգի պարզեցում, որի հետևանքով
ներկրողը կխուսափի պահեստային ավելորդ վարձավճարներից
 Կաթիլային ոռոգման, կարկտապաշտպան ցանցեր արտադրող և ներմուծող տեղական
բիզնեսների մասնագիտական կարողությունների զարգացում
 Վերամշակողին ազատել ԱԱՀ-ից
 Հայաստանից արտահանվող գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի,
փաթեթավորման, բրենդինգի վրա պետական վերահսկողության ավելացում
 Չրերի արտահանման որոշակի ծավալի դեպքում cashback-ի տրամադրում
տնտեսվարողին արտահանումը խթանելու նպատակով
 Տեղական և միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցության խրախուսում
 Չրերի արտադրության համար հումք մատակարարող ֆերմերների համար ուսուցումների
կազմակերպում արտադրելու համապատասխան որակի և տեսակի հումք
 Ֆերմերներին տեղեկատվության տրամադրում հիմնելու չրերի վերամշակման համար
պիտանի ինտենսիվ միասորտ այգիներ
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 Համակցված պարարտանյութերի կիրառման խթանում
 Տարբեր հեռուստաընկերություններով գյուղատնտեսական մասնագիտական
խորհրդատվական ծրագրերի ցուցադրում
 Էլեկտրական/գազային չորանոցների ներմուծման խթանում
 Մարզերում մրգի մթերման լոգիստիկ կենտրոնների ստեղծում
 Տեղական արտադրանքը խթանելու նպատակով քվոտավորել և բարձրացնել Հայաստան
ներմուծվող չրերի հարկերը

2.3 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Պտղաբուծության զարգացման կոնգրեսի և/կամ գյուղատնտեսական դաշինքների միջոցով
կազմել ոլորտին առնչվող առաջարկությունների փաթեթներ և ներկայացնել կառավարության
համապատասխան մարմիններին
 ՀԿ-ների՝ ոլորտում փորձ ունեցող մասնագետներին ընդգրկել գյուղատնտեսությանը
վերաբերվող տարբեր ռազմավարությունների մշակման և իրականացման գործընթացներում:
 Մասնագիտական տեղեկատվության ապահովում պտղի արժեշղթայի բոլոր օղակներին
(փորձագետներ, գրականություն, ուսուցումներ, փորձացուցադրություններ, հետազոտություններ
և այլն)
 ՀԿ-ների ակտիվ մասնակցություն ոլորտի զարգացման ռազմավարության, սուբսիդավորման
համակարգերի ձևավորման և ոլորտին առնչվող այլ կարևոր հարցերի քննարկումներին
 Նորարարական տեխնոլոգիաների փորձարկման, տեղայնացաման և ցուցադրման պիլոտային
ծրագրերի իրականացում
 Տնկարանների սերտիֆիկացման ծրագրերի մշակում և իրականացում
 Վերամշակողներին տրամադրվող սուբսիդավորված վարկերի պայմանների բարելավում
 Գյուղատնտեսական արտադրանքի մակնշման հետ կապված օրենսդրական բարեփոխումներ
 Հայաստանի ագրարային համալսարանին աջակցություն համալսարանում սովորող ապագա
մասնագետների պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների զարգացման գործում
Փաստաթուղթը կարող է հանդիսանալ ուղեցույց պտղաբուծության ոլորտի շուրջ տարբեր
ռազմավարական ծրագրերի մշակման և իրականացման համար:
Սույն վերլուծությունը առաջիկա տարիների ընթացքում հիմք է հանդիսանալու «Շեն» և «ՍյունիքԶարգացում»

ՀԿ-ների

կողմից

իրականացվող

պտղաբուծության

զարգացման

ծրագրերի

իրականացման համար: «Շեն» և «Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ-ները պատրաստ են համագործակցել
այն բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ, որոնք տեսնում են հնարավոր համագործակցության եզրեր
հետազոտությամբ դուրս բերված խնդիրների լուծման համար:
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