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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო
კახეთში სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის განხილვა
მიმდინარეობს
10-14 ივლისს გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) კახეთის
რეგიონის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად ჩაატარა საინფორმაციო შეხვედრები
საქართველოში ცხოველთა იდენტიფიცირების, რეგისტრაციის და მიკვლევადობის ეროვნული
სისტემის სქემის შესახებ (NAITS), განაცხადეს FAO-ს წარმომადგენლობაში. როგორც
წარმომადგენლობაში აღნიშნეს, შეხვედრებზე განიხილეს ცხოველთა იდენტიფიკაციის და
რეგისტრაციის ახალი, გაუმჯობესებული სისტემის სამოქმედო გეგმა. ამასთან, FAO-ს და
სააგენტოს ექსპერტებმა ხაზგასმით აღნიშნეს საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც ძალაში
შედის 2018 წლის 1 იანვარს და მოითხოვს ცხოველთა სავალდებულო აღნიშვნას (სპეციალური
ნიშნით ყურზე) სასაკლაოზე დაშვებისთვის. NAITS-ის პროექტის FAO-ს სამუშაო ჯგუფის
ხელმძღვანელი მიხეილ სოხაძე აცხადებს, რომ რეგულაცია ხელს შეუწყობს ცხოველების
მიკვლევადობის გაუმჯობესებას და ხორცის პროდუქციის ხარისხის ზრდას. პროექტი
ხორციელდება შვეიცარიის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოების ფინანსური
მხარდაჭერით.
Sarke Information News, 2017 წლის 14 ივლისი
საქართველოდან ცხვრის ხორცის ექსპორტი გაიზარდა
საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ მიმდინარე წელს
საქართველოდან 93 000-ზე მეტი ცხვრის ექსპორტი განხორციელდა. ეს რაოდენობა 10-ჯერ
აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ექსპორტის ძირითადი მიმართულებებია
ირანი, არაბეთი, ქუვეითი და ერაყი. ცხვრის ექსპორტის ასეთი ზრდა „დაავადებებზე
ზედამხედველობის და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით განხორციელებული
ღონისძიებების გაძლიერების შედეგია“, განაცხადეს სააგენტოში. სააგენტოში აღნიშნეს, რომ
ვეტერინარული კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით ცხოველთა ბიოუსაფრთხოების
უზრუნველყოფის 4 პუნქტი უკვე მოქმედებს ქვეყანაში.
Sarke Information News, 2017 წლის 14 ივლისი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაიწყება რძის პროდუქტების წარმოება
სოფელ არშაში (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) გაიხსნება რძის
პროდუქტების წარმოება, განაცხადეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში.
ამ მიზნით 2 140 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ნაგებობებთან ერთად გადაეცა შპს „ნედლ
რძეს“ (Raw Milk) სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში. სამინისტროს
განცხადებით, კომპანია გეგმავს 342 400 ლარ ინვესტირებას. ახალ საწარმოში პირველად
დასაქმდება 14 ადამიანი. საერთო ჯამში, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში 288
პროექტი განხორციელდა, რაც 657,53 მილიონ ლარს შეადგენს. სამინისტროს განცხადებით, ეს
პროექტები 11 634 სამუშაო ადგილს შექმნის.
Sarke Information News, 2017 წლის 12 ივლისი
შპს „გრინვილი“ დაიწყებს კარაქის, მცენარეული ცხიმების და მარგარინის წარმოებას
პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში განაცხადეს, რომ შპს „გრინვილი“
საქართველოში კარაქის, მცენარეული ცხიმის და მარგარინის წარმოებას დაიწყებს სამინისტროს
სააგენტოს დახმარებით. საწარმომ ოქტომბერში უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება და პირველ
ეტაპზე 20 ადამიანი დასაქმდება, განაცხადეს სამინისტროში. კომპანია სახელმწიფო პროგრამის
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„აწარმოე საქართველოში“ ფინანსური კომპონენტის ბენეფიციარია (2 წლის განმავლობაში
კომპანიის კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას სახელმწიფო ახდენს).
პროექტში ინვესტიციები 3,46 მილიონ ლარს შეადგენს, განაცხადეს სამინისტროში. საჯარო
რეესტრის მონაცემებით, შპს „გრინვილი“ რეგისტრირებულია 2016 წლის ნოემბერში. მისი
მფლობელები არიან ნოდარ საბანაძე (90%) და ლაშა კახიშვილი (10%).
Sarke Information News, 2017 წლის 11 ივლისი
ვენახების კადასტრის პროგრამა დაიწყო ახმეტაში
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში (კახეთის
რეგიონი) დაიწყო ვენახების კადასტრის პროგრამა. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ აღნიშნული
პროგრამა ხორციელდება ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2014 წლიდან რაჭა-ლეჩხუმის
რეგიონში, ხოლო თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში (კახეთის რეგიონი)
განხორციელდა 2014-2016 წლებში. პროგრამა ეტაპობრივად მოიცავს კახეთის სხვა
მუნიციპალიტეტებს, აღნიშნეს სამინისტროში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება
უპილოტო
თვითმფრინავებით
ვენახის
ორთოგრაფიული
ფოტოგრაფირება,
რაც
უზრუნველყოფს საკადასტრო რუკების შექმნის საფუძველს, განაცხადეს სამინისტროში და
აღნიშნეს, რომ ქვეყანაში დღემდე საკადასტრო სისტემა არ არსებობდა.
Sarke Information News, 2017 წლის 11 ივლისი
„მეგობრების მარანის“ მეღვინეობის საწარმო „ნელკარისი“ გაიხსნა ყვარელში
გუშინ „მეგობრების მარანმა“ (მეგობრების ღვინის მარანი) გახსნა მეღვინეობის საწარმო
„ნელკარისი“ ყვარელში (კახეთის რეგიონი). საწარმო აერთიანებს ღვინის ქარხანას, მარანს,
მაღაზიას და რესტორანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც
გახსნის ცერემონიას დაესწრო, განაცხადა, რომ „ამ ყველაფერთან დაკავშირებით 4 მილიონ
დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა; 600 000 აშშ დოლარი არის „შეღავათიანი
აგროკრედიტი“ და 75 ადამიანი დასაქმდა“. „მეგობრების მარანი“ 2014 წელს ერთიანი
აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა და ყოველწლიურად აწარმოებს 150 000 ბოთლ ღვინოს
ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე აზერბაიჯანში, აშშ-ში, ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთში
ექსპორტისთვის.
Sarke Information News, 2017 წლის 10 ივლისი
ღვინის ეროვნული სააგენტო: იანვარ-ივნისში ღვინის ექსპორტი გაიზარდა წლიური 51%-ით
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განაცხადეს, რომ 31,5 მილიონი ბოთლი ღვინო (0,75 ლ) იანვარივნისში გაიყიდა 44 ქვეყანაში (38 ქვეყნის ნაცვლად 3 თვის განმავლობაში), რაც 59%-ით
აღემატება 2016 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს. ფულად გამოხატულებაში საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში ღვინის ექსპორტმა 70,5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 51% ზრდაა.
ხუთი ქვეყანა ლიდერობს ექსპორტის თვალსაზრისით - რუსეთი (19,31 მლნ ბოთლი (წლიური
ზრდა - 89%), ჩინეთი (3,84 მლნ ბოთლი, ზრდა - 104%), უკრაინა (2,98 მლნ ბოთლი, ზრდა 30%), პოლონეთი და ყაზახეთი (1,16 მილიონი ბოთლი (ცვლილება არ არის მითითებული,
სავარაუდოდ, შემცირებულია), გარდა ამისა, 6,86 მილიონი ბოთლი ბრენდი (0,5 ლ) გაიგზავნა
ექსპორტზე 17 ქვეყანაში (13 ქვეყნის ნაცვლად 3 თვის განმავლობაში), რაც 85%-ით აღემატება
2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს. ფულად გამოხატულებაში ბრენდის ექსპორტის
მოცულობამ 16 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა (ზრდა - 88%), ჭაჭის 89 910 ბოთლი გაიგზავნა
ექსპორტზე (ზრდა - 110%), ფულად გამოხატულებაში ექსპორტმა შეადგინა 245 600 აშშ
დოლარი (ზრდა - 52%). მთლიანად ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინის მასალის და ბრენდის
სპირტის ექსპორტი საანგარიშო პერიოდისთვის შეადგენდა 122,14 მილიონ დოლარს, რაც 56%
ზრდაა წელიწადში.
Sarke Information News, 2017 წლის 10 ივლისი
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ექსპერტები ხაზს უსვამენ ქართული რძის პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნის
კონტროლის საიმედო სისტემის არარსებობას
„მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ქართული რძის პროდუქტი უკვე რეგისტრირებულია
გეოგრაფიული აღნიშვნებით, ამას არ მოაქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი“,
განაცხადეს გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
წარმომადგენლობაში საქართველოში. წარმომადგენლობის განცხადებით, ამის ძირითადი
მიზეზი არის სისტემის საიმედო კონტროლის არარსებობა. რძის პროდუქტების დარგის 100-ზე
მეტმა წარმომადგენელმა თბილისში გამართულ კონფერენციაზე განიხილა მიღებული
სარგებელი, გამოწვევები და შესაძლებლობები გეოგრაფიული აღნიშვნების თვალსაზრისით,
განაცხადეს FAO-ს წარმომადგენლობაში. გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული
ღონისძიება ჩატარდა EBRD-ის და FAO-ს პროექტის ფარგლებში. „FAO/EBRD გუნდი მუშაობს
Slow Food International-სა და Origin-Georgia-სთან ერთად ტრადიციული ქართული სასმელების
პროდუქტების
ინვენტარიზაციასა
და
GI
რეგისტრაციაზე
მათი
პოტენციალის
განვითარებისთვის“, - აღნიშნა FAO-ს წარმომადგენელმა. კერძოდ, ბიოფარმის ასოციაციის
„ელკანას“ თანამშრომლობით „FAO და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა“
დაიწყო ორი პილოტური GI პროდუქტის - სულგუნის და თუშური გუდის შესწავლა და
იმუშავებს მწარმოებლებთან, რათა გაუმჯობესდეს არსებული GI სპეციფიკაციები თანამედროვე
საწარმოო ტექნიკის შესაბამისად“, განაცხადა წარმომადგენელმა და დაადგინა, რომ ყველის
„ტენილი“ მწარმოებლები მიიღებენ მხარდაჭერას“. „იგეგმება ქართული პროდუქციის
ოფიციალური GI ლოგოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ამ პროდუქტების წარდგენას ხალხმრავალ
ბაზრებზე“, განაცხადა წარმომადგენელმა.
Sarke Information News, 4 ივლისი, 2017 წელი
ეკონომიკის მინისტრი: ევროკავშირი გამოაქვეყნებს გადაწყვეტილებას შავი ზღვის თევზის
ექსპორტის დაშვების შესახებ ევროკავშირში
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა,
რომ 20 ივნისს ევროკავშირი გეგმავს გამოაქვეყნოს ოფიციალური გადაწყვეტილება შავი ზღვის
თევზის ექსპორტის დაშვების შესახებ ევროკავშირში. „თაფლის შემდეგ ეს არის ცხოველური
წარმოშობის კიდევ ერთი ქართული პროდუქტი, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე
აღიარებული იქნება ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგად“, - აღნიშნა
მინისტრმა. გახარიამ აღნიშნული განაცხადა დღეს თბილისში გამართულ სამინისტროს ვებგვერდის (dcfta.gov.ge) პრეზენტაციაზე. ეს საიტი გამოაქვეყნებს (ქართულ და ინგლისურ
ენებზე) ინფორმაციას საქართველოს და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების (DCFTA) ფარგლებში პრივილეგიების გამოყენების
შესახებ, როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, ვებ-გვერდი ასევე ითვალისწინებს შენიშვნების და
წინადადებების წარდგენას რეგულაციების პროექტების შესახებ, რომლებიც მიღებულ იქნება
DCFTA-ს ფარგლებში. პრეზენტაცია გაიმართა ევროკავშირის და გერმანიის საერთაშორისო
საზოგადოების (GIZ) თანამშრომლობის პროექტის „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება
და DCFTA საქართველოში“ მხარდაჭერით, რომელიც ხორციელდება პროგრამის „EU4Business“
ფარგლებში.
Sarke Information News, 2017 წლის 19 ივნისი
სასაკლაო უნდა დაარსდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
მთავრობის ბრძანებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ არშაში (მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონი) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი 2 150 კვ.მ. გადაეცემა შპს
„ყაზბეგურს“ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში. მშენებლობასთან
დაკავშირებული ქონება გადაეცემა პირდაპირი მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად.
ამ ნაკვეთზე კომპანიამ 2 წლის განმავლობაში უნდა მოაწყოს სასაკლაო 368 396 ლარის
ინვესტიციით (25% - პირველ წელს). კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სულ მცირე 70 000 კგ
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ხორცი. შპს „ყაზბეგური“ დაარსდა 2016 წლის ივლისში. მისი ერთადერთი მფლობელია გუგა
მარსაგიშვილი.
Sarke Information News, 2017 წლის 16 ივნისი
ცვლილებები კანონში „ვაზის და ღვინოს შესახებ“ დამტკიცებულია
15 ივნისს პლენარულ სხდომაზე პარლამენტმა მიიღო მესამე (საბოლოო) მოსმენით
ცვლილებები კანონში „ვაზის და ღვინის შესახებ“. როგორც აგრარულმა კომიტეტმა აღნიშნა, ეს
კანონი მიღებულ იქნა 1998 წელს და მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა 2002
წლის შემდეგ. კომიტეტის განცხადებით, სხვა ცვლილებებთან ერთად აუცილებელი იყო
ტერმინოლოგიის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის და ვაზის და ღვინის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (OIV) სტანდარტებთან. აქედან გამომდინარე, მოძველებული ტერმინი „ყურძნის
ჯიშების სტანდარტული“ ამოღებულია კანონიდან და შეტანილია ტერმინი „საწარმოებლად
ნებადართული სახეობების ნუსხა“, „ყურძნის რეკომენდებული ჯიშების“ სია განისაზღვრება
ზონების და ქვეზონების მიხედვით. ასევე განისაზღვრება ვენახის სახეობები; ალკოჰოლური
სასმელების კატეგორიები და ახლებურად განისაზღვრება მათი წარმოების წესი. კანონს
დაემატა ისეთი ტერმინები, როგორიცაა „ქვევრის ღვინო“ (კერძოდ, თიხის ჭურჭელში
ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით დამზადებული ღვინო), „ქარვის ღვინო“, „ყინულის
ღვინო“, „ვაზის გენეტიკური რესურსები“ და ა.შ.
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საქართველოს ხილის კომპანიამ გააშენა ვაშლის ბაღი პროექტის „დარგე მომავალი“ ფარგლებში
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ შპს „საქართველოს ხილის კომპანიამ“
სოფელ ქსოვრში (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი) 10 ჰექტარზე
ვაშლის ბაღი გააშენა. კომპანიამ 2015 წელს პროგრამას მიმართა და 10 000 ლარის დაფინანსება
მიიღო ნედლეულის შესყიდვის მიზნით. სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის „დარგე
მომავალის“ ფარგლებში ხეხილის ხეები ქვეყნის მასშტაბით 3 492 ჰექტარზეა დარგული, ხოლო
სახელმწიფო დაფინანსების მოცულობა შეადგენს 17,39 მილიონ ლარს. საერთო ჯამში, მცხეთამთიანეთის რეგიონში ახალი ბაღები გაშენდა 55 ჰა-ზე.
Sarke Information News, 2017 წლის 15 ივნისი
მეფრინველეობის ფერმა მცხეთა-მთიანეთში დაფინანსდა ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ინფორმაციით,
მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში
მეფრინველეობის ფერმა ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ფინანსდება. საწარმოში
ინვესტირებული 280 000 აშშ დოლარიდან 140 000 აშშ დოლარი იყო შეღავათიანი
აგროკრედიტი, ხოლო დანარჩენი თანხა ბენეფიციარის მიერ იქნა გადახდილი. ფერმის
მეპატრონე მალხაზ ჯავახაძემ წელს დაიწყო ბიზნესი და 20 ათას ქათამს აწარმოებს კვარტალში.
საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, პროდუქცია იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე.
სამინისტროს ინფორმაციით, ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში 750-ზე მეტი მოქმედი და 158
ახალი საწარმო უკვე დაფინანსდა.
Sarke Information News, 2017 წლის 14 ივნისი
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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი
სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გერმანიასთან ეკონომიკურ მოლაპარაკებებში
მონაწილეობს
სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრი იგნატ არაქელიანი მონაწილეობდა 6 ივლისს
სომხეთ-გერმანიის ეკონომიკურ მოლაპარაკებებში, რომლებიც ორგანიზებული იყო გერმანიის
სურსათის და სოფლის მეურნეობის საპარლამენტო სახელმწიფო მდივნის პიტერ ბლესერის
დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში. ღონისძიების გახსნისას სომეხმა მინისტრმა ისაუბრა
ქვეყნებს შორის გაძლიერებული პარტნიორობის, განხორციელებული პროგრამების და
თანამშრომლობის სფეროების შესახებ. „ამ ვიზიტის დროს გერმანიის დელეგაციის მიერ
შერჩეული იქნა მიზნობრივი მიმართულებები, რომლებიც მოიცავს ყველა საკითხს, რომელიც
ჩვენს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვისაა მნიშვნელოვანი. მე ვისურვებდი
ნაყოფიერ დისკუსიას ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით“, - განაცხადა
მინისტრმა არაქელიანმა. სახელმწიფო მდივანმა პიტერ ბლესერმა ასევე ხაზი გაუსვა
დელეგაციის ვიზიტს სომხურ-გერმანული ურთიერთობების გაფართოების თვალსაზრისით
სოფლის მეურნეობის სექტორში. მან ხაზი გაუსვა მოლაპარაკებებში ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობას და აღნიშნა, რომ ეს იქნება კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ და
აწარმოებენ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას და რომლებიც მზად არიან სომხეთში პროდუქციის
მიწოდებისთვის. გერმანიის ელჩმა ბერნარ მათიას კისმერმა გამოსვლაში ხაზი გაუსვა სოფლის
მეურნეობის მოდერნიზაციას და აღნიშნა, რომ სომხეთი ამჟამად ეკონომიკის მოდერნიზაციის
ფაზაშია. ელჩმა განაცხადა, რომ გერმანია მზად არის ამ პროცესში სომხეთის დასახმარებლად.
მოლაპარაკებებს მოჰყვა B2B შეხვედრები გერმანიის და სომხეთის ბიზნესმენების
მონაწილეობით.
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სომხეთის პარლამენტმა დაუშვა სევანის ტბის წყლის დამატებითი გამოშვება
სომხეთის პარლამენტმა 77 ხმით 3-ის წინააღმდეგ პირველი მოსმენით დაამტკიცა
კანონპროექტი „სევანის ტბის ეკოსისტემის აღდგენა-კონსერვაციის, რეკონსტრუქციის და
გამოყენების ღონისძიებების წლიური და ყოვლისმომცველი პროგრამის შესახებ“, რომლის
მიხედვით მთავრობას უფლება ეძლევა 100 მილიონი კუბური მეტრი სარწყავი წყალი
დამატებით გამოიყენოს ტბიდან, გარდა 170 მილიონი კუბური მეტრისა, რომლის მოხმარება
კანონით დაშვებული იყო. გარდა ამისა, მთავრობა ამტკიცებს, რომ სარწყავ რეზერვუარებში
წყლის მოცულობა 207 მლნ კუბური მეტრით ნაკლებია, ვიდრე 2016 წელს. წყლის სახელმწიფო
კომიტეტის თავმჯდომარემ არსენ ჰარუთიუნიანმა განაცხადა წინა პერიოდში, რომ წყლის
დამატებითი გამოშვება სატუმბი სადგურების ამოქმედებისთვის საჭირო დაახლოებით 1
მილიარდ დრამს დაზოგავს. მან აღნიშნა, რომ წყლის დამატებითი გამოშვება არ შეეხება ტბის
ეკოსისტემას, რადგანაც 2017 წლის 20 ივნისის მდგომარეობით მისი დონე 18 სანტიმეტრით
აღემატებოდა 2006 წლის 20 ივნისის დონეს. მისი თქმით, დამატებითი გამოშვება შეიძლება
მხოლოდ 8 სმ-ით შემცირების მიზეზი გახდეს. სევანი სასმელი წყლის ძირითადი წყაროა
რეგიონში და წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს მაღალმთიან ტბას ევროპასა და აზიაში,
რომელიც მდებარეობს სომხეთის ზეგანის ცენტრში 1914 მეტრის სიმაღლეზე.
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სომხეთი სეტყვის საწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემას განათავსებს
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა იგნატ არაქელიანმა ეროვნულ ასამბლეაში 2016 წლის
ბიუჯეტის შესრულების განხილვისას განაცხადა, რომ სომხეთი სეტყვის საწინააღმდეგო
რაკეტებს განათავსებს და სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეს უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, მისი
თქმით, სეტყვისგან დაცვის ობიექტების განთავსება 2018 წელს დაიწყება და მთავრობა
უზრუნველყოფს გრძელვადიან სესხებს. „ამჟამად კერძო სექტორის წარმომადგენლები
მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ევროპის ქვეყნებთან, რომ სომხეთში
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გაიხსნას ევროპული კომპანიის შვილობილი სეტყვის საწინააღმდეგო ბადის მწარმოებელი
კომპანია“, - განაცხადა არაქელიანმა. მისი თქმით, თუ მოთხოვნა იქნება, მთავრობა ხელს
შეუწყობს ფერმერებს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო ბადე ეფექტურია
მხოლოდ ხილის ბაღებისთვის, ხოლო გოგრისთვის სხვაგვარი დაცვაა უფრო ეფექტური. რაც
შეეხება საგადასახადო ვალდებულებების გადავადებას, გადაწყვეტილება მიიღება ყველა
პროვინციისათვის ამინდისა და კლიმატის გათვალისწინებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა
იგნატ არაქელიანმა ორშაბათს ეროვნულ ასამბლეაში 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების
განხილვისას განაცხადა, რომ სომხეთი სეტყვასთან ბრძოლის სარაკეტო სისტემას განათავსებს
და სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეებს უზრუნველყოფს. მისი თქმით, სექტემბრის თვეში
საგანგებო საქმეთა სამინისტრო გეგმავს განათავსოს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემები
არგაცოტსა და ლორიში, რის შემდეგაც ეს პროცესი სხვა პროვინციებში დაიგეგმა. გარდა ამისა,
მისი თქმით, სეტყვისგან დაცვის ობიექტების წარმოება 2018 წელს დაიწყება და მთავრობა
უზრუნველყოფს გრძელვადიან სესხებს. „ახლა კერძო სექტორის წარმომადგენლები
მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ევროპის ქვეყნებთან, რომ სომხეთში
გაიხსნას სეტყვის საწინააღმდეგო საშუალებების მწარმოებელი ევროპული კომპანიის
შვილობილი კომპანია, რომელიც აწარმოებს სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეებს“, - განაცხადა
არაქელიანმა.
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გარგარის ექსპორტის პროცესი სომხეთში შეუფერხებლად ხორციელდება - 5 ათასი ტონა უკვე
ექსპორტირებულია
ამ დროისთვის სომხეთმა 5 ათასი ტონა გარგარის ექსპორტი განახორციელა და აქედან 3 ათასი
ბოლო 4 დღის განმავლობაში, სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ რობერტ
მაკარიანმა განუცხადა „არმენპრესს“. მისი თქმით, ექსპორტის პროცესი შეუფერხებლად
მიმდინარეობს. „რუსეთის ფედერაცია არის სომხური გარგარის ექსპორტის მთავარი
მიმართულება. დაახლოებით ერთი ტონა არაბეთის საემიროებში გაიგზავნა, 128 ტონა
საქართველოში და დანარჩენი რუსეთში“, - განაცხადა მაკარიანმა და დასძინა, რომ გარგარის
ექსპორტში მრავალი იურიდიული და ფიზიკური პირი არის ჩართული, რადგან ამ ხილზე
მოთხოვნა საკმაოდ დიდია რუსეთში და ბევრი ექსპორტიორი ახორციელებს ექსპორტს. რაც
შეეხება უკმაყოფილებას რუსეთის ბაზარზე გარგარის დაბალ ფასებთან დაკავშირებით,
მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ წელს გარგარის სეზონი სომხეთში დაგვიანდა 10 დღით.
ამ პერიოდში უზბეკეთი და სხვა ქვეყნები შევიდნენ რუსულ ბაზარზე და ფასებიც დაეცა.
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სომხური სოფლის კვარტალი ერევანში
ერევნის მერმა ტარონ მარგარიანმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ კარენ კარაპეტიანთან ერთად
დალმა მოლის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა, სადაც განხორციელდება ე.წ.
ეთნოგრაფიული უბნის პროექტი „სომხეთის სოფელი“, განაცხადეს მთავრობის პრესსამსახურში. მათი განცხადებით, პრემიერი პროექტის დეტალებს გაეცნო. პროექტის ფარგლებში
იგეგმება ეთნოგრაფიული კვარტლის აგება, რომელიც სომხეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან
ურბანული და სოფლის დასახლებების ეროვნულ ტრადიციებს წარმოადგენს და ისტორიულარქიტექტურული იერსახე ექნება. კვარტალში აიგება საცხოვრებელი კორპუსები, სასტუმროები
(სასტუმრო სახლები), ასევე საგამოფენო დარბაზები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ფერწერის
ნიმუშები და ნამდვილი სომხური ხელნაკეთობები (ხალიჩები, შუშის ნაკეთობები, კერამიკა,
სუვენირები). პროექტი შეიმუშავეს ექსპერტების კვლევების საფუძველზე, რომელიც ჩაატარა
ურბანული განვითარების კომიტეტმა და არქიტექტურის და საინჟინრო საქმის ეროვნულმა
უნივერსიტეტმა სომხეთის სხვადასხვა რეგიონების ნაგებობების შესწავლის შედეგად.
სომხეთის სხვადასხვა რეგიონებში (გორისი, დილიჟანი, აშტარაკი და სხვ.) საპროექტო
სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და საინვესტიციო ფონდი იქმნება ადგილობრივი მიწის
ნაკვეთების მფლობელების და ერევნის მერიის ჩართულობით. პრემიერ მინისტრმა დაავალა
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ხელისუფლების პასუხისმგებელ წარმომადგენლებს, რომ უახლოეს მომავალში პროექტის
დასრულება მოხდეს, რათა მოლაპარაკებები დაიწყოს პერსპექტიულ ინვესტორებთან. პრემიერმინისტრმა დაავალა პასუხისმგებელ მოხელეებს დაასრულონ ეს პროექტი, რაც შეიძლება
სწრაფად, რათა დაიწყოს მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორებთან. მთავრობის
ხელმძღვანელის აზრით, „სომხეთის სოფელი“ შეიძლება გახდეს ერევნის მთავარი ტურისტული
სანახაობა, ხელს შეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას სომხეთში და ქვეყნის
კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობას. პრემიერ-მინისტრმა შემდეგ მოუწოდა ერებუნის
ისტორიულ და არქეოლოგიურ რეზერვ-მუზეუმს გაეცნოს მოდერნიზაციის პროგრამას,
რომელიც ერევნის დაარსების ისტორიას ახალი მიდგომებით წარადგენს. კერძოდ,
გათვალისწინებულია ინოვაციური მიდგომების მეშვეობით კონკრეტული ისტორიული
გარემოს შექმნა. იმ ადგილებში, სადაც გათხრები დასრულდა, ძველი შენობები აღდგება
კონკრეტული არქიტექტურული გადაწყვეტილებებისა და დინამიური ხერხების გამოყენებით
არქეოლოგიური ობიექტების დაზიანების გარეშე.

19 ივნისი, 2017, arka.am

პუბლიკაციები და სხვა
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური
ბიულეტენი, 2017 წლის მაისის #57 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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