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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო
რეზონანსი: „ხორბლის მოსავლის დიდ ნაწილს კვების მრეწველობა მოიხმარს“
კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში მარცვლეული კულტურების მოსავლის აღება
სრულდება, წერს გაზეთი. „ხორბლის მოსავლის აღება ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ
სიტუაცია გასულ წელთან შედარებით ბევრად უკეთესია“", აცხადებს ხორბლის მწარმოებელთა
ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა. „აგვისტოს ბოლოს სრული სურათი გვექნება“, განაცხადა მან. სილაგავა აცხადებს, რომ ხორბლის მოსავალი ადამიანის მოხმარებისთვის
ვარგისია და ფასი, რომელიც ჩამოყალიბდა იმპორტირებული ხორბლის ხარისხის
გათვალისწინებით, საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია. სილაგავას განცხადებით, სასურსათო
ხორბლის შესაძენი ფასი 420 ლარია, რაც „საკმაოდ ნორმალურია“, რადგან შარშან დაბალი ფასი
ჰქონდა. საშუალო პროდუქტიულობა არის 3 ტ 1 ჰა-ზე.
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ENPARD-ის პირველ სტადიაზე საქართველოს მთავრობის საბიუჯეტო მხარდაჭერამ 24,5 მლნ
ევრო შეადგინა
ENPARD-ის (ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის და სოფლის
განვითარებისთვის) პირველი სტადიის (2013-2017 წწ.) ფარგლებში ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული საქართველოს მთავრობის საბიუჯეტო მხარდაჭერა 24,5 მილიონ ევროს
შეადგენს (დაახლოებით 62 მილიონი ლარი), იტყობინება ENPARD-ის საინფორმაციო
სამსახური. 1 სტადიის მთლიანი ბიუჯეტი 52 მილიონ ევროს შეადგენს. 2013-2017 წლებში
ENPARD-ის საბიუჯეტო მხარდაჭერამ და ევროკავშირის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების
სქემებმა
საინვესტიციო
პროგრამების
განხორციელების
და
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერის შესაძლებლობა შექმნა, განაცხადეს სამსახურში. ამ პროგრამებში
შედის (ამ წლის მაისის თვისთვის მითითებული თანხები) სახელმწიფო პროგრამა
კოოპერატივების უზრუნველყოფისთვის მოტობლოკებით და ხელის სათესებით, რისთვისაც
მთავრობამ გამოყო 4,28 მილიონი ლარი. თხილის წარმოების განვითარების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 500-წევრიანი კოოპერატივი Darcheli Hazelnut, რომელმაც 760
790
ლარის
ღირებულების
საწარმოო
ინფრასტრუქტურა
მიიღო.
მეფუტკრეობის
კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 11 190 ფუტკრის სკა და
სხვა აღჭურვილობა გადაეცა დაახლოებით 150 კოოპერატივს. მთავრობის დახმარებამ შეადგინა
928 313 ლარი. რძის კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის მთლიანმა
ბიუჯეტმა 1 მილიონი ლარი შეადგინა. იგივე თანხა გადაეცა მევენახეობის კოოპერატივების
მხარდამჭერ პროგრამას. საგადასახადო საკითხებში კოოპერატივების ტრეინინგი დაფინანსდა
102 639 ლარით. ტრენინგი 30 მუნიციპალიტეტში კოოპერატივების 387 წევრმა გაიარა.
საინფორმაციო სამსახურმა მიუთითა, რომ ENPARD-ის მეორე ეტაპზე (ENPARD II, 2016-2020)
საქართველოს მთავრობის საბიუჯეტო მხარდაჭერა 27 მილიონ ევროს შეადგენს (დაახლოებით
69 მილიონი ლარი), ხოლო პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 50 მილიონი ევროა.
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ქართული ღვინის დეგუსტაციის კონკურსი ჩატარდება მოსკოვში
23 აგვისტოს მოსკოვში ქართული ღვინის დაგემოვნება ტარდება, იუწყება ალკოჰოლური
ბაზრის საინფორმაციო პორტალი Alcomarket.Info. კონკურსი ჩატარდება საბითუმო კომპანია
METRO Cash & Carry-ის სათაო ოფისში. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
ეროვნული კავშირი, სომელიეებისა და ექსპერტთა კავშირი, Alcomarket.Info, METRO Cash &
Carry, ასევე Hvino News მიიღებენ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. როგორც Alcomarket.Info
1

აღნიშნავს, დეგუსტაცია-კონკურსის მიზანია დაეხმაროს მომხმარებელს, გაეცნოს ქართულ
ღვინოებს, რომლებიც წარმოდგენილია რუსეთის ბაზარზე. დღეს ქართული ღვინოები უკვე
რუსეთის ღვინის ბაზრის 10%-ს იკავებს, ხოლო რუსეთი ქართული ღვინის ექსპორტის 61%-ს
მოიხმარს.
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ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე: ჩვენი პროგნოზის მიხედვით დაახლოებით 140 000150 000 ტ ყურძნის საწარმო გადამუშავება მოხდება
ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა განაცხადა, რომ წელს
„საკმაოდ დიდი" მოსავალია მოსალოდნელი. „ჩვენი პროგნოზის თანახმად, მოხდება
დაახლოებით 140 000-150 000 ყურძნის საწარმო გადამუშავება", - განაცხადა მან. ამის შესახებ
სამანიშვილმა დღეს ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ 50 კომპანიასთან
შეხვედრაზე განაცხადა. „მეღვინეობის კომპანიებმა გააცნობიერეს ყურძნის სუბსიდირების
საჭიროების არარსებობა წელს ექსპორტისთვის", - განაცხადა მან და დასძინა: „ზოგადად ღვინის
ინდუსტრია მზადაა ყურძნის გადასამუშავებლად". შეგახსენებთ, რომ მთავრობამ კახეთის
რეგიონის სტანდარტული ყურძნის სუბსიდირება ამ წელს გააუქმა. სუბსიდირება დარჩა ძალაში
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში და შეადგენს ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის ჯიშებზე
(რომლისგანაც ღვინო ხვანჭკარა მზადდება) 2 ლარს 1 კგ-ზე. ამასთან, სახელმწიფო კომპენსაცია
გაიცემა იმ მეღვინეობის კომპანიებზე, რომლებიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეს ყიდულობენ
კონიაკის სპირტისა და კონცენტრირებული ყურძნის წვენის წარმოებისთვის, 1 კგ-ზე მინიმუმ
70 თეთრით. კომპენსაციის მოცულობა 1 კგ-ზე 35 თეთრს შეადგენს.
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სამცხე-ჯავახეთში ცხოველთა რეგისტრაციის სისტემის განხილვა მიმდინარეობს
7-9 აგვისტოს ცხოველთა იდენტიფიკაციის, რეგისტრაციის და მიკვლევადობის სისტემის
(NAITS) თემაზე სამცხე-ჯავახეთში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები, განაცხადეს გაეროს
სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ქართულ წარმომადგენლობაში.
როგორც წარმომადგენლობაში აღნიშნეს, ეს არის საქართველოს მე-3 რეგიონი, სადაც ასეთი
შეხვედრები ტარდება FAO-ს და საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით.
ივლისში მსგავსი შეხვედრები ჩატარდა კახეთის და ქართლის რეგიონებში, რამაც უზრუნველყო
ინფორმაციის მიწოდება 250-ზე მეტი ადამიანისთვის. იმერეთში, რაჭაში და სამეგრელოში
აგვისტოში გაიმართება იგივე ღონისძიებები. NAITS-ის პროექტის განხორციელების მიზნით
შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტომ (SDC) და ავსტრიის განვითარების
თანამშრომლობის ორგანიზაციამ (ADC) სულ 5 მილიონი აშშ დოლარი გამოყო, განაცხადა FAOს წარმომადგენელმა. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან პირუტყვის სასაკლაოებზე
დაშვება მოხდება მხოლოდ ყურზე საიდენტიფიკაციო ნიშნების შემთხვევაში.
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ჩაის ფაბრიკა აშენდება ვანის მუნიციპალიტეტში
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში განაცხადეს, რომ ჩაის პლანტაციების
რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ვანის მუნიციპალიტეტში (იმერეთის
რეგიონი) ჩაის გადამამუშავებელი ფაბრიკა აშენდება. ამ მიზნით, სახელმწიფო ქონების
ეროვნულმა სააგენტომ შპს „პერეტა ჩაის" 25 წლის იჯარით 18 ჰა მიწის ნაკვეთი გადასცა
აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო
პროექტების მართვის სააგენტო კომპანიის მიერ პლანტაციის რეაბილიტაციისთვის გაწეული
ხარჯების 70%-ს დააფინანსებს. თავის მხრივ, შპს „პერეტა ჩაი“ შესაბამისი ხელშეკრულების
ხელმოწერის შემდეგ 36 თვის განმავლობაში ჩაის ფაბრიკის აგებას აიღებს თავის თავზე და
ყოველწლიურად 500 კგ ჩაის მიიღებს 1 ჰა-ზე, ხოლო ბიოპროდუქციის შემთხვევაში - 250 კგ-ს 1
ჰა-ზე, განაცხადეს სამინისტროში. შპს „პერეტა ჩაი" აპრილში ვანის მუნიციპალიტეტში
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დარეგისტრირდა. მისი მფლობელები არიან 5 ადგილობრივი მცხოვრები და თითოეული
მათგანი არის 20%-ის მფლობელი.
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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი
სომხეთის სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი ხელს შეუწყობს ორგანული სასუქის
ქარხნის გახსნას
სომხეთის სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი დახმარებას უზრუნველყოფს ქარხნის
გახსნაში, რომელიც მინიმუმ 20 ათასი ჰექტარისთვის საჭირო ორგანულ სასუქებს აწარმოებს.
ამის შესახებ დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა
გეგამ გევორგიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ორი კვირის წინ დაიწყო შესაბამისი პროგრამა,
რომელიც ასევე ითანამშრომლებს კერძო პარტნიორებთან. „პროგრამის მთავარი მიზანია
სომხეთის სოფლის მეურნეობის უფრო ორგანულად, ჯანსაღად და უცხოური ბაზრებისთვის
მიმზიდველად გადაქცევა და ამიტომ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ ორგანული სასუქების
წარმოება", - განაცხადა გევორგიანმა. მან ასევე განაცხადა, რომ ფონდი გააგრძელებს მსოფლიო
ბანკის დაფინანსებული Community Agricultural Resource Management and Competitiveness
(CARMAC) ხუთწლიანი პროექტის მეორე ეტაპს. CARMAC მიზნად ისახავს ათეულობით მთიან
თემში მეცხოველეობის პროდუქტიულობისა და მდგრადობის გაუმჯობესებას რძის
პროდუქტების მოცულობის გაზრდით, საძოვრების მართვის გაუმჯობესებით და
მეცხოველეობის პროდუქტების გაყიდვების ზრდით. იგი ხელს უწყობს ამ საქმიანობის
ძირითადი შეზღუდვების გადაჭრას, მათ შორის საძოვრების არამდგრად მართვას და
გაუვნებელყოფას, მუდმივი დაავადებების დაძლევას, პროდუქციის გადამუშავებას და
მარკეტინგული შეზღუდვების გადალახვას. CARMAC-ის მეორე ეტაპი 2015 წელს დაიწყო. ამ
პროექტის ფარგლებში WB-მა სომხეთს 32 მილიონი დოლარი ასესხა თემების სასოფლოსამეურნეო რესურსების მართვის გაუმჯობესებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის
მიზნით. პროგრამა დაგეგმილია 2020 წლამდე და სომხეთის 111 თემი უკვე ჩართულია მასში.
სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი დაფუძნდა სოფლის მეურნეობის პროექტების
განხორციელების მიზნით.

11 აგვისტო, 2017, arka.am.

საბაჟო პრეფერენციები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის იმპორტიორებისთვის
სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა კარენ კარაპეტიანმა ხუთშაბათს კაბინეტის რეგულარულ
შეხვედრაზე ისაუბრა სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით დროებითი საბაჟო
შეღავათების დაწესების შესახებ. მისი თქმით, საბაჟო გადასახადები დამატებითი ფინანსური
ტვირთია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც შემოაქვთ ტექნიკა ინტენსიური ბაღების
გასაშენებლად და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების განლაგებისთვის. პრემიერმა სოფლის
მეურნეობის და ეკონომიკის განვითარების მინისტრებს ერთი თვის ვადა მისცა, ასევე
სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ამ საკითხის განსახილველად და
მთავრობისთვის წინადადებების წარსადგენად.

11 აგვისტო, 2017, arka.am.

სომხეთს ექსპორტზე დაახლოებით 27 800 ტონა გარგარი გააქვს
2017 წლის 8 აგვისტოსთვის სომხეთიდან 27 800 ტონა გარგარის ექსპორტი განხორციელდა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, 19 300 ტონა გარგარი ექსპორტირებული იყო
ქვეყნიდან წინა წლის ამავე პერიოდში.

8 აგვისტო, 2017, news.am
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პუბლიკაციები და სხვა
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური
ბიულეტენი, 2017 წლის ივლისის #59 გამოცემა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი წარმოადგენს რეგულარულ
სიახლეებს ინვესტიციების და ფინანსური ნაკადების შესახებ საქართველოს სოფლის
მეურნეობაში. გამოცემას გაეცანით ამ ბმულზე.
http://agrogeorgia.blog.com/
ევროკავშირ/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენი
ევროკავშირი/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენის ბოლო გამოცემა ხელმისაწვდომია. იხილეთ
ამ ბმულზე:
http: eeas.europa.eu/delegations/georgia/.
ENPARD: ახალი ამბები სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამიდან
სიახლეები იხ. ამ ბმულზე: www.enpard.ge
DWV & AGRICULTURE
თუ ეძებთ ინფორმაციას იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც საქმიანობენ სოფლის მეურნეობის
და კვების დარგებში.
იხილეთ ცნობები და ჩვენი წევრების საკონტაქტო მონაცემები ამ ბმულზე:
www.dwvg.ge
Agro & Food Up-to-Date
Agro & Food-ის ყოველდღიურად განახლებადი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებსაიტზე.
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/
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