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1. Հաշվետվության ընդհանուր նկարագիր  

1.1. Աբստրակտ 

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) ամենակարևոր 
ոլորտներից է՝ կազմելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ընդհանուր 

մասնաբաժնի 13%-ը (2019թ.): Այն խիստ խոցելի է կլիմայի փոփոխությամբ 
պայմանավորված շրջակա միջավայրի մարտահրավերների նկատմամբ, և այս 
առումով, գյուղատնտեսության արդյունավետ կառավարման և կիրառման 
համատեքստում կարևորվում է կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ 
գյուղատնտեսության գաղափարը։ Հայաստանում կլիմային ուղղված և կանաչ 

գյուղատնտեսության (ԿԽԳ) գործելակերպերը ներառում են օրգանական 
արտադրություն, ջերմատներ, ինտենսիվ պտղատու այգիներ և ֆերմաներ, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրություններ, որոնք ունեն մեկ կամ 
ավելի ԿԽԳ տարր, ինչպիսիք են կաթիլային ոռոգումը, ծածկային մշակաբույսերի 

օգտագործումը և ցանքածածկը, հակակարկտային համակարգերը, 
արտադրության ինտենսիվացումը և այլն: ԿԽԳ գործելակերպերը և ԿԽԳ 
տարրեր պարունակող գործելակերպերը հետզհետե ավելի և ավելի տարածված 

են դառնում երկրում:  

Իրագործելիության ուսումնասիրությունը, որի նպատակն է հասկանալ 
Հայաստանում ԿԽԳ-ի ներկայիս վիճակը և հեռանկարները, բացահայտել է 
բազում մարտահրավերներ և փոխկապակցված հնարավորություններ՝ երկրում 

այս գործելակերպի կիրառության դեպքում։ 

Ֆերմերային տնտեսությունների փոքր չափսերը, ինչպես նաև 
ագրոտեխնոլոգիական գործելակերպերի, գյուղատնտեսական պրակտիկաների, 
ոռոգման ռեժիմների և նորմերի, այդ թվում նաև ցանքաշրջանառության սխալ 
կիրառությունը առաջ են բերում երկրում հողօգտագործման 
անարդյունավետություն, ինչը մի կողմից հանդիսանում է մեծ մարտահրավեր 
ԿԽԳ-ի համար Հայաստանում, սակայն մյուս կողմից ցույց է տալիս հողերի 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հեռանկարները՝ այդ թվում 
դեգրադացված տարածքների։ 

Հնարավորությունների շարքում հարկ է առանձնացնել նաև երկրում բազմաթիվ 
շահառուների առկայությունը, որոնց թվին դասվում են գյուղատնտեսության 

ոլորտում գործող պետական մարմինները (ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարությունը՝  Սննդի անվտանգության տեսչությամբ, ՀՀ Շրջակա 
միջավայրի նախարարությունը՝ Կենսառեսուրսների կառավարման 
գործակալությամբ և Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը), Հայաստանում 
խորհրդատվական և ընդլայնված ծառայությունները, հասարակական 

կազմակերպությունները (ՀԿ), ինչպես նաև Հայաստանի ջերմոցային 
ասոցիացիան և «Օրգանական Հայաստան» գյուղատնտեսական ասոցիացիան: 

Ֆինանսական խթանները ներառում են ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության 
կողմից ֆինանսավորման/համաֆինանսավորման օժանդակության համար 

բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք նվազեցրել են շրջակա միջավայրի և կլիմայի 
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փոփոխության ազդեցությունները, իսկ օտարերկրյա ներդրումները 
հիմնականում ստացվում են Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից: 

Օրգանական արտադրանքի ներքին շուկան դեռևս զարգացման փուլում է՝ 
բազում մասնագիտացված խանութներով ու սուպերմարկետներով (այդ թվում՝ 
առցանց) ներկայացված, որոնք առաջարկում են ինչպես տեղական, այնպես էլ 

ներկրված օրգանական արտադրանք, ինչպիսին են հացը, մեղրը, 
խոտաբույսերով թեյը, հյութերը, շպարի և խնամքի պարագաները, օճառները, 

մրգերն ու բանջարեղենը, վերամշակված արտադրանքը, չրերը և այլն:  

ՀՀ-ում ԿԽԳ-ի վերաբերյալ ուղղակի պետական քաղաքականություն չկա: 
Այնուամենայնիվ, իրավական դաշտը, որն ուղղված է կլիմայի փոփոխության 
մեղմմանը, ջերմոցային գազերի նվազեցմանը, հարմարվողականության 
ավելացմանը, բաղկացած է Հայաստանի կողմից ստորագրված միջազգային 
պայմանագրերից, կոնվենցիաներից, օրենքներից, կառավարական 
որոշումներից, ռազմավարական փաստաթղթերից և այլ իրավական ակտերից, 

որոնք թույլ են տալիս իրականացնել համապատասխան կառավարական 
քաղաքականություն և ռազմավարություն: Ավելին, վերջին տարիներին 
նկատվում է կառավարական քաղաքականության փոփոխության միտում՝ 
անդրադառնալու և հարմարվելու կլիմայի փոփոխության մարտահրավերին 

գյուղատնտեսության մեջ՝ այդ թվում նաև կենտրոնանալով կլիմայի 
փոփոխության հետևանքով առաջացած կլիմայական վտանգների աճող 
ինտենսիվության վրա: Այնուամենայնիվ, այս ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքը դեռևս հատվածական է և կարգավորված բնույթ չի կրում, ինչը 
պահանջում է ավելի միահամուռ, համակարգված մոտեցում՝ կլիմայի 

փոփոխության բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար: 

Հայաստանում ԿԽԳ գործելակերպերի կիրառման մեջ հայտնաբերվել են 
բազմաթիվ մարտահրավերներ, ինչպիսիք են՝ հետզհետե աճող աշխատանքային 
ինտենսիվությունը և/կամ ավելի լավ մեքենատեխնիկայի կարիքը, գիտելիքի և 

փորձառության պակասը և արդեն իսկ արմատացած ավանդական մեթոդներին 
հետևելու իներցիան, մշակաբույսերի մնացորդների կառավարման արդյունավետ 
ռազմավարությունները, դժվարությունները և ընդհանուր սխալ մեթոդները, 
որոնք կիրառվում են մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 
պայքարի միջոցառումներ կազմակերպելու համար: Այս առումով հարկ է նշել, որ 

ԿԽԳ-ի սկզբունքների և առավելությունների մասին սպառողների 
տեղեկացվածությունը Հայաստանում մնում է ցածր: ԿԽԳ շուկայի աճը նաև 
բախվում է այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ ցածր գնողունակությունը, 
անկայուն մատակարարումը, բրենդինգի բացակայությունը, որակի 

տատանումը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքների փոքր տեսականին և 
ծավալը: 

Այնուամենայնիվ, նշված բոլոր մարտահրավերներով հանդերձ՝ ԿԽԳ-ն 
առաջարկում է բազմաթիվ առավելություններ Հայաստանի համար՝ այդ թվում 
ավելի բարձր եկամուտ ապահովող սոցիալ-տնտեսական կայունություն, 

աշխատանքային ավելի լայն հնարավորություններ հատկապես կանանց համար, 
արտահանման նոր շուկաներ, ինչպես նաև ավելի լավ պարենային 
ապահովություն և անվտանգություն: Հայաստանում ԿԽԳ-ի բնապահպանական 
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օգուտները երկուստեք են՝ ինչպես ջերմոցային գազերի և կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունների մեղմում, այնպես էլ հարմարվողական մեխանիզմների 
ներմուծում՝ կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնապահպանական 

ռիսկերին դիմակայելու համար:  

ԿԽԳ-ն Հայաստանում ունի բարձր իրագործելիության հեռանկար: Այս մասին 
վկայում են գյուղատնտեսական ոլորտի մի շարք հատկանիշներ, ինչպիսիք են 
ԿԽԳ-ին առնչվող գործելակերպերի նկատմամբ հետաքրքրության աճը՝ 
խթանների, ներդրումների, կառավարության քաղաքականության 
փոփոխությունը՝ գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի փոփոխության 

մարտահրավերներին անդրադառնալու և հարմարվելու համար, տեղական և 

միջազգային շուկաների աճը։ 
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2. Ներածություն 

2.1. Գյուղատնտեսական ոլորտը Հայաստանում 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտը եղել է և շարունակում է մնալ երկրի 

ամենակարևոր ոլորտներից մեկը՝ ՀՆԱ-ի մեջ իր մասնաբաժնի տեսանկյունից: 
2014թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ում գյուղատնտեսության ավելացված արժեքը կազմել է 
20%՝ արձանագրելով կայուն աճ 2008-2009թթ. ֆինանսական ճգնաժամից հետո: 
2014թ.-ից ի վեր գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում անընդհատ 

նվազել է և 2019թ. հասել է 13%-ի: Այնուամենայնիվ, տարիների ընթացքում 
գյուղատնտեսությունը բարելավվել է թիրախավորված կառավարական 
աջակցության, մասնավոր հատվածի ներդրումների և միջազգային 

կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ: 

 

Գծապատկեր 1. ՀՀ  համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) և համախառն գյուղատնտեսական 
արտադրանքի (ՀԳԱ) ծավալը՝ ներկայացված ԱՄՆ դոլարով, մլն 

Հայաստանի համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքը (ՀԳԱ) բաղկացած է 
երկու հիմնական ենթաճյուղերից՝ բուսաբուծություն/մշակաբույսերի 
արտադրություն (46.8% 2020թ.) և անասնաբուծություն (53.2%, 2020թ.) (ՀՀ 
Վիճակագրական կոմիտե, 2020թ.): Ի հավելումն, ներկայումս, երկրում 
գրանցված է մոտ 350 ձկնաբուծական տնտեսություն՝ տարեկան 5.5 հազար 

տոննա ընդհանուր ձկնարտադրությամբ (ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե, 2020թ.):  

Աղյուսակ  1.  Համախառն գյուղատնտեսության արտադրանքը՝ ներկայացված միլիարդ ԱՄՆ դոլարով  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ընդհանուր 841.5 919.1 983 945.4 878.5 908.6 892.9 852.8 819.3 

Բուսաբուծություն 516 572.8 595.2 550 486.7 469.3 415.8 410.4 383.8 

Անասնաբուծություն 325.5 346.3 387.8 395.4 391.8 439.3 477.1 442.4 435.5 
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Երկրի տարածքի մոտավորապես 40%-ը գյուղատնտեսության համար պիտանի 
չէ: 2017թ. դրությամբ Հայաստանի գյուղատնտեսական նշանակության  հողերի 
ընդհանուր մակերեսը կազմել է 2043.8 հազար հեկտար (Կադաստրի կոմիտե, 
2020թ.): Գյուղատնտեսական տարածքը, որը ոռոգվում է Հայաստանում գործող 
ջրօգտագործողների միությունների կողմից, կազմում է ընդհանուր 

գյուղատնտեսական տարածքի միայն 62%-ը (Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ, 
2014թ.): Երկրում կիսաչոր կլիմայական պայմանների պատճառով մեծ 
կախվածություն կա ոռոգումից՝ հատկապես երկրի հարավ-արևմտյան 
հատվածում, որտեղ գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքի ավելի քան 80%-

ը այժմ ստացվում է ոռոգվող հողից (Ս. Ավետիսյան, 2010թ.): 

Առևտրային  կազմակերպությունների ՀԳԱ-ն փոքր մասնաբաժին ունի՝ ի 
համեմատ ընտանեկան գյուղտնտեսությունների ինչպես անասնաբուծության, 
այնպես էլ բուսաբուծության/մշակաբույսերի արտադրության ոլորտներում 
(ԱՀԿՄԿ, 2020թ.): Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելի քան 

40%-ը նախատեսված է գյուղացիական տնտեսություններում ինքնասպառման 
համար և կարևոր է գյուղական վայրերում պարենային անվտանգության համար 

(Սթենթոն և այլոք, 2009թ.): 

Աղյուսակ  2.  Հայաստանի հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրողական 
տարածքը և ծավալը  

 
2019թ. 2018թ. 2017թ. 

 

տարածք՝ 
հեկտար 

 

ընդհանուր  
արտադրություն՝ 

1000 տոննա 

տարածք՝ 
հեկտար 

 

ընդհանուր  
արտադրություն՝ 

1000 տոննա 

տարածք՝ 
հեկտար 

 

ընդհանուր  
արտադրություն՝ 

1000 տոննա 

Հացահատիկային 
և հատիկավոր 
կուլտուրաներ 

121,179 198.7 130,163 337.6 155,247 302.5 

Բանջարեղեն՝ 
ներառյալ 
ջերմոցային 
մշակաբույսեր 

20,616 621.6 21,658 628.2 28,280 861 

Սեխ 4,257 128 4,602 126.8 6,812 215.8 

Միրգ և 
հատապտուղ 

43,411 291 43,035 343.4 42,269 361.6 

Խաղող 16,497 217.5 16,099 179.7 15,814 209.9 

Ըստ արտադրանքի ծավալի՝ բանջարաբոստանային կուլտուրաները 2017-
2019թթ. գերակշռել են, ինչին հաջորդել է մրգի և հատապտղի արտադրությունը 

(Աղյուսակ 2):  

էկոլոգիապես մաքուր և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ 
արտադրության դեպքում նույնպես դրական միտում կա Հայաստանում: 
Այնուամենայնիվ, այն մեծ ոլորտ չէ և կարիք ունի ֆինանսական աջակցության` 



 

 

Common borders. Common solutions. 

 

 

9
 

հավաստագրման և առաջխաղացման համար: Մասնավորապես, վերոնշյալ 
հիդրոպոնիկ եղանակով գործող ջերմոցային տնտեսությունները, ինտենսիվ 
այգիներն ու տնտեսությունները, ինչպես նաև օրգանական մշակաբույսերի 
արտադրությունը ցույց են տալիս աճի բարձր տեմպեր և մատնանշում են ԿԽԳ-ի 

կիրառման աճող տարածվածությունը երկրում (տե՛ս Գլուխ 4): 

2.2. Կլիմայի փոփոխությունը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա 

Հայաստանի կլիման կրում է կովկասյան լեռների ազդեցությունը և տատանվում 

է չոր մերձարևադարձայինից մինչև սառը ալպիական (ՄԱԶԾ, 2017թ.): 
Հայաստանում միջին տարեկան ջերմաստիճանը (1960-2015թթ.) 7.6°C է՝ 
տատանվելով -8°C բարձր լեռնային շրջաններում մինչև 12-14°C ցածր 
հովիտներում: Տարեկան միջին տեղումների քանակը 524մմ է (1960-2015թթ.), 

որոնց 40%-ից ավելը՝ ապրիլ-հունիս ամիսներին. միջին տարեկան  տեղումների 
քանակը 200-250մմ է ցածրադիր վայրերում և 800-1000մմ՝ ավելի բարձրադիր 

գոտիներում (ՄԱԶԾ, 2017թ.): 

Ըստ Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի՝ Հայաստանի ՄԱԿ-ի 164 
անդամ երկրների շարքում 34-րդն է՝ որպես ջրային սթրեսի բարձր ելակետային 

մակարդակ ունեցող երկիր. 2017թ. այն կազմել է 57.8% (ՄԱԶԾ, 2020թ.): 

Հողի հարաբերական պակասը և ջրային ռեսուրսների ավելի լավ կառավարման 
անհրաժեշտությունը Հայաստանում գյուղատնտեսությունը՝ մասնավորապես 
ոռոգվող գյուղատնտեսությունը, խոցելի են դարձնում շրջակա միջավայրի 

փոփոխությունների նկատմամբ: Խիստ կլիմայական երևույթները արդեն իսկ 
տեղի են ունենում ավելի մեծ հաճախականությամբ ու տևողությամբ, ինչը նաև 
սպառնում է գյուղատնտեսությանը 

(Նկ.1):  

Կլիմայի փոփոխությունը 
Հայաստանում մեծապես կազդի 
մթնոլորտային տեղումների վրա: 
Այսպիսով, ըստ կանխատեսումների, 
երկրի համար տեղումների 

քանակների անկումը մինչև 2040թ. 
կկազմի 2.7%, մինչև 2070թ.՝ 5.4%, 
իսկ մինչև 2100թ.՝ 8.3%՝ ի համեմատ 
հիմնական տարեկան միջինի (592մմ) 
1961-1990թթ. համար: Բացի 

տեղումների քանակի նվազումից, 
սպասվում է նաև տեղումների ավելի 
անկանոն տարածական բաշխում 
(ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): 1935-

2016թթ. ընթացքում կլիման 
Հայաստանի հյուսիսային, 
հարավային և կենտրոնական 
շրջաններում դարձել է ավելի չոր, 
մինչդեռ տեղումները ավելացել են Շիրակի հարթավայրում, Սևանա լճի 

Նկար 1. Կլիմայի փոփոխության հավանական 

ազդեցությունը Հայաստանի տարբեր շրջանների վրա 

(աղբյուր՝ ՄԱԶԾ, 2014թ.) 
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ավազանում և Ապարան-Հրազդան շրջաններում (ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): 
Կանխատեսվում է նախ տեղումների ժամանակավոր անկանոնություն. մինչ 
2050թ.  ծայրահեղ անձրևային օրերի ընթացքում 22%-ից 32% աճով, և 7%-ից 11% 
անմընդմեջ օրերի աճով (ՄԱԶԾ, 2017թ.): Հունիսից սեպտեմբեր ակնկալվում են 
ավելի ուժեղ ազդեցություններ, ընդ որում մինչև 2050թ. տեղումների 

հավանական կրճատումների հաշվարկները կտատանվեն 7-10% ամսական 

միջինի սահմաններում (ՄԱԶԾ, 2017թ.): 

Ըստ կանխատեսումների, որոնք հաշվի են առնում տեղումների կրճատման 
սցենարը՝ հավանական է, որ գետերում և առվակներում ավելի քիչ ջուր կլինի 

ձմեռային ձյան շերտի և գարնանային հոսքերի կրճատման պատճառով: Գետերի 
հոսքը և լճերի մակարդակի կրճատումը կարող է ազդել ստորգետնյա ջրերի 
պաշարների վրա՝ լիցքաթափման և վերալիցքավորման նուրբ 

հավասարակշռության միջոցով:  

Ներկայումս կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանի 
քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների վրա արդեն իսկ արձանագրվել է: Երկարտև 
օդերևութաբանական մշտադիտարկումը ցույց է տվել առավելագույն և 
նվազագույն հոսքերի 3–5% կրճատում և դրանց ոչ միատարր սեզոնային 
բաշխվածությունը գետերի մեծ մասում (ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): 2030թ. 

մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանը բազային ժամանակաշրջանի հետ համեմատ 
(1961–1990թթ.) կբարձրանա 4.7°C-ով, իսկ գետի ընդհանուր հոքսը կնվազի 0.48 
մլրդ մ3-ով (6.7–7.4%-ով): Ակնկալվում է, որ 2100թ. ձյան ծածկույթը կնվազի 20-

40%-ով (Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): 

Գրանցվել է Արարատյան ստորգետնյա ջրերով սնվող արտեզյան ավազանների 
էապես կրճատում: Մասնավորապես Մեծամոր-Ակնալիճ աղբյուրների 
լիցքաթափումը, որը շատ ոռոգման ջրանցքների և պոմպակայանների աղբյուր 

է, նվազել է 17.8 մ3/վ-ից (1983թ.) մինչ 3.0 մ3/վ (2013թ.) (ՄԱԶԾ, 2014թ.): 

Կլիմայի փոփոխությունը հավանաբար կնվազեցնի նաև ջրի մատակարարումը 
անդրսահմանային ավազաններում: Համաձայն գնահատումների՝ մինչև 
դարավերջ ապագա հոսքը կնվազի 45–65%-ով Խրամի-Դեբեդի ավազանում 
(Հայաստան/Վրաստան) և 59–72%-ով՝ Աղստևի ավազանում 

(Հայաստան/Ադրբեջան) (Ստանտոն Է.Ա., 2009թ.): 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա ավելի 
ակնհայտ է երկրի կենտրոնական մասում (Հրազդանի և Մեծամորի գետերի 
ավազանում), որը գերբնակեցված է և հայտնի է սակավ ջրային ռեսուրսներով, 
ինչպես նաև երկրի հարավային մասում (Ողջիի և Մեղրիգետի ավազաններում), 

որտեղ կլիման չոր է (ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): 

Արտասովոր իրադարձությունները, ինչպիսիք են կարկուտը, գարնանային 
ցրտահարությունը, ջրհեղեղները, սելավները, երաշտները և անտառային 
հրդեհները վերջին տարիներին զգալի գյուղատնտեսական վնաս են հասցրել՝ 
իրենց հետ բերելով տնտեսական կորուստներ: Զեկուցվում է, որ մինչ 2050թ. 
միջին տարեկան ջերմաստիճանը կբարձրանա 1.6-ից 2.2°C-ի, կավելանա «շոգ» 

օրերի և գիշերների քանակը, կնվազի «ցուրտ» օրերի և գիշերների քանակը 
(ՄԱԶԾ, 2017թ.): Այս ավելի երկար չոր ժամանակահատվածները, տեղումների և 
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ջրի հոսքի գնահատված փոփոխությունների հետ մեկտեղ, մեծացնում են 
երաշտի վտանգը Հայաստանում: Բարձր ջերմաստիճանները և տաք քամիները 
տեղի են ունենում տարեկան 120-160 օր Արարատյան դաշտում և այլ 
հարթավայրերում՝ այդ շրջանները ավելի խոցելի դարձնելով (ՄԱԶԾ, 2013թ.): 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երաշտներ նկատվում են 

Հայաստանի ավելի ցածրադիր գոտիներում գրեթե ամեն տարի, իսկ 
նախալեռնային շրջաններում երաշտների կրկնությունը մոտ 50% է (ՄԱԶԾ, 
2017թ.): Ըստ երաշտի ցուցանիշների՝ ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտների թիվը 
2000-2017թթ. ընկած ժամանակաշրջանում աճել է 33 օրով՝ 1961-

1990թթ.բազային միջինի համեմատ (87 օր) (ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): 
Հիմնվելով ըստ գոտիավորման օդերևութաբանական կայանների տվյալների վրա՝ 
երաշտի գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ վերջին տարիներին 
երաշտի գոտու վերին սահմանը ընդլայնվել է՝ ընդգրկելով լեռնային շրջաններ, 

իսկ երաշտները սկսվում են ավելի վաղ:  

Սպասվում է նաև, որ հողի խոնավությունը ևս կնվազի 10-30%-ով, տարբեր 
մշակաբույսերի համար խոնավության առկայությունը կնվազի 7-13%-ով, իսկ 
հողի ջրի սակավությունը կաճի 25-30%-ով (Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): 
Այսպիսով, անձրևային հողագործությունը նախալեռնային և ավելի ցածր 

լեռնային շրջաններում կարող է նվազել:  

Երաշտի ենթակա մարզերն ունեն աղքատության միջինից բարձր մակարդակ, 
օրինակ՝ Շիրակը (77.3%), Լոռին (61.7%) և Արագածոտնը (57%): Հայաստանում 
երաշտները էապես ազդում են տնտեսության վրա: Երաշտների 
հաճախականությունը և ինտենսիվությունը տատանվում են. ամենաչոր 

շրջաններում սաստիկ երաշտ է տեղի ունենում տասնամյակում մեկ կամ երկու 
անգամ: Հայաստանի շրջակա միջավայրը խոցելի է երաշտի նկատմամբ, որն 
ուժեղացնում է անապատացման գործընթացները և վատթարացնում 
երկրորդային աղակալումը: Երկրի մոտավորապես 80%-ին սպառնում է տարբեր 

աստիճանի անապատացումը (իսկ կեսից ավելիին՝ խիստ անապատացումը) 

(ԱՀԿՄԿ, 2020թ.): 

Կարկուտներրը գյուղատնտեսության ոլորտի համար ամենալուրջ բնական 
աղետներից են: Տարեկան միջին կորուստները կազմում են 30-40 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար: Մոտավորապես 370 գյուղ կամ երկրի գյուղատնտեսական տարածքի 15-

17%-ը գտնվում է կարկուտի ռիսկային գոտիներում (ՄԱԶԾ, 2009թ.): Հայաստանի 
հողատարածքի մոտ 122000 հեկտար խոցելի է սողանքների նկատմամբ, որոնք 
հիմնականում առաջանում են առատ տեղումների հետևանքով (ՄԱԶԾ, 2013թ.): 
Սելավները նույնպես լուրջ վտանգ են միջին բարձրության լեռնային 

շրջաններում: Հայաստանում տեղի է ունեցել տարբեր չափերի ավելի քան 3500 

սողանք (Բոյնագրյան Վ., 2008թ.): 

Կանխատեսվում է, որ մինչև 2030թ. հիմնական գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի բերքատվությունը կնվազի 8-14%-ով առանց 
հարմարվողականության (օր.՝ 9-13%-ով հացահատիկային կուլտուրաների 

համար, 7-14%-ով՝ բանջարեղենի,  8-10%-ով՝ կարտոֆիլի և 5-8%-ով՝ մրգի 
համար): Կանխատեսվում է նաև, որ արտովայրերի տարածքը և 
բերքատվությունը կնվազեն 4-10%-ով՝ ներառյալ 19-22%-ով ամենաարժեքավոր 
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արոտավայրերում մերձալպյան և ալպյան գոտիներում: Խոտհարքների 
բերքատվությունը կարող է հավանաբար նվազել 7-10%-ով, ինչը կարող է 
նվազեցնել անասնակերի արտադրությունը (ՄԱԶԾ, 2020թ.): Հայաստանում 
ակնկալվում է գետի հոսքի 24% կրճատում, ինչը կհանգեցնի ոռոգվող 
մշակաբույսերի արտադրության 15-34% կրճատման: Ավելի կոնկրետ, օրինակ, 

խաղողների և ցորենի բերքի սպասվող կորուստը կկազմի 
համապատասխանաբար 21% և 25%՝ կազմելով 65-ից 145 միլիարդ դրամ 
(Ստանտոն Է.Ա., 2009թ.): Այս ամենը պատկերավոր դարձնելու համար հարկ է 
նշել, որ գնահատված կորուստները միասին կկազմեն  ՀՆԱ-ի ընթացիկ 

մակարդակի 5%-ի տարեկան  կորուստ:  

Կլիմայի փոփոխության հավանական ազդեցությունը անասնաբուծության 
ոլորտի վրա մասնակիորեն կապված կլինի արածեցման նպատակով 
օգտագործվող արոտավայրերի վրա ազդեցության հետ։ Ըստ կլիմայի 
փոփոխության սցենարների՝ մինչև 2030թ. ընդհանուր արոտավայրերի 

բերքատվությունը կնվազի 4-10%-ով (Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): Նույն 
ժամանակահատվածում ամենաարժեքավոր արոտավայրերի՝ մերձալպյան և 
ալպյան գոտիների մեծ մասը կնվազի 19-22%-ով: Անանսնակերի ռեսուրսների 
առկայությունը մինչև 2030թ. գնահատվում է որպես բավարար 

(Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): Այնուամենայնիվ, արոտավայրերի մեծ մասի 
ընդհանուր պայմանները անբավարար են և, եթե պայմանները չբարելավվեն, 
դեգրադացիան կարող է վատթարանալ (ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ.): Ձմռանը 
ավելի քիչ անասնակերի առկայությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ 
կենդաների արածեցումը ավելի վաղ սկսվի և ավելի ուշ վերջանա, որը կարող է 

հանգեցնել արոտավայրերի ավելի մեծ դեգրադացիայի: Անանսնաբուծական 
հիվանդությունները նույնպես կարող են աճել՝ մասնավորապես բնական 
բռնկման վայրերը և վարակիչ հիվանդությունները (Համաշխարհային բանկ, 

2012թ.): 

Հայաստանի գյուղատնտեսության ևս մի կարևոր բաղադրիչ, որն ամենայն 
հավանականությամբ կտուժի կլիմայի փոփոխության բացասական 
ազդեցություններից, ակվակուլտուրան է: Ակվակուլտուրաները անկայուն են 
օգտագործում ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերը հոսքային համակարգերում և 
առանց ջրի շրջանառության՝ չնայած առկա այլընտրանքներին (Սթանթոն Է.Ա. և 

այլոք, 2009թ.): 

Չնայած Հայաստանում ջրի պահանջարկի փոփոխության վերաբերյալ 
կանխատեսումներ չկան, ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կարող է 
փոխել ջրի պահանջարկը երկրում (Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ-ՄԱԶԾ, 2020թ.): 

2013-2017թթ. Հայաստանում ջրի միջին ջրթողը կազմել է տարեկան 3,027 միլիոն 
մ3, որի 40%-ը ստորգետնյա էր: Ջրի մոտավորապես  61%-ն օգտագործվում է 
ոռոգման նպատակով, 39%-ը՝ արդյունաբերական նպատակներով, տնային 
տնտեսություններում և ձկնաբուծության մեջ: Ջրի հետզհետե ահագնացող 
օգտագործման աճը հավանաբար տեղի կունենա կենցաղային և 

արդյունաբերական ոլորտներում: Տեղումների ավելի փոքր քանակության, ավելի 
արագ գոլորշիացման և հողի խոնավության ավելի ցածր մակարդակների 
դեպքում Հայաստանի գյուղատնտեսական հողերի ավելի մեծ մասը հավանաբար 
ոռոգման կարիք կունենա, և յուրաքանչյուր հեկտարին ավելի շատ ջուր 
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կպահանջվի արտադրողականության համար: Կլիմայի փոփոխությունը 
կմեծացնի ոռոգման ջրի կարիքը, և կոնֆլիկտը կմեծանա ոչ միայն կենցաղային, 
արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ոլորտների, այլև՝ 

գյուղատնտեսության տարբեր ենթաճյուղերի միջև (ՄԱԶԾ, 2017թ.): 

Բացի գյուղատնտեսական և ջրային ոլորտից, էկոհամակարգերը (և 
էկոհամակարգերից կախված ծառայությունները, ինչպիսիք են գոյատևման 
ապահովումը), մարդու առողջությունը և ենթակառուցվածքը այն ոլորտներն են, 
որոնք հավասարապես կզգան կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության բեռը: 
Անտառները, որ կազմում են երկրի 11%-ը, ռիսկի գոտում են մեծացող չորության 

պատճառով, ինչը նվազեցնում է աճի տեմպը և ռեգեներացիան՝ ծառերը 
դարձնելով ավելի հակված վնասատուների, հիվանդություննրի և անտառային 
հրդեհների նկատմամբ (ՄԱԶԾ, 2017թ.): Կլիմայի փոփոխության ժամանակ 
սպասվող էկոհամակարգի փոփոխությունները ներառում են ալպյան գոտու 21%-
ով նվազում, և 100-ից 150 մետր ուղղահայաց տեղաշարժ, կիսաանապատների և 

անապատային տարածքների ընդլայնում 30%-ով, ուղղահայաց տեղաշարժ 150-ից 
200 մետրով և տափաստանային գոտու 4% ընդլայնում, անտառային գոտու 
ուղղահայաց շարժ 100-ից 200 մետրով և 13-ից 14%-ով գոլորշիացման աճ Սևանա 
լճից: Ավելի հաճախակի և երկարատև  ջերմային ալիքները վտանգ են 

ներկայացնում առողջության համար՝ հատկապես խոցելի բնակչության 

(Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): 

Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված համաշխարհային աճող 
պահանջարկի և գյուղատնտեսական խոցելիության աճի պարագայում 
պարենային անվտանգության ռիսկը կարող է էապես աճել Հայաստանի համար: 

Ակնկալվում է, որ Հայաստանի հարուստ և աղքատ բնակչության և խոցելի 
համայնքների միջև առկա անհավասարությունները կվատթարանան՝ կլիմայի 
փոփոխությունով պայմանավորված, և կդժվարացնեն ինստիտուտների 
աշխատանքը, պարենի մատակարարումը և գյուղի զարգացումը: Բացի այդ, 

երկրի թույլ ֆինանսական դիրքը և բնական կլիմայական վտանգներին 
արձագանքելու ինստիտուցիոնալ կարողությունները նույնպես վտանգ են 
ներկայացնում ապագա կայուն գյուղատնտեսական արտադրության ու 
գյուղական զարգացման համար: Պարենային ապահովությունը և սնուցուը 
ունեն նաև գենդերային ուղղվածություն։Պարենային ապահովությունը և 

սնուցումը տնային տնտեսությունների և համայնքի մակարդակներում 
ապահովելու համար անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել սննդարարության 
նկատմամբ զգայուն գյուղատնտեսության մեջ, որը հավանաբար տուժելու է 

կլիմայի փոփոխության ազդեցությունից:  

Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նաև ազդել սննդի անվտանգության վրա: 
Վնասատուների և հիվանդությունների աճող թիվը տեղական սննդի 
պաշարներում կարող է հանգեցնել թունաքիմիկատների մնացորդների և 
անասնաբուժական դեղամիջոցների ավելի բարձր ու նույնիսկ վտանգավոր  
մակարդակի: Իսկ տեղումների, ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության 

փոփոխությունները կարող են հեշտությամբ աղտոտել հիմնական պարենային 
մշակաբույսերը սնկերով, որոնք արտադրում են պոտենցիալ մահացու 

միկրոտոքսիններ:  
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Ռիսկերն ու խոցելիություններն ավելի են սրվում հարաբերականորեն ցածր 
արտադրողականության պատճառով, ինչը բխում է ներկայիս կլիմայական 
պայմաններին հարմարվողականության պակասից․ այս երևույթը հայտնի է նաև 
որպես հարմարվողականության դեֆիցիտ: Հայաստանի հարմարվողական 

կարողությունների գնահատումը խնդրահարույց է, և ֆինանսական 
ռեսուրսները առավել սահմանափակող գործոնն են, քանի որ 
հարմարվողականության միջոցների մեծ մասը պահանջում է 

հարաբերականորեն մեծածավալ ներդրումներ:  

2.3. Հայաստանում կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ 

գյուղատնտեսության SWOT վերլուծություն 

Հայաստանում կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության (ԿԽԳ) 
գործելակերպերը ներառում են օրգանական արտադրություն, ջերմատներ, 
ինտենսիվ պտղատու այգիներ և տնտեսություններ, ինչպես նաև 

գյուղատնտեսական արտադրություններ, որոնք ունեն մեկ կամ ավելի ԿԽԳ 
տարր, ինչպիսիք են կաթիլային ոռոգումը, ծածկային մշակաբույսերի 
օգտագործումը և ցանքածածկը, հակակարկտային համակարգերը, 
արտադրության ինտենսիվացումը և այլն: ԿԽԳ գործելակերպերը և ԿԽԳ 

տարրեր պարունակող գործելակերպերը երկրում հետզհետե ավելի լայն 

տարածում են ստանում: 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

 Հեշտ գտնվող շահառուներ 
 Ընթացիկ գյուղատնտեսական 

գործելակերպերի հեշտ 
հարմարեցում ԿԽԳ-ին 

 Օտարերկրյա դոնորների կողմից և 

ՀՀ կառավարական խթաններ որոշ 
գործելակերպերի զարգացման 
համար, որոնք ԿԽԳ հետ որևէ 
առնչություն ունենք, ինչպիսիք են 

օրգանական գյուղատնտեսությունը 
կամ հիդրոպոնիկ ջերմատները  

 Փոփոխությունների նկատմամբ 

ընկալունակ գյուղատնտեսական 
համայնքը 

 Օրգանական արտահանման 
հաջողակ դեպքեր 

 Հասանելիություն շուկայի և 
շուկայական հնարավորությունների 
նկատմամբ, Սևծովյան 

ավազանի/Եվրոպական Միության 
եկրների հետ համագործակցության 
հնարավորություններ  

 ԿԽԳ-ին առնչվող կրթության 
սակավ հնարավորություններ 

 Ազգային օրենսդրության բաց 
 Ազգային և միջազգային շուկայի 

սակավ հնարավորություններ 

 Բրենդինգիի բացակայություն 
 Սպառողների իրազեկվածության 

բացակայություն 
 Փորձագիտության 

բացակայություն, շփոթություն և 
համընկնում օրգանական 
գյուղատնտեսության հետ 

 Չափորոշիչների, հավաստագրերի, 
սահմանման բացակայություն 

 Գյուղատնտեսության համար 
օդերևութաբանական 

դիտարկումների բացակայություն 
 Ոլորտի թույլ 

կազմակերպվածություն 

 ԿԽԳ-ի զարգացման համար հստակ 
շրջանակների և 
ռազմավարությունների 
բացակայություն  

 Երկրում թունաքիմիկատների և 
պարարտանյութերի գրեթե 
չկառավարվող շուկա  

 Տվյալների վերլուծության 
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բացակայություն  
 Համեմատական 

ուսումնասիրությունների 
բացակայություն 

 Պիլոտային նախագծերի 
սակավություն 

 Կառավարության կողմից 
փաստացի աջակցության սակավ 

հնարավորություններ 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

 Կառավարական խթանների՝ 
հիմնականում սուբսիդիաների 

առկայություն  
 Միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների 
առկայություն 

 Բիզնես ներդրողների առկայություն 
 Պոտենցիալ նոր միջազգային և 

տեղական շուկաներ  

 Նոր կուրսեր և կրթական մոդուլներ՝ 
հատկապես Հայաստանի ազգային 
ագրարային համալսարանում, այլ 
կրթական կառույցներում, ՀԿ-

ներում, կառավարական 
կազմակերպություններում և այլն: 

 Վերահսկվող թունաքիմիկատների 

և պարարտանյութերի շուկայի 
զարգացում  

 ԿԽԳ բրենդի զարգացում  

 Անդրադարձներ ջրի և հողի 
ռեսուրսների սակավության հետ 
կապված խնդիրներին 

 Ֆորսմաժորային 
իրադարձությունների բարձր 

հավանականություն, ինչպիսիք են 
պատերազմները և 
հակամարտությունները 

 Կլիմայական վտանգներ 

 Աշխարհաքաղաքական իրավիճակը 
և հարաբերությունները 
հարևանների հետ 

 ԵՄ-ին և միջազգային շուկային 

միանալու խոչընդոտները 
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3. Ուսումնասիրության մեթոդաբանություն 

Սույն ուսումնասիրության հիմնական նպատակն էր պարզել ԿԽԳ հայեցակարգի 
վերաբերյալ իրազեկվածության և ընկալման աստիճանը՝ Հայաստանի տարբեր 

շահագրգիռ խմբերի շրջանակներում: 

Հայաստանում ԿԽԳ իրագործելիությունը վերլուծելու նպատակով օգտագործվել 
են առաջնային և երկրորդային տվյալներ: Առաջնային տվյալները ստացվել են 
հարցաթերթիկների և հարցազրույցների միջոցով: Առցանց հարցաթերթիկների 
միջոցով տեղեկատվություն է տրամադրել ավելի քան 100 մասնակից (տե՛ս 

Հավելված 1)  

Ոլորտի ներկայացուցիիչների հետ անցկացվել է ավելի քան քսան հարցազրույց՝ 
այդ թվում ֆերմերների, կոոպերատիվների ներկայացուցիչների, 
արտադրողների, մասնաճյուղային ասոցիացիաների, ընդլայնման ծառայություն 
մատուցողների, բուհի աշխատակիցների, տեղական և տարածքային 

կառավարական մարմինների և այլ առնչվող կազմակերպությունների հետ:  

Երկրորդային տվյալները հավաքագրվել են միջազգային կազմակերպությունների 
(ՄԱԶԾ, Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԾ, ՄԱԿ-ի պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպություն, ԿԽԳ Գլոբալ դաշինք (GACSA) և այլն) 
առկա զեկույցներից, առաջատար ակադեմիական ինստիտուտների կողմից 

հրապարակված հետազոտություններից և միջազգային լավագույն փորձից: 
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4. Ժամանակակից օրգանական և կանաչ 

գյուղատնտեսություն  ու կայուն գյուղատնտեսական 

գործելակերպեր 

4.1. ԿԽԳ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը Հայաստանում 

Ֆերմերների/արտադրողների կամ տեղական իշխանության և ակադեմիական 
շրջանակների ներկայացուցիչների շրջանում անցկացված հարցազրույցները 
ցույց են տվել ԿԽԳ-ի վերաբերյալ բավական բարձր տեղեկացվածության 
աստիճան Հայաստանում: ԿԽԳ-ն ընկալվել է որպես շրջակա միջավայրի և 

մարդու առողջության համար նպաստավոր, մինչդեռ արտադրության ծախսերի 
շուրջ կարծիքները հակասական են եղել: ԿԽԳ-ի կիրառման հետ կապված 
հիմնական մարտահրավերները ներառել են ֆերմերների շրջանում 
տեղեկացվածության և վստահության ցածր մակարդակ, օրսենդրական դաշտի 

բացերը, ԿԽԳ-ի նույնացումը  օրգանական գյուղատնտեսության հետ (տե՛ս 

վերոնշյալ SWOT վերլուծությունը):  

Հետազոտությունը ցույց է տվել նաև, որ ֆերմերների մի ստվար զանգված 
փորձում է կիրառել ԿԽԳ տարրերը իրենց բիզնեսներում: Նույն կերպ, 
ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչները մեծ ցանկություն են հայտնել 

ընդգրկելու ԿԽԳ-ին վերաբերող ուսումնասիրությունները իրենց ուսումնական 

պլաններում:  

Բոլոր հարցվածները արտահայտել են իրենց շահագրգռվածությունը ավելի շատ 
ջանք ներդնելու ԿԽԳ-ի՝ արտադրական, կրթական, օրենսդրական և այլ 

ուղղություններում առաջխաղացման համար:  

Անցկացվել է առցանց հարցում, և ստացվել են քանակական տվյալներ 115 
մասնակցից, որոնց մեծ մասը երիտասարդներ էին (19-35 տարեկան՝ 56.5%) և 

միջին տարիքի (36-50 տարեկան՝ 27.0%) (Տե՛ս Գծապատկեր 2): 

Մասնակիցների մեծամասնությունը որպես իրենց բնակավայր նշել է Երևանը 
(55.7%), որի հաջորդել են Կոտայքը (8.7%), Արագածոտնը (7.0%), Արցախի 

Հանրապետությունը (7.0%) (Տե՛ս Գծապատկեր 3):   

Անդրադառնալով կրթական մակարդակին՝ մասնակիցները հիմնականում նշել են 
բարձրագույն կրթություն (72.2%)։ Հարցմանը մասնակցել են նաև միջին 

մասնագիտական (10.4%) և հետբուհական (13.9%) կրթական մակարդակ 
ունեցողներ (Տե՛ս Գծապատկեր 4): Ինչ վերաբերում է զբաղվածությանը, 
հարցման մասնակիցների մեծ մասը գյուղատնտեսական (29.6%), կրթական 
(26.1%), ծառայությունների մատուցման (9.6%) ոլորտներից էին (Տե՛ս 

Գծապատկեր 5): 

Ըստ հարցման արդյունքների՝ մասնակիցների զգալի մեծամասնությունը (77.4%) 
համաձայն են եղել, որ գյուղատնտեսական ոլորտում արտադրողականության և 
արտադրողների եկամտի աճը կարևոր է երկրի համար (տե՛ս Գծապատկեր 6): 
Ավելին, մասնակիցների մեծ մասը (69.6%) համաձայն է եղել, որ Հայաստանում 
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բոլոր շահագրգիռ խմբերը պետք է աշխատեն կլիմայի փոփոխությանը 

հարմարվողականության և կայունության ուղղությամբ (տե՛ս Գծապատկեր 7):  

Հարցման ժամանակ մասնակիցներին խնդրել են գնահատել, թե նրանք որքանով 
են պատրաստակամ աջակցել ԿԽԳ-ի զարգացմանը իրենց տարածաշրջանում: 
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մասնակիցների մեծ մասը (68.7%) 

կամենում է աջակցել ԿԽԳ-ի զարգացմանը, մինչդեռ  14.8%-ը նշել է, որ չի 
կամենում աջակցել ԿԽԳ-ի զարգացմանը իրենց տարածաշրջանում (տե՛ս 
Գծապատկեր 8): Ավելին, մասնակիցների ավելի քան 60%-ը նշել է, որ 
Հայաստանում ԿԽԳ-ի համար հատուկ բրենդ/պիտակ է անհրաժեշտ (տե՛ս 

Պատկեր 9): 

Մասնակիցների 77.4%-ը նշել է, որ կամենում է գնել ԿԽԳ պիտակ ունեցող 
արտադրանք (տե՛ս Պատկեր 10), իսկ ընդհանուր մասնակիցների 56.5%-ը՝ որ 
կվճարի ավելին ԿԽԳ պիտակ ունեցող արտադրանքների համար (տե՛ս 
Գծապատկեր 11):  

4.2. Հարակայուն գյուղատնտեսության իրագործման համար երկրին 

հատուկ պայմաններ 

Ի տարբերություն շատ այլ երկրների, ուր անցումը օրգանական/կանաչ 
գյուղատնտեսության սկսվել և խթանվել է արտաքին ուժերի կողմից (ինչպիսին 

են շուկայական դերակատարները կամ դոնորների կողմից ֆինանսավորվող 
նախագծերը), Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը 
հնուց եկած գործելակերպ է: 1990-ական թթ. սկզբներին սննդի և հացի 
անբավարարության պատճառով հայ ֆերմերները մաքրեցին ավանդական 
խաղողի և պտղատու ծառերի հազարավոր հեկտարներ, որպեսզի անցնեն 

հացահատիկային մշակաբույսերի մշակմանը, իսկ տնտեսության կայունացումից 
հետո ստեղծվեցին նոր խաղողի և պտղատու այգիներ, այդ թվում՝ նաև 
օրգանական գործելակերպերի վրա հիմնված (ԱլԳ ԿԱՆԱՉ), 2015թ.): 2013թ.-
ին  օրգանական գյուղատնտեսության նպատակով օգտագործվող և 

փոխակերպվող տարածքները Հայաստանում կազմել են 10 հազար հեկտար՝ 6 

անգամ աճելով 2006թ.-ի համեմատ (ԱլԳ ԿԱՆԱՉ), 2015թ.): 

Երկրում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից կարևոր 
քայլ էր 2002թ․-ին երկրում հավաստագրման տեղական մասնավոր մարմնի 

ստեղծումը, հատկապես ելնելով այս պիտակի կողմից ձեռք բերված 
համաշխարհային ճանաչման հանգամանքից: Ներկայումս Հայաստանում 
գործում է ավելի քան 12 հավաստագրող կազմակերպություն, որոնք կարող են 

տրամադրել տեղական և միջազգային հավաստագրեր:  

Այսօր, օրգանական հումքի պահանջարկի մեծ մասը գալիս է վերամշակող 
ընկերություններից, իսկ արտադրանքի զգալի մասը վաճառվում է 
արտահանման համար: 2002թ.-ից ի վեր Հայաստանում հիմնական օրգանական 
գյուղատնտեսական գործողությունները ներառել են մրգերի, հատապտուղների, 
առվույտների, հացահատկի և բանջարեղենի արտադրությունը, վայրի 

բուսատեսակների հավաքը (բժշկական և անուշաբույր բույսեր), ինչպես նաև 
մեղվաբուծությունը: Այս հումքից հետագայում ստացվում են հյութեր, 
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նեկտարներ, խմիչքներ,  խտանյութեր, խյուսեր, արագ սառեցված 

հատապտուղներ, չրեր և հաց: 

Հայաստանի կլիմայի առավելություններից է արևային լույսի առատությունը և 
արևոտ օրերի մեծ քանակը, հատկապես նախալեռնային շրջաններում, 
ինչպիսիք են Կոտայքը, Արագածոտնը և Վայոց Ձորը: Այս կարևոր 

առավելությունը թույլ է տալիս գործարկել ջերմատներ` հաշվի առնելով, որ 
ջերմատան դեպքում ներսի միջավայրը վերահսկելի է, ինչը կարող է ապահովել 

ավելի բարձր բերքատվություն:  

2011-2019թթ. ընթացքում Հայաստանում գործող ջերմատների ամբողջ 
տարածքը աճել է մոտավորապես 30 հեկտարից մինչև 1300 հեկտար: 
Հայաստանում հիմնականում կիրառվում են հողի վրա հիմնված ջերմատներ և 
հիդրոպոնիկ տեխնոլոգիայով գործող ջերմատներ: Հիմնականում մշակվում է 
բանջարեղեն (հաճախ՝ լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, կանաչի), ծաղիկներ 
(հիմնականում վարդ, հերբերա, դիանտուս, ալստրոմերիա) և տնկանյութ 

(հիմնականում բանջարեղենի): Ոլորտում կատարվող ներդրումները կտրուկ աճել 
են: Հիմնվում են առաջատար տեխնոլոգիաներով ջերմատներ (հատկապես՝ 
հոլանդական և ֆրանսիական տեխնոլոգիաներով և գործիքակազմով գործող), 
որոնք ապահովում են բարձր արտադրողականություն և որակ: Ջերմատնային 

գյուղտնտեսությունների արտադրության չափերի վերաբերյալ տվյալներ 
հասանելի չեն: Ջերմատնային  արտադրության վերաբերյալ պաշտոնական 
սեգրեգացված վիճակագրություն չի տարվում: Ներկրվում են բարելավված 
բարձր տեխնոլոգիական ջերմատնային համալիրներ (շուկայում բարձր 

հեղինակություն են վայելում հոլանդական և ֆրանսիական համալիրները):  

Ջերմատնային արտադրանքը թույլ է տալիս նաև մշակել մշակաբույսերի 
տեսակներ, որոնք հաճախ տուժում են վայրի հավաքի արդյունքում: Սա թույլ է 
տալիս նվազեցնել բնական միջավայրի վրա եղած ճնշումը և վերահսկվող 

պայմաններում բարձրացնել արտադրողականությունը: 

Ավելի ինտենսիվ արտադրության դանդաղ ներմուծումը հանգեցրել է հողի 
արտադրողականության բարձրացմանը (64%-ով՝ ի համեմատ 2004-2015թթ.)․ 
շեշտակի բարձրացել է մշակաբույսերի բերքատվությունը, այն դեպքում, որ 
մշակվող տարածքները ընդամենը մի փոքր են մեծացել, և տեղի է ունեցել 

որոշակի անցում դեպի ավելի բարձրարժեք մշակաբույսերի: Բարձրարժեք 
մշակաբույսերի (բանջարեղեն, միրգ, հատապտուղ, խաղող) 
ցանքատարածությունը աճել է միայն 14%-ով (15․600 հա) ի հաշիվ ներքին 

սպառման և արտահանման շուկաներում թարմ մրգերի և բանջարեղենի աճող 

պահանջարկի (Քրիստենսեն Գ., 2017թ.): 

Առաջատար տեխնոլոգիաների, հատկապես կաթիլային ոռոգման համակարգերի 
ներդրումը լայն տարածում է գտնում ոչ միայն ջերմատնային տնտեսությունների, 
այլև ինտենսիվ պտղատու այգիների համար: Կաթիլային ոռոգման 

համակարգերը ներկրվում են տարբեր երկրներից, ինչպիսիք են Կորեան, ԵՄ 
երկրները, Իսրայելը և Չինաստանը: Կաթիլային ոռոգումը և սննդի կիրառման 
տեխնոլոգիաները օգտագործվել են Հայաստանի ջերմատնային արտադրության 
մեջ ավելի քան տաս տարի: Լոլիկների և վարունգների արտադրողականությունը 
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տեխնոլոգիապես հագեցած ջերմատներում մի քանի անգամ գերազանցում է 

պարզ տեխնոլոգիաներով գործող ջերմատներինը:  

4.3. Ազգային կարողություններ  

Հողային ռեսուրսներ և հողօգտագործողներ 

Հայաստանը հողային ռեսուրսներով հարուստ չէ: 2019թ. դրությամբ Հայաստանի 

գյուղատնտեսական հողերի ամբողջ տարածքը 2043.8 հազար հեկտար է եղել 
կամ ընդհանուր հողերի 66.7%, այդ թվում՝ վարելահողեր՝ 446.0 հազար հեկտար 
(21.8%), բազմամյա տնկարկներ՝ 34.8 հազար հեկտար (1.7%), խոտհարքներ՝ 
121.0 հազար հեկտար (5.9%), արոտավայրեր՝ 1050.8 հազար հեկտար (51.4%) և 

այլ հողատիպեր՝ 391.2 հազար հեկտար (19.2%): Մասնավոր ֆերմերային 
տնտեսություններին և առևտրային կազմակերպություններին է պատկանում 
գյուղատնտեսական հողերի 22.1%-ը, 47%-ը՝ համայնքի սեփականությունն է, իսկ 
30.2%-ը պատկանում է պետությանը (ԻՐՏԵԿ, 2019թ.): Գյուղատնտեսական 
հողերի մեծ մասը գտնվում է ծովից 600-2500մ բարձրությունների վրա:  

Այդուհանդերձ, հողօգտագործման արդյունավետությունը երկրում ցածր է: 446 
հազար հեկտար վարելահողից 2018թ.-ին գյուղատնտեսության համար 
օգտագործվել է միայն 55%-ը։ 

Երկրում հողօգտագործման այսպիսի ցածր մակարդակը պայմանավորված է մի 

շարք փոխկապակցված գործոններով՝ այդ թվում սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական: Հիմնական պատճառներից են գյուղտնտեսությունների 
փոքր չափսերը. երկրում կա 340000 շատ փոքր ֆերմերային տնտեսություն, որն 
ունի 1.4 հեկտարից փոքր տարածք, ինչը խոչընդոտում է գյուղատնտեսական 
պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը: Հողակտորների փոքր 

չափսերը՝ ֆերմերային տնտեսությունների բաղդատվածության և ընդհանուր 
մասնատվածության հետ մեկտեղ, հանգեցրել են ագրոտեխնոլոգիական 
պրակտիկաների, ոռոգման ռեժիմների և նորմաների, ցանքաշրջանառության 
խախտման, ինչն իր հերթին առաջացրել է հողերի դեգրադացիայի բարձր 

մակարդակ՝ մասնավորապես էրոզիա և անապատացում ու դրանցից բխող ցածր 
բերքատվություն: Ներկայումս երկրի հողերի 80%-ը ենթակա է դեգրադացիայի, 

իսկ 43%-ը՝ անապատացման։ 

Համենայն դեպս, այժմ երկրում իրականացվող ԿԽԳ  գործելակերպերը մեծ 
հեռանկար ունեն Հայաստանում հողօգտագործման արդյունավետությանը 

նպաստելու հարցում, այդ թվում՝ դեգրադացված հողերի դեպքում: Այսպես, 
գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի դեգրադացված հողերի վրա 
ջերմատների ստեղծման խթանումը կարող է օգնել օգտագործել այս հողերը՝ 
թողնելով պիտանի հողերը ոչ ջերմոցային արտադրությունների համար: 

Արտադրության ինտենսիֆիկացիան կարող է անուղղակիորեն ազդել երկրի 
հողային ռեսուրսների վրա՝ բարձրացնելով արտադրողականությունը տարածքի 
մեկ միավորի հաշվով, հետևաբար, թույլ տալ արդյունավետ օգտագործել 
հողային ռեսուրսները: ԿԽԳ-ի և օրգանական գյուղատնտեսության տարրերի 
ներմուծումը, ինչպիսին են կաթիլային ոռոգումը, ծածկային մշակաբույսերի և 

ցանքածածկի օգտագործումը, պարարտանյութերի ճշգրիտ կիրառումը, 
օրգանական պարարտանյութերի օգտագործումը, ինչպես նաև ժամանակակից, 
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ավելի քիչ ազդեցություն գործող փոցխումը թույլ կտան ժամանակի ընթացքում 

բարելավել հողերի որակը:  

Շահագրգիռ խմբեր և հարակից ինստիտուտներ 

Գյուղատնտեսության, այդ թվում նաև ԿԽԳ ոլորտի հիմնական պետական 
գերատեսչությունները Հայաստանում ներառում են Էկոնոմիկայի 

նախարարությունը՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությամբ, 
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը՝ կենսառեսուրսների կառավարման 
գործակալությամբ, և Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը: Իր 
գործունեության շրջանակներում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական 
մարմինը օրգանական ոլորտի համար կարգավորիչ ծառայություններ է 

մատուցում՝ հատկապես շուկայում օրգանական/բիոպիտակավորման 
կանոնակարգերի և օրգանական արտադրության գործընթացի 
մշտադիտարկման համար: Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը կարող է 
աջակցել ազգային օրգանական արտադրանքի ստանդարտների մշակմանը և 

իրականացնել գործառնությունների վերահսկողություն: ՀՀ Բնապահպանության 
նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ը պատասխանատու է ջրի, հողի և օդի որակի մոնիթորինգի համար:  

Մյուս մարմինները, որոնք կարող են անմիջականորեն ներգրավվել օրգանական 
և ԿԽԳ ոլորտի զարգացման մեջ, Հայաստանի խորհրդատվական 

ծառայություններն են, ինչպիսիք են մասնավոր խորհրդատվական 
(extension)  ծառայությունները՝ գյուղատնտեսական սպասարկման 
կենտրոնները, որոնք կառավարվում են Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման 

կենտրոն հիմնադրամի միջոցով: 

Օրգանական գյուղատնտեսության խթանման մեջ ներառված հիմնական ՀԿ, 
որոնք երկար ժամանակ ակտիվ են եղել ոլորտում և այդ հանգամանքը նրանց 
թույլ է տալիս հաջողությամբ համագործակցել միջազգային 
կազմակերպությունների հետ և Հայաստան բերել օրգանական 
գյուղատնտեսական զարգացմանը նպաստող ծրագրեր,  հետևյալն են՝ «Շեն», 

«ԷԿՈԳԼՈԲ», «Գերմանիայի բնության պահպանության միությունը» , «Կանաչ 
արահետը»-ը, «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ»-ը , 
«ԱԿԲԱ բանկ»-ը և «ԱԿԲԱ ֆեդերացիա»-ն, «Հայ կանայք հանուն առողջության և 

առողջ շրջակա միջավայրի» և այլն: 

Այժմ Հայաստանում գործում է մոտավորապես 60 հավաստագրված օրգանական 
արտադրող՝ ներառյալ մեղր արտադրողները: Արտադրության 
յուրահատկություններից ելնելով ոլորտում հիմնականում ներգրավված են փոքր 

արտադրողները:  

Միջազգային շահագրգիռ խմբերը համալրում են այնպիսի օտարերկրյա 
կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Ավստրիական զարգացման 
գործակալությունը, Ավստրիական զարգացման համագործակցությունը, 
Միավորված ազգերի կազմակերպության գործակալությունները, այդ թվում ՄԱԿ-
ի զարգացման ծրագիրը, Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, 

Պարենի համաշխարհային ծրագիրը, Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերությունը և այլն: 
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Հայաստանում ջերմոցային մշակաբույսերի արտադրությունը ներդրողների 
համար գրավիչ ոլորտ է, քանի որ ունի աճի բարձր պոտենցիալ և՛ 
արտադրության, և՛ արտահանման տեսանկյունից և հիմնականում խթանվում է 
տնտեսական շահերից ելնելով: Այն ցուցադրել է աճի մեծ ցուցանիշ և ընդգծված 
եկամտաբերություն՝ հատկապես վերջին չորս տարիների ընթացքում, երբ 

ջերմոցային տնտեսությունների ընդհանուր տարածքը աճել է մոտավորապես 2.5 
անգամ՝ 510 հեկտարից (2011թ.) մինչև 1220 հեկտար (2016թ.): Միևնույն 
ժամանակ, ջերմոցային տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածությունը 
արագ աճ է արձանագրել: Նորակառույց և դեռևս կառուցվող մեծ ջերմատների 

մեծ մասը հագեցված են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով:  

Հայաստանի Ջերմոցային ասոցիացիան (ՀՋԱ) աշխատում է ջերմատնային 
ոլորտում 1999թ.-ից սկսած: Ասոցիացիան ունի 23 անդամ՝ ընդգրկելով 

ընդհանուր 12 հեկտար:  

2019թ.-ին հիմնված «Օրգանական Հայաստան»  գյուղատնտեսական 
ասոցիացիայի նպատակն է դառնալ տեղական հավաստագրված օրգանական 
ֆերմերների, արտադրողների և վերամշակողների ձայնը, ինչպես նաև ստեղծել 
և աջակցել արտադրողների կողմից ղեկավարվող ազգային օրգանական շարժում 

և ազգային քաղաքականության հարթակ:  

4.4. Ֆինանսավորման գործող քաղաքականությունները և գործիքները  

ԿԽԳ-ին ուղղակիորեն առնչվող կառավարական քաղաքականություն գոյություն 

չունի: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտը՝ ուղղված կլիմայի 
փոփոխության մեղղմանը, ջերմոցային գազերի նվազեցմանը, 
հարմարվողականության բարձրացմանը, բաղկացած է Հայաստանի կողմից 
ստորագրված միջազգային պայմանագրերից, կոնվենցիաներից, 
համապատասխան օրենքներից, կառավարության որոշումներից, 

ռազմավարական փաստաթղթերից և այլ իրավական ակտերից, որոնք թույլ են 
տալիս իրականացնել կառավարության համապատասխան 
քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը: Գոյություն ունեն նաև 
կառավարության մի շարք որոշումներ ոլորտային քաղաքականության և 

ռազմավարությունների վերաբերյալ՝ ուղղված կլիմայի փոփոխության հետ 
կապված մարտահրավերներին: Այս որոշումները վերաբերում են ջրային և 
հողային ռեսուրսների օգտագործմանը, հատուկ պահպանվող տարածքներում 
անտառների կառավարմանը, շրջակա միջավայրի և կենսաբազմազանության 
պաշտպանությանը, անապատացման դեմ պայքարին և պարունակում են 

կլիմայի փոփոխության հետ կապված մարտահրավերներին առնչվող որոշակի 

դրույթներ:  

ՀՀ Հողային օրենսդրությունը, «Ֆիտոսանիտարիայի մասին», «Տոհմային 
անասնաբուծության մասին», «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին», 

«Մեղվաբուծության մասին», «Կերի մասին», «Սերմերի մասին», «Պարենային 
անվտանգության ապահովման մասին», «Բույսերի սորտերի պահպանության 
մասին», «Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին» ՀՀ օրենքները ոլորտը 
կարգավորող հիմնական օրենքներն են: Այս օրենքները, սակայն, ուղիղ չեն 
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անդրադառնում հարմարվողականության և կլիմայի փոփոխության 

հետևանքների մեղմման մարտահրավերներին:  

Ընդհանուր առմամբ, վերջին տարիներին կառավարության՝ գյուղատնտեսության 
ոլորտում կլիմայի փոփոխության մարտահրավերներին անդրադառնալու և 
դրանց հարմարվելու քաղաքականության մեջ որոշակի տեղաշարժեր են եղել՝ 

ներառյալ ուշադրությունը կլիմայի փոփոխությունով պայմանավորված 
կլիմայական վտանգների աճող ինտենսիվության վրա: Այնուամենայնիվ, այս 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքը դեռևս համակարգված բնույթ չի կրում, 
այլ մասնակի է՝ պահանջելով ավելի համահունչ ու համակարգված մոտեցում՝ 

կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար:  

Օրգանական օրենսդրությունը Հայաստանի Կառավարության պաշտոնական 
օրակարգի մաս է դարձել ԵՄ-ի հետ գործընկերության ծրագրի միջոցով: 
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2008թ. օրենքը ուժի մեջ է մտել 2009թ. մայիսին: Սույն օրենքը նկարագրում է 

օրգանական գյուղատնտեսության կառավարման սկզբունքները՝ սահմանելով, որ 
այս գործելակերպը համահունչ է գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի հետ և 
իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգերի և այլ նորմատիվ 

փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:  

Օրենքը նաև սահմանում է՝ 

 Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական 
սկզբունքները,   

 Հայաստանի կառավարության դերը օրգանական գյուղատնտեսության 
կարգավորման հարցում՝ ներառյալ օրգանական գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվող տնտեսությունների ռեեստրի վարման ընթացակարգի 
սահմանումը, ինչպես նաև սննդամթերքի վերամշակման մեջ 
հավելումների օգտագործման կատալոգի և օգտագործման կարգը,  

 Կառավարության դերը գյուղատնտեսական հողօգտագործումից 

օրգանական պրակտիկաների անցման ընթացակարգի սահմանման մեջ, 

 Բիզնես ֆորումների, վերապատրաստման և օրգանական 
գյուղատնտեսության կազմակերպման համար ֆինանսավորման համար 
Հայաստանի կառավարության կողմից օժանդակության 
անհրաժեշտությունը:  

Ոլորտը ներառվել է 2010-2020թթ. Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման 
ռազմավարության մեջ: Այն կարևոր մեխանիզմ է ստեղծում որոշ 
ռազմավարական նպատակների իրակսսանացման համար, այդ թվում՝ բնական 
և բնապահպանական լանդշաֆտների պաշտպանության, ագրոտուրիզմի 

զարգացման, միջազգային չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի 
անվտանգության համակարգի մշակման և գյուղատնտեսական ու 
ագրովերամշակման արտադրանքի վաճառքի ու արտահանման ծավալների 

բարելավման համար (EaP-GREEN, 2015թ.): 



 

 

Common borders. Common solutions. 

 

 

2
4

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 2019թ. մշակել է գյուղատնտեսական 
արտադրության ֆինանսական աջակցության և համաֆինանսավորման 
բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք նվազեցրել են շրջակա միջավայրի և կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները:  Դրանք ներառում են «Ժամանակակից 
կաթիլային ոռոգման համակարգերի տեղադրման համաֆինանսավորման 

ծրագիրը» (ԻՐՏԵԿ, 2019թ.), «Փոքր և միջին չափսի սմարթ անասնաբուծական 
տնտեսությունների կառուցման կամ թարմացման պետական աջակցության 
ծրագիր» (ԱՐԼԻՍ, 2019թ.), «Հայաստանում գյուղատնտեսական հողերի 
հակակարկտային համակարգերի ներմուծման համար վարկերի 

տոկոսադրույքերի սուբսիդավորման ծրագիր (ԱՐԼԻՍ, 2019թ.): Օտարերկրյա 
ներդրումները հիմնականում ստացվում են Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից և 
Եվրոպայից:  Տեղական ներդրողները վերամշակման ընկերություններ են, որոնք 
արտադրության համար գնում և վարձակալում են հող: Կան բազմաթիվ 
միջազգային կազմակերպություններ, որոնք երկրում զարգացրել են և 

ներկայումս նույնպես զարգացնում են օրգանական և ջերմատնային ԿԽԳ 
գործելակերպերը:  

2009թ.-ին կառավարությունը 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ դրամաշնորհ է 
տրամադրել Հայաստանում օրգանական հատապտուղների տնկարկների 

համար: Մի քանի ՀԿ՝ մասնավորապես «Շեն»-ը դոնորների օգնությամբ 
իրականացրել են համայնքի և գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրեր և 
տնկել օրգանական պտղատու ծառեր մոտ 160 հեկտար տարածքի վրա: Ի 
հավելումն, 2011թ.-ին  ԱՄՆ ՄԶԳ հայաստանյան առաքելությունը ֆինանսավորել 
է Ձեռնարկատիրության զարգացման և շուկայի մրցունակության նախագիծը՝ 

համագործակցելով Էկոգլոբի՝ օրգանական հավաստագրող մարմնի հետ: Այս 
ծրագիրը նաև աջակցել է խոտաբույսերի արդյունաբերության փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրություններում օրգանական ստանդարտների ներդրմանը: 
Համաշխարհային բանկը նույնպես վերջերս հարցում է անցկացրել 

գյուղատնտեսական արժեշղթաների վերաբերյալ՝ հատուկ ուշադրություն 
դարձնելով օրգանական արտադրությանը: Համաշխարհային բանկը հաստատել 
է 32.67 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորումը Հայաստանում «Համայնքների 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ 
ծրագիր (ՀԳՌԿՄ 2)՝ նպատակ ունենալով բարելավել արոտավայրերի և 

անասնաբուծության արտադրողականությունն ու կայունությունը Հայաստանի 
ութ տարաշածրջանում՝ խթանելով բարձրարժեք ագրոպարենային շղթաների 
աճը:  

EU-GAIA ծրագիրը Հայաստանում գյուղատնտեսական խոշորագույն ծրագրերից 

է, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և 
համաֆինանսավորվում ու իրականացվում՝ Ավստրիական զարգացման 
համագործակցության Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից և 
համաիրականացվում ՄԱԶԾ-ի կողմից: Նախագծի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 
11.7 միլիոն եվրո և այն ուղղված է Հայաստանում կանաչ գյուղատնտեսության 

զարգացմանը:  
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4.5. Ներքին և միջազգային շուկաները կլիմային ուղղված խելացի 

գյուղատնտեսության համար 

Օրգանական արտադրանքների ներքին շուկան դեռևս զարգացման փուլում է. 
բազմաթիվ մասնագիտացված և ընդհանուր սուպերմարկետներ առաջարկում են 
ինչպես տեղական, այնպես էլ ներկրված օրգանական ապրանքների ընտրանի, 

ինչպիսիք են հացը, մեղրը, բուսական թեյերը, հյութերը, կոսմետիկ 
պարագաները, օճառները, մրգերն ու բանջարեղենը, վերամշակված 

ապրանքները, չրերը և այլն:  

Օրգանական արտադրանքները նաև շուկայականացվում են սոցիալական 

մեդիայի կողմից՝ ներառյալ առցանց խանութները, Ֆեյսբուքն ու Ինստագրամը:  

Կան մի քանի խանութներ, որոնք վաճառում են բացառապես տեղական 

արտադրանք: Դրանց թվում են Էկոագրոլոգը, Գուրմանը, Գրին Դեյը, Քարֆուրը: 

Հայկական օրգանական ապրանքները առաջին անգամ սկսեցին արտահանել 
2008թ.: Ըստ առևտրային աղբյուրների՝ արտահանվող ապրանքները ներառում 

են մեղր, հյութեր, նեկտարներ, պահածոյացված  մրգեր և կիսաֆաբրիկատներ 
(խյուսներ և խտանյութեր)՝ ստացված մրգերից և հատապտուղներից, որոնք 
մշակվում կամ հավաքվում են վայրի բնությունից: Հայաստանի օրգանական 
արտադրանքի հիմնական շուկաները ԵՄ-ում Գերմանիան են, Ֆրանսիան, 

Հունգարիան և Հոլանդիան, իսկ այլ արտահանման ուղղությունները ներառում 
են Ռուսաստանը, Ղազախստանը և այլ ասիական երկրներ: Այժմ աշխատանքներ 
են տարվում Կանադայի, Ճապոնիայի, ԱՄՆ և արաբական երկրների 
արտահանման շուկաների ուսումնասիրության գծով: 2017թ.-ից տեղական 
օրգանական արտադրողները նաև մասնակցում են միջազգային օրգանական 

արտադրանքի ցուցահանդեսների՝ էլ ավելի մեծացնելով իրենց շուկան:  

ԱՄՆ շուկան համարվում է կարևոր և, թեպետ իրական արտահանման 
ծավալները դեռևս սահմանափակ են, արտահանող ընկերությունները 
շարունակաբար ջանքեր են գործադրում ԱՄՆ-ի հետ գործընկերություն և 

առևտրային կապեր հաստատելու համար:  

4.6. Հայաստանում կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ 

գյուղատնտեսության գործելակերպերի օգուտները 

Սոցիալ-տնտեսական օգուտներ 

Հայաստանը բազում սոցիալական ռիսկերի ենթակա երկիր է, որտեղ տնային 
տնտեսությունների 28%-ը ճգնաժամերի դեպքում պարենային անապահովության 
վտանգի գոտում է (EaP-GREEN, 2015թ.): Գյուղական շրջաններում 

աղքատությունը տարածական անհամապատասխանությունների հետևանք է՝ 
կապված տարրական և արդյունավետ ենթակառուցվածքների հետ՝ հատկապես 
ոռոգման ենթակառուցվածքի, ինչը թույլ է տալիս ծավալել ավելի կայուն 
արտադրություն տարածքների մեծ մասում և սովորաբար ավելի եկամտաբեր 
մշակաբույսերի մշակում: ԿԽԳ-ն կարող է գործել ի նպաստ երկրում սոցիալ-

տնտեսական կայունացման: Օրինակ, գյուղատնտեսական զբաղվածությունը 
նվազել է 461500-ից (2004թ.) մինչև 379000 (2015թ.)՝ 18%-ով, սակայն կանանց 
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զբաղվածությունը գյուղատնտեսական ոլորտում նույն ժամանակաշրջանում 
աճել է 1%-ով (2200 մարդ) (Քրիստենսեն Գ., 2017թ․): Գյուղատնտեսական ոլորտի 
աշխատավարձերը աճել են 126%-ով իրական պայմաններում (Քրիստենսեն Գ., 

2017թ.): 

Ընդհանուր առմամբ, ԿԽԳ պրակտիկաները իրականացման ավելի բարձր արժեք 
ունեն և կարող են էապես բարձրացնել արտադրանքների գները՝ այսպիսով 
խոչընդոտելով այս ոլորտի զարգացմանը՝ հատկապես միջին և փոքր 

արտադրությունների դեպքում:  

Սակայն ԿԽԳ արտադրությունից կարելի է ստանալ տնտեսական շահեր: 
Հայաստանում օրգանական ապրանքները վաճառվում են պրեմիում գներով և 
միջինում արժեն 30-70% ավելին, քան ոչ օրգանականները: Արտահանման 
ծավալները էապես աճում են՝ այսպիսով նպաստելով ֆերմերների եկամուտների 
աճին և երկրի ընդհանուր առևտրային հաշվեկշռին: Ջերմոցային մշակաբույսերի 

արտադրությունը Հայաստանում ևս մի տնտեսական ոլորտ է, որն ունի ինչպես 
բարձր արտադրողականություն, այնպես էլ արտահանման բարձր ծավալներ, և, 
այսպիսով, գրավիչ է ներդրողների համար: Այն ցուցադրել է և շարունակում է 
ցուցադրել բարձր աճի տեմպ և եկամտաբերություն: Արևոտ օրերի մեծ քանակը 

ևս նպաստում է երկրի սոցիալ-տնտեսական կայունությանը (Քրիստենսեն Գ., 
2017թ.)․ այս հանգամանքը նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը և 
մատակարարման ժամկետների երկարացմանը, ինչի հաշվին հայկական 
բանջարեղենը և մրգերը իրենց համայնի հատկանիշներով բարձր համբավ ունեն 

Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների շուկաներում։ 

Արտադրանքի տարբերակումը կարող է բերել մի շարք այլ սոցիալ-տնտեսական 
օգուտներ: Նոր ապրանքներից ստացվող հավելյալ եկամուտը, բացասական 
տնտեսական ազդեցությունների նկատմամբ ավելի մեծ դիմադրողականությունը 

(ինչպիսին է գների անկումը) և սննդամթերքի ավելի մեծ հասանելիությունը 
ընտանիքի համար ոչ միայն տնտեսապես են կարևոր, այլև կարող են մեծապես 

բարելավել երկրի սոցիալական վիճակը:  

ԿԽԳ-ի հիմնական առավելություններից է ավելի մեծ քանակությամբ 
աշխատատեղերի ստեղծումը ինչպես գյուղտնտեսվարման, այնպես էլ 

վերամշակման ոլորտներում, ինչպես նաև ավելի լավ պարենային 
անվտանգությունը և ապահովությունը: Կարևոր է հաշվի առնել հետագա 
ցանկացած հավելյալ արտադրության ճակատագիրը և այն, թե որքանով այն 
կնպաստի սննդամթերքի, անասնակերի, մանրաթելերի և վառելիքի 

արտադրությանը և այլ էկոհամակարգային ծառայություններին:  

ԿԽԳ-ն նաև կարող է կարևոր ռազմավարական դեր խաղալ գյուղական 

տարածքների զարգացման առումով: Հայաստանում ԿԽԳ-ն 

հնարավորություններ է ընձեռում վերակենդանացնել գյուղերը և վերականգնել 

էկոհամակարգի ֆունկցիոնալությունը՝ միևնույն ժամանակ նաև զարգացնելով 

նոր տեղական բիզնեսները և ագրոտուրիզմի հնարավորությունները՝ ըստ ՄԱԿ-ի 

շրջակա միջավայրի ծրագրի կողմից տարածաշրջանի համապարփակ 

գնահատման:  
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Բնապահպանական և կենսաֆիզիկական օգուտներ 

Հայաստանի համար կարելի է թվարկել ԿԽԳ-ի երկու խմբի օգուտներ: ԿԽԳ 

գործելակերպերի ներդրումը կարող է մեղմել ջերմոցային գազերի (ՋԳ) 
արտանետումները և գյուղատնտեսական պրակտիկաների պատճառով կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները, և միևնույն ժամանակ՝ կիրառել 
հարմարվողականության մեխանիզմներ՝ կլիմայի փոփոխության պատճառով 

առաջ եկած բնապահպանական ռիսկերին դիմակայելու համար:  

Հայաստանը, որն ունի գերակշռող լեռնային լանդշաֆտ՝ չոր կլիմայական 
պայմաններով և խոցելի էկոհամակարգերով, երաշտների իր ուրույն 
պատմությունը և ջրային ռեսուրսների անհավասար բաշխում, Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի ամենազգայուն երկրներից է գլոբալ 

բնապահպանական փոփոխությունների նկատմամբ: Հողի էրոզիան և 
երկրորդային աղակալումը հիմնական սպառնալիքներն են կիսաանապատային 
լանդշաֆտներում, որոնք մեծապես վերածվել են վարելահողերի (տարածքի 80-
90%-ը): Ոռոգման և հողի մշակման ոչ պատշաճ պրակտիկաները, ստորգետնյա 
ջրային ռեսուրսների գերշահագործումը (օր.՝ արտեզյան ջրերի շահագործումը 

մինչև 4.5 անգամ գերազանցում է տարեկան թույլատրելի ջրօգտագործումը) և 
բնական աղի հողերում հանքարդյունաբերական գործունեությունը բնական 
էկոհամակարգի դեգրադացման, ճահիճների չորացման, բնական միջավայրի և 
տեսակների կորուստի և անապատացման գործընթացների հիմնական 

պատճառներն են: Գերարածեցումը, հողի վերածումը գյուղատնտեսականի, 
բժշկական և ուտելի մշակաբույսերի անվերահսկելի բերքահավաքը և մարդածին 
հրդեհները պատասխանատու են բնական արոտավայրերի տարածքի լուրջ 
դեգրադացիայի և էական կրճատման համար (օր.՝ 1.4 միլիոն հեկտարից 
(1940թ.) մինչև 804500 հեկտար (2002թ.)) (Բոյնագրյան Վ., 2008թ.): 

Արոտավայրերում մոլախոտերի ծածկույթը երբեմն կազմում է բնական 

ծածկույթի 60-70%-ը: 

Հայաստանի 464300 հեկտար վարելահողերից 20.3%-ը էրոզիայի է ենթարկվել 
(ԳԶՄՀ-GEF, 2015թ.): Ոչ պատշաճ ֆերմերային տեխնիկաները և ոռոգման 

անկայուն լայնածավալ պրակտիկաները հատկապես մարգագետինների և 
տափաստանային գոտիների զառիթափ լանջերին, որտեղ ապաստանային 
գոտիներ գոյություն չունեն, խորացնում են էրոզիայի խնդիրները: Հայաստանում 
ոռոգվող տարածքների մոտավորապես 20%-ը ենթարկվում է հողի խիստ կամ 
չափավոր աղակալման՝ ոռոգման համակարգի վատ պահպանման և 

օգտագործման ու ոչ պատշաճ ոռոգման պրակտիկաների շնորհիվ:  Հողի 
աղակալումը հիմնականում տեղի է ունենում Արարատյան դաշտում, որտեղ 
վարելահողերի մոտ 44%-ը (35000 հեկտար) աղակալված են (Ղազարյան և այլոք, 

2020թ.): 

ԿԽԳ ֆերմերային համակարգերը օգտագործում եմ հողի կառավարման 
պրակտիկաներ, որոնք առաջարկում են ջերմատնային գազերի 
արտանետումների ազդեցությունները և հողի դեգրադացիան նվազեցնելու, հողի 
օրգանական ածխածինը կառուցելու և մթնոլորտային ածխածինը կլանելու 
լավագույն հնարավորությունները: Ամենախոստումնալիցներից են սինթետիկ 

ազոտային պարարտանյութերի կիրառման նվազեցումը/վերացումը, 
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օրգանական պարարտանյութերի և ծածկային մշակաբույսերի օգտագործումը և 

պահպանողական հողագործությունը:  

Շնորհիվ հողի օրգանական նյութերի ավելացման, կենսաբազմազանության և 
կառավարման պրակտիկաների, ինչպիսիք են  մշակաբույսերի 
ցանքաշրջանառության կիրառումը՝ ԿԽԳ-ն ավելի դիմակայուն է կլիմայական 

ցնցումների նկատմամբ, ինչպես օրինակ՝ երաշտի:  

Հողի օրգանական նյութերի բարելավումը այնպիսի պրակտիկաների 
օգտագործմամբ, ինչպիսիք են ծածկային մշակաբույսերը, օրգանական 
պարարտանյութերը և փոցխումների նվազեցումը, բազում առավելություններ 

ունեն, որոնք բարելավում են հողի առողջությունը և դիմադրողականությունը՝ 
ներառյալ հողի բերրիության աճը, հողի էրոզիայի և աղակալման նվազեցումը, 
ջրի ավելի լավ ներթափանցումը հող (ինչը բարելավում է ջրի պահպանումը և 
սահմանափակում է ջրհեղեղների ազդեցությունը): ԿԽԳ պրակտիկաները ոչ 
միայն պաշտպանում և բարելավում են հողի բերրիությունը, կոտրում 

վնասատուների ցիկլերը և ստեղծում հողի օրգանական նյութեր, այլև 
պաշտպանում են տնտեսությունները բերքատվության կորստից կամ 
խնդիրներից, որոնք կարող են ավելանալ կլիմայի փոփոխության կամ ծայրահեղ 
եղանակային պայմանների պատճառով, որոնք սպասվում են կլիմայի ապագա 

փոփոխության արդյունքում: Դիմակայունության այս բոլոր բարելավումները 
նաև դրական ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրի և հանրային 

առողջության վրա: 

ԿԽԳ-ն խթանում է կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգային 
ծառայությունները ու պահպանում է արժեքավոր ավանդական լանդշաֆտները, 

որոնք կարող են էկոտուրիզմի զարգացման համար կարևոր լինել:  Սա 
հատկապես կարևորվում է Հայաստանի պահպանվող տարածքների համար: 
Ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսաբազմազանության մասին 
5-րդ հաղորդագրության (CBD, 2014թ.)՝  բնական և կենդանական աշխարհի շատ 

էնդեմիկ և ոչ էնդեմիկ տեսակներ ակտիվ գյուղատնտեսական պրակտիկաների 
պատճառով անհետացման եզրին են: Նրանց թվին են դասվում ոչ միայն 
ցամաքային տեսակները, որոնց վրա գյուղատնտեսական պրակտիկաները 
կարող են ուղիղ ազդեցություն ունենալ, այլև ջրային տեսակները, որոնց 
բնակավայրերը դեգրադացվում են գյուղատնտեսական պրակտիկաներից բխող 

աղտոտվածության պատճառով: Կլիմայի փոփոխությունը նաև բացասաբար 
կանդրադառնա մեղվաբուծության վրա՝ մեղուների համար պիտանի 
մշակաբույսերի բերքատվության անկման և մեղուների՝ վարակիչ 
հիվանդությունների փոխանցման և առաջացման պատճառով: Միևնույն 

ժամանակ, մեղրարտադրության համար պիտանի բուսականության աճը, 
հիմնականում տարածված մարգագետիններում և խոտհարքներում,  խոցելի է 
կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ եղանակային պայմանների ( տեղումների 
և քամոտ օրերի հաճախականություն, ինտենսիվություն, տևողությունը 
վեգետատիվ շրջանում, 10°C-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող օրերի պակաս և 

այլն) և հաճախակի հիդրոօդերևութաբանական վտանգների  (ցրտահարություն, 

կարկուտ, ջերմային ալիքներ, երաշտ և այլն) նկատմամբ: 
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Թունաքիմիկատների ավելի քիչ օգտագործումը, բույսերի տարբերակումը և 
ցանքաշրջանառությունը, ԿԽԳ-ում բնական միջավայրի/պայմանների 
պահպանման հետ մեկտեղ ստեղծում են ավելի առողջ միջավայր օգտակար 
միջատների համար և ընդհանուր առմամբ նպաստում են 
կենսաբազմազանության աճին: Կենսաբազմազանության վրա  ԿԽԳ-ի ևս մեկ 

դրական ազդեցությունը օրգանական պրակտիկաների միջոցով (ինչպիսին է 
ամբողջական կառավարումը) դեգրադացված արոտավայրերի վերականգնումն 

է:  

Հայաստանում աճում են ավելի քան 252 մշակաբույսի վայրի նախնիներ՝ այդ 
թվում բարձր գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող մի քանի 
հացահատիկայիններ: Ավելին, գոյություն ունեն  մի քանի հարյուր 
բերքահավաքային բույսերի և սնկերի տեսակներ՝ ներառյալ սննդային, 
բժշկական, դեկորատիվ տեսակներ, փայտի միջատներ վանողների տեսակներ 
Հայաստանում: Ավանդական մեթոդներով գյուղատնտեսական արտադրության 

ընդլայնումը սպառնալիք է այս տեսակների համար՝ պայմանավորված իրենց 
բնական միջավայրերի պոտենցիալ դեգրադացիայով: Հայաստանը ունի 
ավանդական մշակաբույսերի լայն տեսականի, որոնք լավագույնս հարմարեցված 
են տեղական կլիմայական պայմաններին և դիմացկուն են երաշտի, 

հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ (Հանթեր և այլոք, 2011թ.): 
Այս մշակաբույսերը պահանջում են պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների 
ավելի ցածր մակարդակ, ինչը նրանց գենետիկ ռեսուրսների համար իդեալական 
թեկնածու է դարձնում առավել մեծ կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
գյուղատնտեսության հարմարվողականության բարձրացման համար 

Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում: 

ԿԽԳ-ի՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման պոտենցիալը նույնպես 
շատ ուժեղ է: Հայաստանում գյուղատնտեսական ոլորտի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների  ընդհանուր ծավալը աճել է 4%-ից (1990թ.) մինչև 13% 

(2000թ.), ընդ որում լրացուցիչ 4% վերագրվում է հողօգտագործման, 
հողօգտագործման փոփոխության և անտառատնտեսության վարման 
դասակարգման (LULUCF) ներքո գտնվող գյուղատնտեսությանը 
(Համաշխարհային բանկ, 2012թ.): Գյուղատնտեսական արտանետումները ավելի 
քան որևէ այլ ոլորտ նպաստել են մեթանի (CH4) և ազոտի օքսիդի (N2O) 

արտանետումների ավելացմանը՝ համապատասխանաբար 42% և 67%: Ըստ ՀՀ 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կենսաբազմազանության մասին 4-րդ 
ազգային հաղորդագրության, ազգային ջերմոցային գազերի արտանետումները 
2016թ.-ին կազմել են 9801 հազար տոննա CO2 համ. (մաքուր արտանետումներ)՝ 

արտանետումների հետևյալ բաշխվածությամբ ըստ ոլորտների՝ էներգիա՝ 64.1%, 
գյուղատնտեսություն՝ 22.3%, արդյունաբերական գործընթացներ և 
արտադրանքների օգտագործում՝ 7.5%, թափոններ՝ 6.0%: Ջերմաստիճանի 
բարձրացումը և տեղումների նվազումը՝ որպես ջերմոցային գազերի 
արտանետումներով պայմանավորված կլիմայի փոփոխության անմիջական 

հետևանք, բացասաբար կանդրադառնան քաղցրահամ ջրի պաշարների, ջրի 

որակի և հիդրաէներգետիկ ներուժի վրա:  

Այս սցենարի համաձայն ԿԽԳ-ը կարող է բազմաթիվ դրական կողմեր ունենալ, 
որոնք թույլ կտան նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտադրությունը 
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գյուղատնտեսությունում: Գոյություն ունեն մի քանի ընդհանուր տարբերակներ, 
որոնցով գյուղատնտեսությունը կարող է մեղմել կլիմայի փոփոխությունը՝ 
տնտեսությունում հանածո վառելիքներից ստացվող էներգիայի օգտագործման 
կրճատում, գյուղատնտեսական ներդրումների էներգիայի կրճատում, ինչպիսիք 
են պարարտանյութերը և թունաքիմիկատները, պարարտանյութերի 

օգտագործումից ուղղակի և անուղղակի արտանետումների կրճատում, 
մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի  (CO2) հեռացում և հողերում ու փայտային 

կենսազանգվածում ածխածնի պահեստավորումը:  

Ի հավելումն, պարարտանյութերի օգտագործման կրճատումը նվազեցնում է 
գյուղատնտեսական գործունեությամբ պայմանավորված ջերմոցային գազերը՝ 
մասնավորապես N2O արտանետումները: N2O-ի հիմնական արտանետումների 
տարածքները/աղբյուրները Հայաստանում, ուր 2000թ.-ից սկսած N2O 
արտանետումները աճել են մոտ 51%-ով, ազոտ պարունակող 
պարարտանյութերն են և անասնաբուծությունը (Հայաստանի ՄԱԿ ԶԳ, 2020թ.): 

Վերջին տարիներին Հայաստանում գյուղատնտեսության գների աճը, 
արտահանման հնարավորությունների ընդլայնումը, պետական աջակցությունը 
(օր.՝ սուբսիդիաներ պարարտանյութերի համար) և գյուղտնտեսությունների 
եկամուտների աճը նպաստել են մշակաբույսերի աճեցման համար 

անօրգանական պարարտանյութերի օգտագործման ծավալների ավելացմանը, 
ինչը հանգեցրել է կառավարվող հողերից N2O արտանետումների աճին: 2017թ.-
ին N2O ուղղակի արտանետումները կառավարվող հողերից կազմել են 
մոտավորապես 671 Գգ CO2 համ., իսկ անուղղակի N2O արտանետումները 
կառավարվող հողերից՝ մոտ 182 Գգ CO2 համ.  (Հայաստանի ՄԱԶԾ, 2020թ.): 

Պարարտանյութերի օգտագործման կրճատումը, այսպիսով, կարող է 
ուղղակիորեն ազդել ջերմոցային գազերի արտադրությունների վրա և մեղմել 
կլիմայի փոփոխության հետևանքները (Հայաստանի ՄԱԶԾ, 2020թ.): 
Մշակաբույսերի մնացորդների կայուն կառավարումը կարող է հանդիսանալ մեկ 

այլ բնապահպանական օգուտ, որը կարող է առավել նվազեցնել 

գյուղատնտեսական ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետումները:  

4.7. ԿԽԳ գործելակերպերի իրականացմանը նախորդող 

մարտահրավերները 

Մշակաբույսերի մնացորդներ. օգուտներ, հակամարտություններ և 

փոխզիջումներ  

Հայաստանում արտադրվող մշակաբույսերի մնացորդների քանակի հաշվարկներ 
գոյություն չունեն: Ավելին, այս մշակաբույսերի մնացորդների պոտենցիալ 
օգտագործման վերաբերյալ որևէ ուսումնասիրություն չի կատարվել: Ելնելով 

մնացորդների տեսակներից՝ երկրում գոյություն ունեն դրանց կառավարման մի 
քանի մոտեցումներ: Մնացորդների փայտային մասը, օրինակ՝ ստացված 
որթատունկից և էտումից, օգտագործվում է որպես վառելիք տնային 
տնտեսություններում: Մշակաբույսերի մնացորդների ոչ փայտյա մասերը 
սովորաբար կա՛մ այրում են դաշտում, կա՛մ թողնում են փտելու, կա՛մ 

օգտագործվում են որպես կեր կենդանիների համար: Մշակաբույսերի 
մնացորդների հեռացումը (օր.՝ այրում, սև նստվածք) թույլ է, որ միայն 
մշակաբույսի արմատի կենսազանգվածը  թափանցի հողի օրգանական նյութերի 
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հատված, ինչը հանգեցնում է հողի օրգանական ածխածնի քանակի կուտակման 
նվազմանը: Հայաստանում այս առումով ԿԽԳ-ի համար հնարավորությունների 
լայն դաշտ կա: ԿԽԳ-ի պարագայում մշակաբույսերի մնացորդների խառնումը 
հողին (օր.՝ սկավառակի կամ սայրի օգտագործմամբ) կարող է արագացնել 
սննդանյութերի անշարժացումը հողում և դրանք անհասանելի դարձնել հետագա 

մշակաբույսերի համար աճման սեզոնի վաղ շրջանում: Հողի մեջ մեխանիկորեն 
ներմուծված մշակաբույսերի մնացորդները ավելի արագ են քայքայվում, քան 
հողի մակերեսին թողնվածները, իսկ ազոտի անշարժացումը կարող է տեղի 
ունենալ սեզոնի շատ վաղ շրջանում: Արագ քայքայվող ածխածնով հարուստ 

մշակաբույսերի մնացորդների ներմուծումը, ինչպիսիք են ածխածին-ազոտի 
ցածր հարաբերակցությամբ մնացորդները կամ հեղուկ գոմաղբը, ընդհանուր 
առմամբ առաջացնում է պրիմինգային ազդեցություն հողի օրգանական նյութերի 

վրա և մեծացնում ածխաթթու գազի արտանետումները:  

Մշակաբույսերի մնացորդների կառավարման մոտեցումներից ելնելով՝ տվյալ 
երկրում կարող են առաջ գալ մի քանի մարտահրավեր: Նախևառաջ, 
աշխատանքի ինտենսիվության բարձրացումը և/կամ ավելի լավ մեքենա-
տեխնիկայի կարիքը կարող է հանդիպել ծանր աշխատանք տանող ֆերմերների 
համայնքների դիմադրությանը: Բացի այդ, թեմայի վերաբերյալ գիտելիքների 

պակասը և արդեն իսկ ընդունված ավանդական մեթոդներին հետևելու 
ցանկությունը կարող են էլ ավելի բարդացնել նոր մոտեցումների ներդրումը: 
Սակայն եթե մշակաբույսերի մնացորդների կառավարման առաջարկվող 
ռազմավարությունների դրական ազդեցությունը տեսանելի լինի ու կարելի լինի 
այն ցուցադրել ֆերմերների համայնքին, ապա ֆերմերները կամավոր կերպով 

կկիրառեն այս պրակտիկաները: 

Ցանքաշրջանառության և տարբերակման այլ ձևեր 

Հողերի սեփականաշնորհման արդյունքում երկրում ստեղծվել է շատ փոքր 
տնտեսությունների մեծ քանակ, ինչը խոչընդոտում է հողի կառավարման 
արդյունավետ տեխնոլոգիաների օգտագործմանը: Դա հանգեցրել է 

մշակաբույսերի բերքատվության զգալի նվազման՝ հիմնականում 
ագրոտեխնոլոգիական միջոցների սխալ օգտագործման, գիտության վրա 
հիմնված ցանքաշրջանառության բացակայության, հողերի ոչ ամբողջական և 
որոշ դեպքերում առանձնացված պարարտացման, ինչպես նաև հողերի 

դեգրադացիայի և անապատացման պատճառով:  

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո սպառողական սահմանափակ շուկան 
հողօգտագործողներին ստիպեց կրճատել վարելահողերը, ինչպես նաև խաղողի 
և պտղատու այգիների տարածքները, որոնք նախկինում մեծ եկամուտների 
աղբյուր էին՝ դրանք փոխարինելով ավելի մատչելի, համեմատաբար ավելի քիչ 

ռիսկային մշակաբույսերով՝ ցորեն, կարտոֆիլ, բանջարեղեն: Դա հանգեցրեց 
պարարտանյութերի օգտագործման կրճատմանը:  Հողերի 
սեփականաշնորհումից հետո պարարտանյութերի ներմուծումը կտրուկ նվազեց. 
հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը կրճատվեց ավելի քան 10 անգամ, 

իսկ օրգանական պարարտանյութերինը՝ գրեթե 18 անգամ: Սակայն վերջին 
տասնամյակում զգալիորեն աճել են հանքային պարարտանյութերի ներմուծման 
ծավալները:  
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Մշակաբույսերի՝ գիտելիքահեն ցանքաշրջանառությունը եզակի դեր ունի հողի 
բերրիության բարձրացման, մշակաբույսերի բարձր բերքատվության 
պահպանման և ապահովման գործում՝ հատկապես երկրի ներկայիս 
իրավիճակում: Ներկայիս հողային հարաբերություններում հողօգտագործման 
ցածր մակարդակը առաջին հերթին բացասաբար է անդրադառնում հողի 

բերրիության վրա: Հողի մշակման տեխնոլոգիաների սխալ օգտագործումները՝ 
հիմնականում մենամշակութային գյուղատնտեսությունը, մշակաբույսերի 
ռոտացիաների բացակայությունը, հանքային պարարտանյութերի 
անհավասարակշիռ օգտագործումը, օրգանական պարարտանյութերի 

սահմանափակ օգտագործումը, հակաէրոզիոն աշխատանքները, հողի 
խոնավության կուտակումները այս առումով հիմնական խնդիրներից են: 
Մասնատված հողերը և տնտեսությունների փոքր չափերը դժվարացրել են 
մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության օգտագործումը, մինչդեռ առանց դրա 
անհնար է լուծել հողերի բերրիության պահպանման և բարձր բերքատվության 

ապահովման խնդիրները: Տարիներ շարունակ տնտեսությունները մշակել են 
նույն մշակաբույսերը նույն հողի վրա՝ ցորեն, գարի, կարտոֆիլ, բանջարեղեն և 
այլն, ինչը հանգեցրել է հողի էրոզիայի, բերրիության նվազման: Մոլախոտերի, 
հիվանդությունների և վնասատուների զարգացման համար ստեղծվել են 

նպաստավոր պայմաններ, ինչն իր հերթին հանգեցնում է օգտագործվող 
թունաքիմիկատների ծավալների աճին: Երկրում գյուղատնտեսական 
արտադրությունների մի փոքր մասն է միայն օգտագործում մշակաբույսերի 
ռոտացիա, և այս պրակտիկայի ազդեցությունը գյուղատնտեսական ոլորտի վրա 

աննշան է:  

Այնուամենայնիվ, Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտը գնահատվում է 
որպես բավական դիմակայուն (Քրիստենսեն Գ., 2017թ.): Նմանատիպ 
դիմադրողականությունը վերագրվում է էկզոգեն ցնցումների նկատմամբ եղած 
ցածր խոցելիության, գյուղական տնային տնտեսությունների եկամուտների 

ցածր փոփոխականությամբ և էկզոգեն ցնցումներից արագ վերականգնվելու 
կարողությամբ: Ոլորտի՝ ցնցումներին դիմակայելու ներքին կարողությունը բխում 
է դրա կիսակենսունակ բնույթից  (արտադրության մեծ մասը աճեցվում է ներքին 
սպառման համար) և տնտեսությունների մեծամասնության դեպքում 
բուսաբուծական և անասնապահական արտադրության բարձր 

տարբերակված  բազայից:  

Կլիմայական ցնցումներին ենթարկվածությունը, այնուամենայնիվ,  մնում է 
որպես այդպիսին Հայաստանի ցածր տեղումների ագրոկլիմայական պայմանների 
և ոռոգման սահմանափակ տարածքների պատճառով: Երաշտադիմացկուն 

հացահատիկային մշակաբույսերից ներկայիս բարձր կախվածությունը որոշ 
չափով մեղմում է այս ռիսկը, բայց սաստիկ երաշտները, որքան էլ որ հազվադեպ 
լինեն, կարող են հետևանքներ ունենալ: Գյուղատնտեսության արդիականացումը 
և առևտրայնացումը, ինչպես նաև բարձրարժեք արտահանվող մշակաբույսերի 
շեշտադրումը ոլորտը ավելի խոցելի կդարձնի տնտեսական և կլիմայական 

ցնցումների նկատմամբ: Բարձրարժեք մշակաբույսերը խոցելի են երաշտի 
նկատմամբ, և արտահանման ավելացումը կբարձրացնի գների և 

փոխարժեքների ռիսկերի ազդեցության նկատմամբ խոցելիությունը:  
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Խորհուրդ է տրվում հողերի ավելի համակարգված կառավարում՝ ներառյալ խառը 
գյուղտնտեսվարման համակարգերը, կլիմայական իրադարձությունների 
նկատմամբ խոցելի տարածքներից մշակաբույսերի տեղափոխումը (օր.՝ 
ցածրադիր գոտիներից բարձրադիրներ՝ ծովի մակարդակի բարձրացման հետ 
կապված երաշտի և ջրհեղեղի նկատմամբ խոցելի տարածքներից հեռու) և 

ագրոանտառային պրակտիկաները (դաշտային և ծառ-մշակաբույսերի 

ինտեգրում նույն հողի վրա) (Քրիստենսեն Գ., 2017թ.): 

Մոլախոտերը և դրանց կառավարումը 

Հայաստանում ագրոքիմիական նյութերի օգտագործման պաշտոնական 
վիճակագրությունը չի տարանջատում միջատասպանները հերբիցիդներից և, 

այսպիսով, զեկուցվում է միջատասպանների ընդհանուր քանակի մասին: 
Չնայած թունաքիմիկատների մեջ հերբիցիդների  տեսակարար կշիռը հայտնի չի, 
թունաքիմիկատների ընդհանուր օգտագործման ռազմավարությունները 

արտացոլում են իրավիճակը հերբիցիդների մասով:  

Խորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանը թունաքիմիկատների լայն 
օգտագործման տարածաշրջան էր: Թունաքիմիկատների միջին կիրառումը մեկ 
հեկտարի հաշվով հասնում էր 35կգ և մինչև 20-25 անգամ գերազանցում էր 
Խորհրդային Միության միջին ցուցանիշը (Հայաստանի ՄԱԶԾ, 1998թ.): Ելնելով 
թունաքիմիկատներով հողի աղտոտվածության մակարդակից՝ Հայաստանը 

համարվում էր «թեժ կետ» թունաքիմիկատների պոտենցիալ ազդեցության և 
առողջության հետ կապված հետևանքների տեսակետից: Խորհրդային 
Հայաստանում թունաքիմիկատների օգտագործման և կիրառման մասով գործում 
էին խիստ կարգավորումներ: Թունաքիմիկատների առկայությունը ներմուծման, 

բաշխման և կիրառման միջոցով վերահսկվում էր պետության մասնագիտացված 
ձեռնարկության՝ «Արմսելխոզխիմիայի» (Հայկական ագրոքիմիա) կողմից: Հողերի 
սեփականաշնորհումից հետո (1991թ.) Հայաստանում բույսերի պաշտպանության 
պետական համակարգը գրեթե դադարեց գործել անբավարար ֆինանսավորման 
պատճառով. իրավիճակը բույսերի պաշտպանության ոլորտում կտրուկ 

վատթարացավ: Բույսերի պաշտպանության խորհրդատվությամբ էր զբաղվում 
Պետական խորհրդատվական ծառայությունը, որը գործում էր 1994թ.-ից, 
ինչպես նաև ոլորտի այլ պաշտոնական մարմինների կողմից, սակայն վերջիններս 
բավական փոքր էին: Նրանք չէին կարող ծառայություններ մատուցել 

մեծաքանակ  տնտեսությունների:  

Մասնագիտական փորձի և հմտությունների պակասի պատճառով 
հողօգտագործողները բախվեցին լուրջ դժվարությունների մշակաբույսերի 
հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարելու միջոցառումներ 
կազմակերպելու հարցում: Այս առումով տարիներ շարունակ համակարգված և 

հետևողական միջոցների բացակայության հետևանքով տարածված են դարձել 
մի շարք հիվանդություններ և վնասատուներ, իսկ ֆերմերները բախվել են 
մշակաբույսերի մեծածավալ կորուստների հետ և հայտնվել անելանելի 

վիճակում:  

Ներկայում, տնտեսական խնդիրների պատճառով հաճախ ընտրվում են բույսերի 
պաշտպանության սխալ մեթոդներ և միջոցներ. թունաքիմիկատների 
վերահսկման պայմանները և չափաբաժինները խախտված են, ինչի հետևանքով 
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նվազում է արդյունավետությունը: Հաճախ  որոշ ֆերմերներ չեն իրականացնում 
վնասատուների դեմ պայքար ռեսուրսների, գիտելիքի և սարքավորումների 
բացակայության պատճառով, ինչն իր հերթին բարդացնում է ընդհանուր 

վերահսկման աշխատանքները:   

Ֆերմերները հիմնականում ինքնուրույն ախտորոշում են վնասատուների 
տեսակային կազմը, որոշում դրանց դեմ պայքարի մեթոդները, 
թունաքիմիկատների ընտրությունը, չափաբաժինները, կիրառման օրերը, 
հաճախականությունը և այլն: Չհամակարգված, մասնագիտորեն չհիմնավորված 
գործողությունների արդյունքում շատ դժվարացել է պայքարը որոշակի 

հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ:  

Երկրում բույսերի պաշտպանությունը հիմնականում կատարվում է 
թունաքիմիկատների միջոցով, որոնք միշտ չէ, որ ցույց են տալիս ցանկալի 
արդյունք և կարող են վնասել մարդու առողջությանն ու աղտոտել շրջակա 
միջավայրը: Թունաքիմիկատների չափաբաժինները, առավելագույն թույլատրելի 

կրկնությունները, սպասման ժամկետները և անվտանգության կանոնները 
ընդհանուր առմամբ չեն պահպանվում: Վնասատուների ինտեգրացված 
կառավարումը համակարգված չի իրականացվում, հիմնականում 
կենսաբանական մեթոդներ չեն կիրառվում, իսկ վերահսկման այլ մեթոդների 

մեխանիկական, ագրոտեխնիկական կիրառումը ցածր է՝ անհրաժեշտ 
գիտելիքների և ռեսուրսների բացակայության պատճառով:  Այժմ երկրում որոշ 
ջերմատներ փորձ են կատարում օգտագործել վնասատուների կառավարման 
կենսաբանական պրակտիկաներ, սակայն այս մեթոդները լայն տարածում 
չունեն: Հաճախ հնացած և թերի սարքավորումների օգտագործման պատճառով 

ցողումների որակն ու արդյունավետությունը խիստ նվազում է. հնարավոր չէ 
պահպանել թունաքիմիկատների նշանակված չափաբաժինները և օգտագործվող 

հեղուկի արժեքը:  

Արարատյան դաշտում 2000-2006թթ.-ին թունաքիմիկատների օրգտագործման 
պրակտիկայի վերաբերյալ վերջերս կատարված միջոլորտային 
ուսումնասիրությունը (Թադևոսյան և այլոք, 2013թ.) ցույց տվեց այս 
տարածքում թունաքիմիկատների չափազանց բարձր օտգագործում. հարցմանը 
մասնակցածների 82.8%-ը օգտագործում է դրանք: Ուսումնասիրությունը դուրս է 

բերել ավելի քան 150 ֆիրմային թունաքիմիկատի օգտագործում:  

Հայաստանում թունաքիմիկատների, այդ թվում՝ հերբիցիդների օգտագործման 
ներկա իրավիճակը ցույց է տալիս դրանց ոչ կայուն բնույթը և պոտենցիալ 
բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա: 
1990-ականների սկզբից Հայաստանը բախվել է թունաքիմիկատների 

օգտագործման ռիսկերին, որոնք բնորոշ են զարգացող երկրների համար՝ 
ներառյալ շուկայում թունաքիմիկատների լայն տեսականին, անվտանգության 
տարրական կաննոների թույլ իմացությունը, կանոնների վատ հետևելը և 
բժշկական խնամքի ցածր հասանելիությունը: Սա երկրի համար լուրջ 
մարտահրավեր է: Հայաստանում թունաքիմիկատների շուկան կառավարող 

համալիր համակարգի մշակումը առաջնային կարևորություն ունի: Բացի այդ, 
պետք է իրականացնել անվտանգության տարրական կանոնների ցածր 

իմացության և կանոններին վատ հետևելու վերաբերյալ կրթական արշավներ:  
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Համապատասխան մասշատբի մեքենա-տեխնիկայի առկայություն  

Հայկական գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների մեծ մասը 

Խորհրդային Միության ժառանգությունն է: Ի տարբերություն ԱՊՀ այլ երկրների՝ 
սեփականաշնորհման ժամանակ Հայաստանը չի բախվել գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի գույքագրման աղետալի անկման հարցին, և 2006թ. հայկական 
տնտեսություններում 14600 տրակտոր ու 1700 կոմբայն կար (Քուրտիս, Գլեն Է., 
2015թ.): 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների և ժամանակակից կառավարման 
համակարգերի օգտագործումը ցածր է ցածր-միջին եկամուտ ունեցող երկրի 
համար: Երկրում ֆերմերների 30%-ն է միայն, որ գյուղատնտեսական մեքենաներ 
է օգտագործում (ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2014թ.): Գյուղատնտեսական 

մեքենաների և սարքավորումների 95%-ից ավելին գերազանցել են իրենց 
ակնկալվող շահագործման ժամկետը՝ այսպիսով նվազեցնելով անվտանգության 
և արտադրողականության մակարդակները, ինչը հանգեցնում է շահագործման 
և սպասարկման բարձր ծախսերի:  

Մշակաբույսերի հարակայուն կառավարման գործելակերպերի համար 

համապատասխան մեքենաների առկայությունը բարձրացնում է հողի 
արտադրողականությունը միավորի հաշվով: Դա նաև բարձրացնում է 
արդյունավետությունը տարբեր արտադրական և վերամշակման 
գործընթացներում և գյուղատնտեսական միջոցներիարտադրության, 

արդյունահանման և փոխադրման, այդ թվում՝ ածուխի և նավթի: 
Համապատասխան մեքենա-տեխնիկայիների բացակայությունը Հայաստանում 
ԿԽԳ-ի իրականացման առջև ծառացած մեծ մարտահրավեր է:  

Շուկայի հագեցվածությունը և համաշխարհային մրցակցությունը 

Հայաստանում օրգանական և ԿԽԳ գյուղտնտեսվարման սկզբունքների և 
օգուտների վերաբերյալ սպառողների տեղեկացվածությունը մնում է ցածր: ԿԽԳ 
շուկայի աճը ավելի է բարդանում ցածր գնողականության, անկայուն 

մատակարարման, բրենդինգի պակասի, որակի տատանման, ինչպես նաև 
հասանելի ապրանքների փոքր տեսականու և ծավալների պատճառով: Ինչպես 
ներքին, այնպես էլ արտահանման շուկայավարման համար ԿԽԳ արժեշղթաների 
կապերը թերզարգացած են: Ի հավելումն, տատանվող արտահանման շուկաները 
խանգարում են երկարաժամկետ ներդրումներին ԿԽԳ արտադրության, 

բրենդինգի, շուկայակավարման և առևտրային ենթակառուցվածքների մեջ: 
Արտադրողների և վերամշակողների անբավարար կարողությունները 
նույնպես  դժվարացնում են միջազգային շուկայի համար արտադրանքի որակի 
և քանակի ապահովումը: Բացի այդ, արտադրողների մեծամասնությանը 

հասանելի չէ տեղեկատվություն միջազգային շուկաների և առևտրի ոլորտային 
պայմանների վերաբերյալ:   

Այժմ օրգանական արտադրանքը արտահանման խոշոր շուկաներում ենթակա է 
նույն մաքսատուրքերին և քվոտաներին, ինչ ոչ օրգանական 
արտադրանքը:  Այսպիսով, օրգանական արտադրողները պետք է 

համապատասխանեն ագրոպարենային արտադրանքի արտահանման բոլոր 
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ավելի լայն պահանջներին, ինչպես նաև չափորոշիչներին և հավաստագրման 
ընթացակարգին, որոնք բնորոշ են օրգանական արտադրանքին: Օրինակ, դեպի 
ԵՄ արտահանման համար սերտիֆիկացման մարմինը պետք է 
հավատարմագրված լինի ԵՄ-ի օրգանական կանոնակարգի համաձայն կամ 
արտահանող երկիրը պետք է նշված լինի Երրորդ երկրների ցանկում, որը 

ճանաչում է որոշ երկրներ՝ որպես ԵՄ-ին համարժեք օրգանական 
արտադրության կանոններ և համակարգեր ունեցող: Ընդհանուր առմամբ, սա 
նշանակում է, որ օրգանական արտադրանքի համար համակարգային 
դժվարություններն ավելի բարձր են, քան ոչ օրգանականի համար: Հայաստանի 

օրգանական հավաստագրող մարմինը՝ Էկոգլոբը, ձեռք է բերել ԵՄ հաստատում՝ 
որպես օրգանական սերտիֆիկացման մարմին, ինչը մեծապես նպաստում է 
Հայաստանի օրգանական արտադրողների համար հավատագրման 
գործընթացին: Հայաստանի, ինչպես նաև այլ միջինից ցածր եկամուտ ունեցող 
արտադրողների համար ևս մեկ դժվարություն կայանում է նրանում, որ ԵՄ-ԱՄՆ 

համարժեքության համաձայնագիրը չի հեշտացնում օրգանական առևտուրը ԵՄ-
ից և ԱՄՆ-ից դուրս արտադրողների համար, չնայած նրանք տեխնիկապես 
համագործակցում են համաձայնագրի շրջանակներում: Սա հանգեցնում է ԱՄՆ-ի 
և ԵՄ-ի համարժեք հավաստագրերի կրկնօրինակման և առաջ է քաշում 

տեղական հավաստագրվող մարմինների բազմակի հավատարմագրման 
անհրաժեշտություն: Արդյունքը երրորդ երկրի արտադրողների նկատմամբ դե 
ֆակտո խտրականացումն է՝ ի համեմատ ԵՄ-ում և ԱՄՆ-ում գտնվողների: Բացի 
այդ, արտահանման ուղղությունների կողմից պահանջվող որոշ ստանդարտներ 
Հայաստանի արտադրողների համար ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ: 

Օրինակ, ԱՄՆ ստանդարտները շատ մանրամասն են անդրադառնում 
պարարտանյութերի ընթացակարգերին, և Հայաստանի արտադրողները 
դժվարանում են ապահովել այս բոլոր պահանջների բավարարումը: Նմանապես, 
օրգանական սերմերի վերաբերյալ ԵՄ և ԱՄՆ պահանջները փոքր օրգանական 

ոլորտ ունեցող գրեթե բոլոր երկրների համար դժվար կիրառելի են առաջին 
հերթին այն պատճառով, որ սերմնաբուծական ընկերությունները հետաքրքրված 
չեն փոքր շուկաներին օրգանական սերմերի մատակարարմամբ և կարող են 
նրանց համար բարձր գին սահմանել:  

Ռուսաստանում կամ ԵԱՏՄ-ում հանրային օրգանական ստանդարտներ չեն 

գործում, և, այսպիսով, այս երկրներ օրգանական արտադրանքի արտահանման 
համար ներկայումս որևէ հատուկ խոչընդոտներ չկան:  

Ի հավելումն կարգավորող պահանջներին, օրգանական արտադրանքը նաև 
բախվում է ներմուծողների հատուկ պահանջներին: Օրինակ, թիրախային 

շուկայի (ինչպիսին է ԵՄ-ն) գնորդը կարող է հավաստագրում պահանջել հատուկ 
հավաստագրող մարմնից՝ դրա հեղինակության կամ հենց գնորդի՝ ծանոթ լինելու 
հանգամանքով պայմանավորված: Բացի այդ, տարբեր շուկաներ խիստ 
նախընտրություններ ունեն որոշակի օրգանական պիտակների նկատմամբ (օր.՝ 
BioSuisse պիտակը Շվեյցարիայում, Soil Association-ը՝ Մեծ Բրիտանիայում և 

KRAV-ը՝ Շվեդիայում), և կարող է նաև պահանջվել համապատասխանել արդար 
առևտրի, կլիմայական չեզոքության կամ այլ լրացուցիչ արտադրանքի 
հավաստագրմանը: Այն դեպքում, երբ որոշակի ստանդարտներին 
համապատասխանելը կարող է նոր շուկայական հնարավորություններ ստեղծել, 

այնուամենայնիվ դրանց ձեռքբերման հետ առնչվող բարդությունները 
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շուկայական հասանելիության հիմնական խոչընդոտներ են՝ մասնավորապես 
փոքր արտադրողների համար:  Ռուսաստանում ներմուծման համար այդպիսի 
նախապատվություններ չկան, քանի որ այդ երկրում ազգային օրգանական 
հավաստագրման մարմիններ չեն գործում: Հայկական արտադրանքը հայտնի է 
ռուսական շուկայում, որտեղ հեշտությամբ կարող են մրցակցել այլ աղբյուրներից 

նմանատիպ արտադրանքի հետ:   

Բանջարեղենի միջին և փոքր ջերմոցային արտադրողները, որպես կանոն, 
շուկայահանում են իրենց արտադրանքը բաշխման երկու ուղղությամբ՝ ուղիղ 
վաճառքի և միջնորդների (բրոքերների) միջոցով: Բանջարեղենի, ծաղիկների և 

հատապտուղների արտադրության և արտահանման վերաբերյալ 
վիճակագրական տվյալները տարանջատված չեն ըստ ջերմատնային և բաց 
դաշտում արտադրության, այսինքն՝ ջերմատնային մշակաբույսերի 
արտադրության և արտահանման ծավալների վերաբերյալ տվյալներ չկան: 
Արտահանման աշխարհարգրությունը կենտրոնացված է. ջերմատնային  

մշակաբույսերը հիմնականում արտահանվում են դեպի Ռուսաստան ու քիչ 
քանակությամբ՝ նաև Բելառուս և Վրաստան: Լոլիկը և վարունգը հիմնականում 
արտահանվում են Ռուսաստան, ծաղիկները՝ Ռուաստան, Վրաստան և 
Բելառուս, իսկ հատապտուղները (ելակ)՝ առավելապես Ռուսաստան:  

Միևնույն ժամանակ, ռուսական շուկայում տեղի են ունենում կարևոր 
զարգացումներ: Մասնավորապես, ռուսական շուկայում կտրուկ սրվում է 
մրցակցությունը՝ չնայած Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային տնտեսական 
պատժամիջոցներին և վերջերս Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայից ներմուծվող 
ատադրանքի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների: Անցյալ տարի 

Իրանի դեմ սահմանված միջազգային տնտեսական պատժամիջոցները 
չեղարկելուց հետո Իրանի դերը ռուսական շուկա բանջարեղեն և միրգ 
արտահանելու հարցում հավանաբար կաճի: Ինչպես ցույց է տրված ստորև 
բերված աղյուսակներում, իրանական բանջարեղեն արտադրողների կողմից 

առաջարկվող գները բավական մրցունակ են:  

Միևնույն ժամանակ աճում է նաև այլ երկրների մրցակցությունը: Իսրայելը ևս, 
որն ունի ավելի քան 8000 հեկտար ջերմոցային մշակաբույսեր, կարող է լուրջ դեր 
խաղալ ռուսական շուկա որոշ մշակաբույսերի, օրինակ՝ ելակի մատակարարման 
գործում: Բացի այդ, կան այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ջեմատնային 

տարածքների զգալի ընդլայնումը և ռուսական ջերմատնային ոլորտի 
զարգացումները, և ռուսական ջերմատնային արտադրողները նույնպես լուրջ 
մրցակիցներ են: Հայաստանից բանջարեղեն արտահանելու համար անհրաժեշտ 
է ստանալ ֆիտոսանիտարական հավաստագիր։ Գործարարաները 

ֆիտոսանիտարական հավաստագրերի հետ կապված խնդիրներ չեն նշել:  

5. Խելացի կլիմայի գյուղատնտեսական գործելակերպեր և 

մշակաբույսերի մոդելներ Սևծովյան ավազանում. 

Հայաստանի դեպքերը 

1. «Արգրեյն» ՍՊԸ. տնտեսությունը գործում է 2009թ.-ից: Ունի 200 հեկտար 
տարածք և գտնվում է 1850մ բարձրության վրա: Գործում է ԿԽԳ ձևաչափով՝ 
ցանքաշրջանառության սկզբունքով աճեցվում են հաճար, սագախոտ (քինոա) և 
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սիսեռ: Սիսեռն օգտագործվում է ցանքաշրջանառությամբ՝ հողի որակը և 
հատկապես ազոտի պարունակությունը բարելավելու նպատակով: 
Արտադրության համար սինթետիկ պարարտանյութեր չեն օգտագործվում: 
Կատարվում է հողի տարրերի վերլուծություն և անհրաժեշտության դեպքում 
հողի սննդարար հավասարակշռությունն ապահովելու համար օգտագործվում է 

գոմաղբ:  Դաշտերը ոռոգվում են միայն անձրևաջրի օգնությամբ, որպեսզի 
տարածաշրջանում ջրային ռեսուրսների վրա ավելի քիչ ճնշում գործադրվի: 
Ֆերմայում թունաքիմիկատներ չեն օգտագործվում: Հողը փորում են մի քիչ 
ավելի ուշ, քան հարևան այլ ֆերմաներում: Սա թույլ է տալիս սպանել և խառնել 

մոլախոտերը հողին՝ բարձրացնելով  վերջինիս սննդարար մակարդակը և 
ժամանակ տրամադրելով, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել ցորենի 
հիմնական վնասատուներից, քանի որ բույսի աճի շրջանը ավելի ուշ է, քան 
վնասատուի վարակվածության ներխուժման ակտիվության ժամանակաշրջանը: 

Բուսական մնացորդներն օգտագործվում են որպես կենդանիների կեր:  

Ամբողջ արտադրանքը արտահանվում է: Մինչ 2016թ. ֆերմերը արտադրանքը 
վաճառում էր օրգանական պիտակի ներքո, որից հետո նա հավաստագրման 

համար այլևս չի դիմել: Սա, սակայն, չի ազդել ապրանքների շուկայի վրա:  

2. Աչաջուր համայնք. խաղողի այգիներ ՀՀ Տավուշի մարզում՝ 1600մ2  հեկտար 
տարածքով: Այս մարզը երկրի՝ կլիմայից ամենաշատ տուժած շրջանն է՝ ջրի 
սակավության և հողի աղտոտվածության բարձր մակարդակով: Մարզի 
ամենամեծ խնդիրներից է հողերի և, հետևաբար, խաղողի որթերի 
վարակվածությունը խաղողի որդնալվիճով (Daktulosphaira vitifoliae (Ֆիթչ, 
1855թ.)): Վնասատուն ազդում է խաղողի աճի վրա և, նույնիսկ եթե խաղողն 

աճում է, գինու արտադրությունը խաթարվում է: Որպես այդպիսին ֆերման 
աճեցնում է որդնալվիճի նկատմամբ դիմակայուն 6 տարբեր սորտ, որոնք 
ներկրվում են Ֆրանսիայից: Ի հավելումն, հողերը մշակվում են որդնալվիճի դեմ, 
և հողի մշակման ու դիմակայուն բույսերի համադրությունը թույլ է տալիս 

ստանալ գինու արտադրության համար բարձրորակ խաղողներ դեգրադացված 
հողերում: Ֆերմայում գործում է կաթիլային ոռոգման համակարգ: Ջուրը, հողը և 
խաղողները պարբերաբար վերլուծվում են մասնագիտացված 
լաբորատորիայում, և, կախված հողի որակից՝ կիրառվում են 
պարարտանյութերի և վնասատուների օգտագործման ճշգրիտ մեթոդներ: 

Ֆերմայում ներկայումս կառուցվում է տնկարան՝ տեղական սպառման և 
արտահանման համար որդալվիճի նկատմամբ դիմակայուն խաղողի տնկիների 

արտադրության համար:  

Փայտային բույսերի մնացորդներն օգտագործվում են այրման համար՝ 

փոխարինելով անտառից ստացվող վառելանյութը:  

3. «Մաքվափոնիքս» ՍՊԸ. Գեղարքունիքի մարզում գործող ակվապոնիկայի 
տնտեսություն: Տնտեսությունը աշխատում է INTAG (Հարիսբուրգ, 
Փենսիլվանիա, ԱՄՆ) արտոնագրված տեխնոլոգիայով, որտեղ ակվակուլտուրան 
ծառայում է որպես օրգանական պարարտանյութի տեղայնացված աղբյուր: 

Օրգանական նյութերը չափվում են համակարգի օգնությամբ, որպեսզի 
հնարավոր լինի ստանալ ցածր արժեք ունեցող օրգանական հեղուկ 
պարարտանյութեր տեղական մշակաբույսերի արտադրության համակարգի 
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համար: Որպես հիմնական ձկնատեսակ աճեցնում են գետնածածան: Ձկների 
պինդ թափոնները օգտագործում են որպես սնունդ կալիֆորնիական որդերի 
համար, որոնք մարսում են պինդ թափոնները և արտազատում այն լուծվող 
ձևով: Այս լուծվող բարդ միացությունները գործում են որպես պարարտանյութ 
ակվապոնիկ բույսերի աճի համար: Տնտեսությունը տեղական շուկայի համար 

բոք չոյ է արտադրում: Ջուրը ամբողջովին վերամշակվում է, բույսի աճի համար 
սինթետիկ պարարտանյութեր չեն օգտագործվում: Քանի որ տնտեսությունը 
գործում է ջերմատնային պայմաններում, ջեռուցման նպատակներով 
օգտագործվում է արևային էներգիան՝ նվազեցնելով  ճնշումը հանածո 

վառելիքների և հարակից ջերմոցային գազերի վրա:  

4. «Ամստեր Ֆլաուրես» հայ-հոլանդական համատեղ ՍՊԸ. հիդրոպոնիկ 
ջերմատունը գտնվում է Կոտայքի մարզում: Գործում է Պրիվա (Priva) 
ծրագրաշարով, որը  համատեղում է կիլմայի կառավարումը, 
էներգախնայողությունը և ջրի օպտիմալ վերաօգտագործումը: Ֆերմայում 

ինտենսիվ կերպով աճեցնում են լոլիկ և վարունգ՝ միջին 40-47 կգ/մ2 
բերքատվությամբ: Ջերմատան շահագործման չափանիշները 
ջերմաստիճանային, պարարտանյութային և ջրի օգտագործման առումով 

ճշգրտվում են ու համադրվում դրսի կլիմային: Ջուրը չի վերաշրջանառվում: 

5. Գնել Մխիթարյանի տնտեսությունը. Տնտեսությունը գտնվում է Աշտարակում: 
Ֆերմերը զբաղվում է նորարարական գյուղատնտեսությամբ՝ ներառյալ 
նախկինում Հայաստանում չմշակված բանջարեղենի տեսակների մշակություն, 
ցանքաշրջանառային համակարգեր, օրգանական գյուղատնտեսություն, 
օրգանական պարարտանյութերի և կոմպոստի ճշգրիտ օգտագործում, բույսերի 

և մշակաբույսերի մնացորդների կոմպոստավորում և այլն: Տնտեսությունը 
բաղկացած է բացօթյա և ջերմատնային մասերից: Տնտեսությունում ճագարների 
և մեղուների բուծումը թույլ է տալիս ունենալ շրջանաձև տնտեսության 

գործառնական ռեժիմ:  

Տնտեսության հիմնական նորարարական մոտեցումը կայանում է Baykal EM1 
արդյունավետ միկրոօրգանիզմների օգտագործման մեջ՝ բույսերի աճը և հողի 
առողջությունը (առողջ և ակտիվ հողի որդերի համայնքով) խթանելու համար՝ 
բույսերը պաթոգեններից պաշտպանելու նպատակով: Սա թույլ է տալիս 
խուսափել թունաքիմիկատների օգտագործումից և շրջակա միջավայրի տարբեր 

պայմաններում ստանալ բարձր բերքատվություն:  
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6. Եզրակացություն 

Հայաստանում կլիմային ուղղված և կանաչ գյուղատնտեսության (ԿԽԳ) 
գործելակերպերը ներառում են օրգանական արտադրություն, ջերմատներ, 
ինտենսիվ պտղատու այգիներ և ֆերմաներ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
արտադրություններ, որոնք ունեն մեկ կամ ավելի ԿԽԳ տարր, ինչպիսիք են 

կաթիլային ոռոգումը, ծածկող մշակաբույսերի օգտագործումը և ցանքածածկը 
(մուլչապատում), հակակարկտային համակարգերը, արտադրության 

ինտենսիվացումը և այլն:  

Սույն իրագործելիության ուսումնասիրությունը՝ ուղղված Հայաստանում ԿԽԳ-ի 
ներկայիս իրավիճակի և ներուժի ուսումնասիրությանը, բացահայտել է 
բազմաթիվ մարտահրավերներ և փոխկապակցված հնարավորություններ 

երկրում այս գործելակերպի իրականացման համար:  

Հողային ռեսուրսների օգտագործման ցածր արդյունավետությունը, որը 
հիմնականում պայմանավորված է գյուղացիական տնտեսությունների փոքր 

չափսերով, ագրոտեխնոլոգիական գործելակերպերի, ոռոգման ռեժիմների, 
նորմերի, ինչպես նաև ցանքաշրջանառությունների՝ դրանից բխող խախտումը, 
հստակ օրենսդրական հիմքերի և ֆինանսական խթանների բացակայությունը, 
սահմանափակ տեղական և միջազգային շուկաները և այլն, ոչ միայն լուրջ 

մարտահրավերներ են ներկայացնում Հայաստանում ԿԽԳ-ի համար, այլև ցույց 
են տալիս ԿԽԳ-ի խթանման մեծ ներուժը:   

Այնուամենայնիվ, բոլոր նշված մարտահրավերներով հանդերձ ԿԽԳ-ն 
Հայաստանում բազմաթիվ առավելություններ ունի՝ այդ թվում ավելի բարձր 
եկամուտ ապահովող սոցիալ-տնտեսական կայունություն, աշխատանքային 

ավելի լայն հնարավորություններ հատկապես կանանց համար, արտահանման 
նոր շուկաներ, ինչպես նաև ավելի լավ պարենային անվտանգություն ու 
ապահովություն: Հայաստանում ԿԽԳ-ի բնապահպանական օգուտները երկուսն 
են՝ կլիմայի փոփոխության մեղմում և հարմարվողական մեխանիզմների 

ներմուծում՝ կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնապահպանական 

ռիսկերին դիմակայելու համար:  

Ուսումնասիրության հիմնական եզրակացությունն այն է, որ ԿԽԳ 
գործելակերպերը և ԿԽԳ տարրեր պարունակող գործելակերպերը հետզհետե 
ավելի լայն տարածում են ստանում երկրում ու շատ գրավիչ են էկոլոգիական, 

տնտեսական և սոցիալական օգուտների տեսանկյունից գրեթե բոլոր 
շահառուների համար (ներառյալ արտադրողները, սպառողները, հետազոտական 
շրջանակների և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները)՝ 
շահառուների համար առավել ընդգծված դրդապատճառով, այն է՝ շարունակել 

երկրում զարգացնել և աջակցել ԿԽԳ-ին:  
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Արցախ 

Գեղարքունիք 

Երևան 

Լոռի 

Կոտայք 

Շիրակ 

Սյունիք 

Տավուշ 

Գյուղատնտեսություն 

Կրթություն 

Ծառայություններ 

Բժշկություն 

Տուրիզմ 

Ֆինանսներ 

Այլ 
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Գծապատկեր  6. Հարցվածների կարծիքը 

արտադրողականության և եկամտի մակարդակի 
բարձրացման վերաբերյալ, % 

 

Գծապատկեր  7. Հայաստանում բոլոր շահագրգիռ 

կողմերը պետք է աշխատեն կլիմայի  
փոփոխությանը հարմարվողականության և 

կայունության ուղղությամբ, % 

 

 

Գծապատկեր  8. ԿԽԳ-ի զարգացմանն աջակցելու 
պատրաստակամություն, % 

 

 

Գծապատկեր  9. ԿԽԳ-ի  բրենդի 
անհրաժեշտությունը, % 

 

 

Գծապատկեր  10. ԿԽԳ պիտակ ունեցող 
ապրանքներ գնելու պատրաստակամություն  

 

 

Գծապատկեր  11. ԿԽԳ պիտակ ունեցող 
ապրանքների դիմաց ավելի շատ վճարելու 

պատրաստակամություն, % 

77.4%

20.0%

2.6%

Agree

Mainly agree

Do not agree

69.6%

29.6%

0.01%

Agree

Mainly agree

Do not agree

81.7%

15.7%

2.6%

Yes

I don’t know

No 65.2%

20.0%

14.8%

Yes Neither Yes nor No No

77.4%

16.5%

6.1%

Yes

I don’t 

know

No

56.5%

27.8%

15.7%

Yes

I don’t know

No

Համաձայն եմ 

Ավելի շուտ 

համաձայն եմ 

Համաձայն չեմ 

Համաձայն եմ 

Ավելի շուտ 

համաձայն եմ 

Համաձայն չեմ 

Այո 

Չգիտեմ 

Ոչ 

Ոչ Այո Դժվարանում եմ 

պատասխանել 

Այո 

 
 

Չգիտեմ 

 
 

Ոչ 

Այո 

Չգիտեմ 

Ոչ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Սևծովյան ավազանի երկրների Համատեղ գործառնական ծրագիր 2014-2020թթ. 

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ԱՀԿՄԿ) 

հիմնադրամ 

Դեկտեմբեր 2021թ. 

2014-2020թթ. Սևծովյան ավազանի երկրների Համատեղ գործառնական ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից՝ Եվրոպական հարևանության 

գործիքի միջոցով, և մասնակից երկրների կողմից՝ Հայաստան, Բուլղարիա, Վրաստան, 

Հունաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ռումինիա, Թուրքիա և Ուկրաինա:  

Սույն զեկույցը հրատարակվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական օժանդակությամբ: 

Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում ԱՀԿՄԿ-ն, և պարտադիր չէ, 

որ այն արտահայտի Եվրոպական Միության տեսակետները: 

Նյութի խմբագրությունը՝  

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն 
(ԱՀԿՄԿ) հիմնադրամի 

Հասցե՝ ՀՀ, 2413, Կոտայքի մարզ, համայնք Պռոշյան, 5-րդ փողոց, 12-րդ 

նրբանցք, թիվ 1 շենք 

Հեռ.՝ (+37498) 33-45-65 

Էլ. փոստ՝ info@icare.am  

Կայքէջ՝ www.icare.am    
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