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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო
მთავრობამ თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა
მთავრობამ დაამტკიცა სახელმწიფო პროგრამა „თხილის წარმოების განვითარება სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
ხელშეწყობის
მეშვეობით".
პროგრამის
დაფინანსება
განხორციელდება
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
დახმარების
ფარგლებში
გათვალისწინებული საბიუჯეტო ქვეპროგრამით. დაფინანსების რაოდენობა არ იყო
მითითებული. მთავრობის დადგენილების თანახმად, პროგრამა მიზნად ისახავს თხილის
პირველადი ღირებულების შემცირებას, საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას და ა.შ. პროგრამა ითვალისწინებს საქმიანობას
შემდეგი მიმართულებებით: მიწის ნაკვეთების გადაცემას პროგრამის ძირითადი
მონაწილეებისთვის, წარმოების ინფრასტრუქტურის შექმნას, საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის გამარტივებას, პროგრამის მონაწილეებისთვის ქონების გადაცემას და ა.შ.
აღსანიშნავია, რომ პროგრამა ითვალისწინებს წარმოების ინფრასტრუქტურის შექმნას
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელოს რეგიონი). შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის, რომელსაც შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს პროგრამაში, ფაქტობრივი და
სამართლებრივი მისამართები უნდა იყოს ამ მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობის
მინისტრმა ოთარ დანელიამ დღეს თბილისში გამართულ აკადემიურ და სამეცნიერო
კონფერენციაზე განაცხადა: „თხილის წარმოების ხელშეწყობის ფარგლებში ჩვენ ვგეგმავთ
კოოპერატივის შექმნას სოფელ დარჩელში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), სადაც აშენდება
საწყობი და საშრობი ობიექტები". შედეგად, „ყველა თხილის მწარმოებელს შეეძლება შეამციროს
თხილის ტექნიკურ დამუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯები“, აღნიშნა მან. აღნიშნული
კონფერენცია ინიცირებული იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს
თხილის მწარმოებლების და ექსპორტიორების ასოციაციის და ორგანიზებული იყო Oxfam-ის
მიერ ევროპის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამეზობლო პროგრამის
(ENPARD) ფარგლებში.
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საპარტნიორო ფონდი: შპს „ვანრიკი“ იწყებს მოცვის ექსპორტს ევროპაში
საპარტნიორო ფონდის ცნობით, მის დაქვემდებარებაში მოქმედმა შპს „ვანრიკმა“ დაიწყო
მოცვის მოსავლის აღება და შეფუთვა ევროპაში რეალიზაციისთვის. ფონდში განაცხადეს, რომ
მოლაპარაკებები დასრულდა წარმატებით Walmart-თან, რომელიც შეიძენს შპს „ვანრიკის“
პროდუქციას. ფონდში აღნიშნეს, რომ, გარდა დიდი ბრიტანეთისა, ექსპორტი განხორციელდება
ამ წელს ასევე ჰოლანდიაში, რუსეთში, სომხეთში და ბალკანეთის ქვეყნებში. შეგახსენებთ, რომ
ფონდის ცნობით, ამ თვის დასაწყისში შპს „ვანრიკმა“ გაიარა „Global GAP"-ის სერტიფიცირება,
რაც ადასტურებს პროდუქციის და ტექნოლოგიების შესაბამისობას ევროპულ სტანდარტებთან
და ევროპაში ექსპორტის საშუალებას უზრუნველყოფს. ამჟამად მოცვის გაშენება მიმდინარეობს
70 ჰა პლანტაციაში ოზურგეთის რაიონში (გურია). სულ პროექტის ღირებულება 6,7 მილიონ აშშ
დოლარამდეა. საპარტნიორო ფონდის ცნობით, პროექტში ამჟამად დასაქმებულია 150-ზე მეტი
სეზონური ადგილობრივი მუშა, ხოლო მომავალში იგეგმება 1000-მდე ადამიანის დასაქმება.
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ეკონომიკის მინისტრი: გასტრონომიული დეგუსტაციის ტურისტული ცენტრის გახსნა
დაგეგმილია თბილისში
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში განაცხადეს, რომ
ესპანური Mercado-ს მსგავსი გასტრონომიული დეგუსტაციის ტურისტული ცენტრი შეიძლება
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გაიხსნას თბილისში. ასეთი ცენტრი მდებარეობს ქალაქ მადრიდის ისტორიულ ნაწილში,
აღნიშნეს სამინისტროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საკითხი განხილულ იქნა
შეხვედრაზე გუშინ მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და ესპანელ ბიზნესმენებს შორის,
რომლებიც აპირებენ შეამოწმონ რამდენიმე ობიექტი, სადაც ცენტრი შეიძლება გაიხსნას.
ესპანელები ჩამოვიდნენ საქართველოში 2-დღიანი ვიზიტით. როგორც კვირიკაშვილმა
განაცხადა, „ჩვენ მზად ვართ ხელსაყრელი ინვესტიციის გასაკეთებლად საპარტნიორო ფონდის
საშუალებით, რათა დავაინტერესოთ კერძო პარტნიორები". საქსტატის მონაცემებით, ესპანეთის
პირდაპირმა ინვესტიციებმა საქართველოში 2014 წელს შეადგინა 3,25 მილიონი აშშ დოლარი.
2013 წლის მაჩვენებელი იყო 1,65 მლნ აშშ დოლარი.

Sarke Information Agency, 18.06.2015

„თხილი ქართული აგრო-ექსპორტის მთავარი კომპონენტია"
რას ნიშნავს თხილის და ნიგვზის პირველი პოზიცია (ძირითადი წილი ამ კატეგორიაში აქვს
თხილს) სოფლის მეურნეობის ექსპორტში, კითხულობს სტატიის ავტორი და შემდეგ თავად
პასუხობს, რომ ჩვენს ეკონომიკას დაემატა კიდევ ერთი ძლიერი მხარე, რომლის შესახებ ადრე
მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი საუბრობდა. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის საქართველოს
თხილის ექსპორტის 74%, ხოლო 16% მიეწოდება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს,
აზუსტებს ავტორი და დასძენს: ეს ანგრევს მითს იმის შესახებ, რომ ევროპის ბაზარზე შესვლა
შეუძლებელია: დაბრკოლებას ქმნის არა გარე ბარიერები, არამედ ტექნოლოგიების და
ინფორმაციის ნაკლებობა. თუმცა, როგორც ავტორი აზუსტებს, საქართველოს სოფლის
მეურნეობას ზოგადად აკლია განვითარება და კონკურენტული პროდუქცია. წინააღმდეგ
შემთხვევაში, თხილის ექსპორტი, პრაქტიკულად ნულიდან ვერ მიაღწევდა მოწინავე პოზიციას
რამდენიმე წლის განმავლობაში, მიუთითებს ის.
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„კარტოფილის კიბოს კონტროლის წესი" დამტკიცებულია
დღეს გამართულ შეხვედრაზე მთავრობამ დაამტკიცა ტექნიკური ინსტრუქცია „კარტოფილის
კიბოს კონტროლის წესის შესახებ“. მთავრობის პრეს-სამსახურის ცნობით, დოკუმენტი
ითვალისწინებს პათოგენების საწინააღმდეგო და ფიტოსანიტარული სახელმწიფო კონტროლის
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას კარტოფილის მოყვანის ადგილებში. ნიადაგში
მცენარეთა დაავადების სიმპტომების ან თუნდაც ერთი პათოგენის გამოვლენის შემთხვევაში,
კარანტინი გამოცხადდება მოცემულ ტერიტორიაზე და მოხდება საკარანტინო და ბუფერული
ზონების დემარკაცია, აღნიშნავენ პრეს-სამსახურში. კარანტინის ხანგრძლივობა 20 წელია.
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სასოფლო-სამეურნეო გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების წესები შეიცვალა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, სასოფლო-სამეურნეო გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსების პროექტში ცვლილება შევიდა. კერძოდ, მთავრობამ გადაწყვიტა
გააუქმოს 1 მილიონი ლარის ზედა ზღვარი იმ პროექტებისთვის, რომლებიც დამტკიცებულია
ერთი მუნიციპალიტეტისთვის. გარდა ამისა, სამინისტრომ განაცხადა, რომ პოტენციური
ბენეფიციარი მიიღებს დაფინანსებას (500 000 ლარი) არა ეროვნულ ვალუტაში, არამედ აშშ
დოლარში, რაც ხელს შეუწყობს დანადგარების და მასალების შეძენას საზღვარგარეთ.
აღნიშნული პროექტი ხორციელდება სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტოს მიერ 2014 წლიდან. სამინისტროში განაცხადეს, რომ პროექტის მიზანია შექმნას 50
ახალი საწარმო, ხოლო 11 საწარმოს მშენებლობა სხვადასხვა რეგიონში უკვე დაფინანსებულია
ამ ეტაპზე.
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დაახლოებით 100 კომპანია იღებს მონაწილეობას "WinExpo Georgia 2015"-ში
დღეს მე-8 საერთაშორისო გამოფენა "WinExpo Georgia 2015" გაიხსნა საგამოფენო ცენტრში
„ექსპო ჯორჯია“. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, 100-მდე კომპანია სხვადასხვა
ქვეყნიდან, მათ შორის გერმანიიდან, უკრაინიდან, პორტუგალიიდან, მოლდოვადან და
იტალიიდან, მონაწილეობას იღებს ამ ღონისძიებაში. გამოფენაზე წარმოდგენილია ღვინო და
სხვა ალკოჰოლური სასმელები, ასევე შესაფუთი მასალები, აპარატურა, ჩამოსასხმელი ხაზები,
მინა და საცობები. გამოფენის ფარგლებში 5-6 ივნისს „ღვინის მე-7 საერთაშორისო კონკურსიც"
გაიმართება ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV) პატრონაჟით. 80
მეღვინეობის კომპანია და მცირე მარნები მიიღებენ მონაწილეობას კონკურსში.

Sarke Information Agency, 05.06.2015

2014 წელს „თელიანი ველის“ საკუთარმა წარმოებამ გაყიდვების 67% შეადგინა
„თელიანი ველის“ კონსოლიდირებული ანგარიშის მიხედვით, ამ მეღვინეობის კომპანიის
შემოსავალმა გაყიდვებიდან 2014 წელს 0,78 მილიონი ლარი შეადგინა. 2013 წელთან შედარებით
მოცულობა შემცირდა 11,95%-ით. მთლიანი გაყიდვებიდან საკუთარმა წარმოებამ შეადგინა
66,95% (20,61 მლნ ლარი, წლიური კლება 6,07%), ხოლო დარჩენილი 10,17 მლნ ლარი (კლება 20,42%) იყო გადაყიდვის წილი. საკუთარი გაყიდვების სტრუქტურა იყო: ღვინო - 17 მლნ ლარი
(კლება - 5,48%), ცქრიალა ღვინოები - 2,68 მილიონი ლარი (ზრდა - 3,28%), კონიაკი - 488 000
ლარი (კლება - 34,85%), ჭაჭა (გრაპას ქართული ანალოგი) – 446 000 ლარი (კლება - 20,64%).
თავის მხრივ, გადაყიდვების სტრუქტურა იყო: არაყი - 6,26 მლნ ლარი (კლება - 10,4%), ლუდი 3,44 მილიონი ლარი (ზრდა - 34,13%), წვენი - 193 000 ლარი (კლება - 16,74-ჯერ), სხვა
პროდუქცია - 280 000 ლარი (წინა წლის ინფორმაცია არ არის ცნობილი). საანგარიშო წელს
გაყიდული პროდუქციის პირველადმა ღირებულებამ შეადგინა პროდუქციის 14,48 მლნ ლარი
(კლება - 18,53%). ამავე დროს საკუთარი პროდუქციის თვითღირებულება იყო 60,48% (8,76
მილიონი ლარი, კლება - 5,67%).
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„თელიანი ველის“ კონსოლიდირებული მოგება თითქმის 30%-ით შემცირდა 2014 წელს
სს „თელიანი ველის“ კონსოლიდირებული ანგარიშის მიხედვით ამ მეღვინეობის კომპანიის
ჯგუფის წევრებმა დაასრულეს 2014 წელი 1,77 მილიონი ლარი წმინდა მოგებით. ეს 2013
წელთან შედარებით 29,91% კლებაა. „თელიანი ველის“ გარდა, ამ ჯგუფში შედის შემდეგი
კომპანიები: „თელიანი თრეიდინგი” (გავრცელება, „თელიანი ველის“ წილი - 100%), Le Caucase
(ბრენდის წარმოება, 100%), „კუპა“ (მუხის კასრების წარმოება - 70%), „თელიანი თრეიდინგი
(უკრაინა)” (დისტრიბუცია უკრაინაში, 100%), შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია" (ლუდის წარმოება,
100%). როგორც ანგარიშშია მითითებული, შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია" დაარსდა 2014 წელს და
არ ფუნქციონირებდა ამ საანგარიშო წელს. Le Caucase და „კუპა“ არ ფუნქციონირებს აქტიურად
2009 წლიდან. საანგარიშო წლის განმავლობაში ჯგუფის აქტივებმა სულ შეადგინა 37,8 მლნ
ლარი (წლიური კლება - 0,37%), ხოლო მთლიანმა ვალდებულებებმა - 18,92 მლნ ლარი (კლება 0,72%). კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 1,2 მლნ ლარია და დაყოფილია 120 მილიონ
ჩვეულებრივ აქციად (ნომინალური ღირებულება - 0,01 ლარი). ბრუნვაში გაშვებული აქციები
შეადგენს 77,09 მლნ-ს. აქციები შემდეგნაირად ნაწილდება: Liberty Consumer - 50,23%, Salink 17,54%, Firebird Avrora Fund - 14,21%, Firebird Republics Fund - 8,82% და Eastinvestor – 2,93%.
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ეკონომიკის სამინისტრო: „ზედაზენის“ ინვესტიციებმა გადააჭარბა 40 მლნ ევროს, ხოლო მათ
მიერ გადახდილი გადასახადები ბიუჯეტში 45 მლნ ლარს შეადგენს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იტყობინება, რომ ლუდის
კომპანია „ზედაზენის“ ინვესტიციების მოცულობამ გადააჭარბა 40 მილიონ ევროს, ხოლო მათ
მიერ გადახდილმა გადასახადებმა ბიუჯეტში 45 მილიონი ლარი შეადგინა. სამინისტროს
3

განცხადებით, „ზედაზენის“ ქარხანასა და სადისტრიბუციო ქსელში დასაქმებულია 2000-ზე
მეტი ადამიანი. კომპანიის პროდუქცია (სხვადასხვა სახის ლუდი, ლიმონათი, ცივი ჩაი,
ენერგეტიკული სასმელები) მიეწოდება 22 ქვეყანას და „ეს არის მზარდი მაჩვენებელი",
ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. იმისათვის, რომ გააძლიეროს წარმოება (კერძოდ,
დაიწყოს ნატურალური წვენების წარმოება), „ზედაზენმა“ კონტრაქტი გააფორმა KHS-სთან
(შესაფუთი და ჩამოსასხმელი ხაზების გერმანული მწარმოებელი), განაცხადეს სამინისტროში
და მიუთითეს, რომ პროექტის ღირებულება აღემატება 6 მილიონ ევროს. სამინისტროს
განცხადებით, „ზედაზენი“ ასევე განიხილავს მონაწილეობას სახელმწიფო პროგრამაში „აწარმოე
საქართველოში". საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ეწვია
„ზედაზენის“ საწარმოს. „ზედაზენის“ მფლობელია ცეზარ ჩოჩელი, რომლის საწარმოები
დააყადაღეს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. მას ბრალი ედებოდა სამსახურებრივი
უფლებამოსილების
ბოროტად
გამოყენებაში
მცხეთა-მთიანეთის
გუბერნატორის
თანამდებობაზე ყოფნის დროს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში.
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საპარტნიორო ფონდი: „ვანრიკ აგრომ“ მიიღო GLOBAL GAP-ის მოწმობა და გეგმავს ექსპორტს
ევროპაში
საპარტნიორო ფონდის ცნობით, სოფლის მეურნეობის პროექტმა „ვანრიკ აგრომ“ მიიღო "Global
GAP"-ის სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს პროდუქციის და ტექნოლოგიების
შესაბამისობას ევროპულ სტანდარტებთან და საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ექსპორტი
ევროპაში. საქმე ეხება მოცვის გადამუშავების პროექტს, რომელიც გაშენებულია 70 ჰა
პლანტაციაზე ოზურგეთის რაიონში, გურიის რეგიონი. ფონდში განაცხადეს, რომ „ვანრიკ აგრო“
გეგმავს წარმოების 90%-ის ექსპორტს და აწარმოებს მოლაპარაკებებს მოცვის ექსპორტის
თაობაზე საცალო ვაჭრობის ქსელთან Walmart. ფონდში განაცხადეს, რომ პროდუქცია
გაიგზავნება დიდ ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში და რუსეთში. ფონდში ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ
პროექტში დასაქმებულია 400 ადგილობრივი მაცხოვრებელი და დასძინეს, რომ სულ პროექტის
ღირებულებამ შეადგენდა 6,7 მილიონი აშშ დოლარი.
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Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური
ბიულეტენი, 2015 წლის მაისის #33 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/

სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი
თევზის მოშენება პერსპექტიული დარგია სომხეთისთვის: სომხეთის სოფლის მეურნეობის
მინისტრი
2011-2014 წლებში თევზის წარმოება გაორმაგდა. თევზის ექსპორტმა 2014 წელს მიაღწია 2 706
ტონას, ხოლო 2011 წელს იყო მხოლოდ 1 600 ტონა. Eurofish-ის პრეზიდენტმა აინა აფანასიევამ
იმედი გამოთქვა, რომ რეგიონალური სემინარი, რომელმაც შეკრიბა ექსპერტები ევროპის 20
ქვეყნიდან, შეძლებს ძლიერი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას, გამოცდილების გაზიარებას და
ცნობიერების ამაღლებას ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენების შესახებ ამ დარგში.

წყარო: Panorama.am

4

გამოვიდა სომხეთის სოფლის მეურნეობის პირველი ენციკლოპედია
სომხეთის სოფლის მეურნეობის პირველი ენციკლოპედიის პრეზენტაცია გაიმართა ერევანში
ორშაბათს. ენციკლოპედია გამოიცა სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ინიციატივით და სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მხარდაჭერით. „დღეს ჩვენ
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის მოწმენი ვართ - ეს არის სომხეთის სოფლის მეურნეობის
პირველი ენციკლოპედიის პრეზენტაცია, რომელიც გამოქვეყნდა ორი წლის მუშაობის შემდეგ",
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა. „სასოფლო-სამეურნეო თემას
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა სომხურ პერიოდულ გამოცემებში ჯერ კიდევ მე-19
საუკუნეში და ბევრი სტატია და სოფლის მეურნეობის სახელმძღვანელო დაიწერა იმ
დროიდან". მინისტრის თქმით, ენციკლოპედია შეიცავს ინფორმაციას ფერმერული მეურნეობის,
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და ეკოლოგიის საკითხებზე, აგრეთვე მცენარეთა და
ცხოველთა შესახებ. „ენციკლოპედიაში მოხვდნენ სომეხი მეცნიერები, რომლებმაც დიდი
წვლილი შეიტანეს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, ასევე ის პირები, რომელთაც აქვთ
სახელმწიფო ჯილდოები ამ სფეროში მოღვაწეობისთვის", განაცხადა მან. სომხეთის სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს არა მხოლოდ
ფერმერების, არამედ ექსპერტების და სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ სოფლის
მეურნეობას.
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სომხეთი: ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი სხვადასხვა შესაძლებლობებს გვთავაზობს
სომხეთის გაწევრიანებამ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში მისცა ქვეყანას ხელსაყრელი
პირობები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტისთვის, სომხეთის სოფლის მეურნეობის
მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა ოთხშაბათს ექსპორტიორი კომპანიების
წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ახალი ხილის და ბოსტნეულის ექსპორტის საკითხების
განხილვის დროს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეს-სამსახურის ცნობით, კარაპეტიანმა
ასევე განაცხადა, რომ ექსპორტიორებმა გამარტივებული პროცედურების გათვალისწინებით
უნდა მოახდინონ ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, განსაკუთრებით რუსეთში. მან
განაცხადა, რომ მოსავალი, განსაკუთრებით გარგარის და ყურძნის, იქნება მდიდარი ამ წელს და
ხაზი გაუსვა ექსპორტის ორგანიზაციის მიშვნელობას. ექსპორტიორებმა განაცხადეს, რომ
ამჟამად კარტოფილის და კომბოსტოს ექსპორტი უპრობლემოდ ხდება. სოფლის მეურნეობის
მინისტრმა აღნიშნა, რომ სომხეთს ექსპორტზე გააქვს 300-500 ტონა ხილი და ბოსტნეული
ყოველდღე და, რომ დაახლოებით 2000 ტონა სათბურის კიტრი, 700 ტონა პომიდორი, 8860 ტონა
კომბოსტო და 280 ტონა ალუბალი უკვე გაიგზავნა ექსპორტზე წელს ივნისის დასაწყისში.

წყარო: arka.am

150 მილიონი ტონა გარგარი გაიგზავნა ექსპორტზე სომხეთიდან
სომხეთის აგრონომებმა უკვე დაიწყეს გარგარის ექსპორტირება. 150 მილიონი ტონა გარგარი
გაიგზავნა უკვე ექსპორტზე სომხეთიდან. ფართომასშტაბიანი ექსპორტი დაიწყება რამდენიმე
დღეში, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განუცხადა ამის შესახებ
ჟურნალისტებს ინტერვიუში. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა,
რომ სომხეთის გარგარის ექსპორტის მოცულობა აღემატება წინა წლისას. Armenpress-ის
ცნობით, მინისტრმა განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ: „წლევანდელი მოსავალი უხვია და ფასი
ხელმისაწვდომი. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს გარკვეული პრობლემები, რომლებიც
დაკავშირებულია საექსპორტო საქმიანობასთან, მაგრამ გარგარის ექსპორტი უკვე დაიწყო. ჩვენ
გავგზავნეთ ექსპორტზე 150 ტონა გარგარი თვითმფრინავით და ფართომასშტაბიანი ექსპორტი
მანქანებით დაიწყება ორი-სამ დღეში". სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტზე
საუბრისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ მათი მოცულობა ასევე აღემატება შარშანდელს.
კარაპეტიანმა დასძინა, რომ სომხეთის ინდივიდუალური ფერმერები ზარალდებიან, როდესაც
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტს ახდენენ თავად, რადგან ისინი არ იცნობენ
საექსპორტო ბაზარს. მან ხაზი გაუსვა, რომ „ბაზარი უნდა იქნას შესწავლილი წინასწარ. ამის
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გამო ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ დამწყებებს ითანამშრომლონ ჩვენთან, რადგანაც ჩვენ
შეგვიძლია მათთვის დახმარების გაწევა".

13 ივნისი, ARMENPRESS.

ევრაზიის ეკონომიკური კავშირიდან სომხეთში იმპორტირებული სურსათის ტესტირება
კანცეროგენებზე არ ხდება
რუსეთიდან, ყაზახეთიდან და ბელორუსიიდან სომხეთში იმპორტირებული კვების
პროდუქტების ტესტირება კანცეროგენებზე არ ხდება, განსხვავებით სომხური კვების
პროდუქტებისგან, რომლებიც იგზავნება ექსპორტზე ამ ქვეყნებში და რომლებიც სომხეთთან
ერთად ქმნიან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს (EEU), სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო
ცენტრის ლაბორატორიის უფროსმა ლევონ აჩემიანმა განაცხადა პრესკონფერენციაზე. მან
განაცხადა, რომ სომხეთის ხელისუფლებამ უნდა მოითხოვოს, რომ ამ ქვეყნებიდან ჩამოტანილი
საკვების ტესტირება მოხდეს კანცეროგენებზე. მისი თქმით, არა მხოლოდ იმპორტირებული,
არამედ ადგილობრივი წარმოების მცენარეული ზეთებიც შეიძლება შეიცავდეს 50%-მდე მავნე
ნივთიერებებს, მათ შორის ტრანსცხიმებს, ნიტრატებს, აკრილამიდებს, რომელთა
რეგულარულად მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, გულის
შეტევების რისკი და სხვა. ლევონ აჩემიანის თქმით, მოქალაქეებმა მცენარეული ცხიმების
ყიდვისას ყურადღება უნდა მიაქციონ ცხიმის შემცველობას პროდუქტში, რომელიც არ უნდა
იყოს 72%-ზე ნაკლები, ხოლო ნაღების კარაქში ცხიმის შემცველობა უნდა იყოს დაახლოებით
82-85%. მისი თქმით, სწრაფი კვების პროდუქტები და გამაგრილებელი სასმელები, რომლებიც
იყიდება ქუჩაში, არ ექვემდებარება ლაბორატორიულ ტესტირებას. „დღეს ამ საკვების და
სასმელის ხარისხი განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, რადგან ტრანსცხიმების, ნიტრატების,
აკრილამიდების შემცველობა მათში აღემატება ყველა დასაშვებ ნორმებს და მათ შემცველობაზე
ზედამხედველობას არავინ არ ახდენს," განაცხადა მან. სომხეთის მომხმარებელთა ეროვნული
ასოციაციის თავმჯდომარემ მელიტა აკოფიანმა ისაუბრა გაზიანი სასმელების მავნებლობაზე.
„ზაფხულში, როცა ძალიან ცხელა, ბუნებრივია, რომ ადამიანს მუდმივად უნდა სითხის მიღება
და ბევრი უყოყმანოდ ყიდულობს გამაგრილებელ სასმელს ქუჩაში, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ,
რომ სასმელები პლასტმასის ბოთლებში, რომლებიც სითბოშია მთელი დღის განმავლობაში,
მავნეა ჯანმრთელობისათვის". მან ასევე განაცხადა, რომ გამაგრილებელი სასმელები იწვევს
სიმსუქნეს მაღალი შაქრიანობის და ასპარტამის (დამატკბობელი) შემცველობის გამო, რომელიც
იწვევს წყურვილის მუდმივ განცდას. მან განაცხადა, რომ საუკეთესო სასმელი ცხელ ზაფხულში
არის წყალი და სომხური ტანი (ფერმენტირებული რძის სასმელი) ან ნატურალური წვენები.

ერევანი, 10 ივნისი / ARKA /.

სომხეთი მიიღებს 3,4 მილიონ ევროს ENPARD-ისგან ფერმერთა ჯგუფების მხარდასაჭერად
სომხეთი მიიღებს 3,4 მილიონ ევროს ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის და
სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD) ფარგლებში, როგორც ტექნიკურ მხარდაჭერას
ფერმერთა ჯგუფებისთვის პროდუქციის გადამუშავების ჯაჭვის გაუმჯობესებისთვის,
განაცხადა დღეს ჯონ ბარკერმა, სომხეთში ევროკავშირის წარმომადგენლობის სოფლის
მეურნეობის პროგრამების ატაშემ. სამწლიანი პროგრამის, რომელიც დაიწყო 2015 წლის
იანვრიდან, ფარგლებში ევროკავშირმა ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან ერთად 20
მილიონი ევროს ოდენობის საბიუჯეტო მხარდაჭერა გამოყო სომხეთის მთავრობისთვის
სოფლის მეურნეობის შენარჩუნების და სოფლის განვითარებისთვის, ასევე სომხეთის სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო მიიღებს 5 მილიონ ევროს, რათა ხელი შეუწყოს ფერმერთა ჯგუფების
განვითარებას და პროდუქციის გადამუშავების ჯაჭვის გაუმჯობესებას მთელ სომხეთში.
პროგრამა ხორციელდება UNDP-ს, FAO-ს და UNIDO-ს მიერ. ბარკერის თქმით, პროგრამა
უშუალოდ შეუწყობს ხელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამოცანის შესრულებას, კერძოდ,
უმუშევრობის მაღალი დონით და საარსებო შემოსავლების ნაკლებობით გამოწვეული
ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობის შემცირებას, რადგანაც სიღარიბის დონე
სომხეთის სოფლებში კვლავ მაღალია. „ჩვენ გვინდა, რომ დავეხმაროთ სომხეთის ფერმერებს
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მეტი და უკეთესი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაში, რათა შეძლონ უფრო ადვილად დიდ
ბაზარზე გასვლა", განაცხადა მან. ბარკერის თქმით, სომეხი ფერმერების მცირე და
ფრაგმენტირებული მიწის ნაკვეთები უნდა ჩამოყალიბდეს ახალ სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებად. მისი თქმით, UNDP და UNIDO ხელს შეუწყობს სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ფორმირებას. „ჩვენი მთავარი აქცენტი იქნება წარმოება. ჩვენ ვიცით, რას
აწარმოებენ სომეხი ფერმერები, მაგრამ გვინდა, რომ უფრო მაღალი ღირებულების,
გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროდუქცია აწარმოონ. ეს საშუალებას
მისცემს ფერმერებს გაყიდონ პროდუქცია ბაზრებზე, სადაც უფრო მაღალი მოთხოვნაა",
განაცხადა მან. ბარკერმა ასევე განაცხადა, რომ პროგრამის საპილოტე ნაწილი უკვე წარმატებით
განხორციელდა ლორის რეგიონში. თანხები გათვალისწინებული იქნება სამ ტრანშად: 6
მილიონი ევრო - 2015 წელს, 7 მილიონი ევრო - 2016 წელს და ამდენივე 2017 წელს. პროგრამის
ხანგრძლივობა 36 თვეა. ის მოიცავს შირაკის, ლორის, გეგარკუნიკის, არარატის, ერევანის და
ვაიოც ძორის რეგიონებს.
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1700 ჰა-ზე მეტი ხეხილის ბაღები და ვენახები დაზიანდა მაისის სეტყვით სომხეთში
1700 ჰა-ზე მეტი ხეხილის ბაღები და ვენახები არმავირის, არაგაცოტნის, ვაიოც ძორის,
არარატის და სხვა პროვინციებში დააზიანა სეტყვამ მაისში, განაცხადა სომხეთის სოფლის
მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა ხუთშაბათს კაბინეტის რეგულარულ სხდომაზე.
მისი თქმით, ხეხილის ხეები დაახლოებით 1,400 ჰა-ზე, პირველ რიგში, გარგარის ხეები და 350400 ჰა ვენახები დაზიანდა სეტყვისგან. „ტერიტორიული კომისიები იქმნება ამ საკითხების
გადასაწყვეტად. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს და სათემო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები შედიან მათ შემადგენლობაში. დაწვრილებითი ინფორმაცია გავრცელებულ
იქნება რამდენიმე დღეში”, განაცხადა მან. კარაპეტიანმა განაცხადა, რომ სეტყვის
საწინააღმდეგო სისტემების ეფექტურობა 60-70 პროცენტია. „სეტყვის საწინააღმდეგო
სადგურებიდან ბადეებზე გადასვლა მთელ მსოფლიოში არის გავრცელებული“, განაცხადა მან.
„იგივე პროცესი დაიწყო ასევე ჩვენს ქვეყანაში. კერძოდ, ასეთი სისტემა ინერგება ამჟამად
არარატის ველზე“. მინისტრმა გამოთქვა რწმენა, რომ სომხეთი დაიწყებს საკუთარი ბადეების
გამოშვებას 2015 წლის ბოლოს ან 2016 წლის დასაწყისში. არმენ იერიციანმა, ტერიტორიული
ადმინისტრირების და საგანგებო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ 412 სეტყვის
საწინააღმდეგო სადგური არის სომხეთში და 72 - მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკაში.
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სოფლის მეურნეობა: მთავრობა აფასებს ზრდას, განიხილავს სეტყვის საწინააღმდეგო
სადგურებს, ბადეებს
მიუხედავად იმისა, რომ წელს ბევრჯერ იყო სეტყვა, ეს წელი მაინც ხელსაყრელი გამოდგა
სოფლის მეურნეობისთვის, ამბობენ დარგის სპეციალისტები და მათი სიტყვები დასტურდება
უხვი მოსავალით და დაბალი ფასებით ბაზარზე გასულ წელთან შედარებით. მთავრობის
სხდომაზე ხუთშაბათს სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა
განაცხადა, რომ ამ წლის იანვარ-აპრილში ზრდა სოფლის მეურნეობის სფეროში იყო 4,8
პროცენტი, მინისტრი იმედოვნებს, რომ წლის ბოლოსთვის დინამიური ზრდა იქნება
რეგისტრირებული. „ახალი სასათბურე მეურნეობების წყალობით არ იყო საჭირო ბოსტნეულის
იმპორტირება სხვა ქვეყნებიდან. ამავე დროს, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემები მოსავალის შეძენაში.
ყველა ორგანიზაცია მზად არის შეიძინოს და გადაამუშაოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.
ხელისუფლება, თავის მხრივ, მზად არის გარკვეული აუცილებელი მხარდაჭერა გაუწიოს
გადამამუშავებლებს", განაცხადა მინისტრმა და დასძინა, რომ წლის დასაწყისში 280 ტონა
ალუბალი, ორი ათასი ტონა კიტრი და 270 ტონა პომიდორი გაიგზავნა ექსპორტზე უკვე და ეს
პროცესი გრძელდება და ყოველდღე 300-500 ტონა ხილ-ბოსტნეული გადის ექსპორტზე
ქვეყნიდან. რაც შეეხება სეტყვის შედეგებს, მინისტრმა განაცხადა, რომ მრავალწლიანი ხეხილის,
ძირითადად, გარგარის ხეები, დაზიანდა 1400 და ვენახები დაახლოებით 350 ჰა-ზე, მაგრამ ამას
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არ ჰქონდა მნიშვნელოვანი გავლენა მოსავალზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განიხილა
ასევე სეტყვის (სოფლის მეურნეობის მთავარი მტერი) საწინააღმდეგო სადგურების საკითხი.
მთავრობის სხდომაზე გასულ კვირას პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა დაავალა
ტერიტორიული ადმინისტრირების და საგანგებო სიტუაციების მინისტრს არმენ იერეციანს
სომხეთში არსებული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა;
საპასუხოდ იერეციანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ 412 სეტყვის საწინააღმდეგო სადგური
დამონტაჟდა სომხეთის ტერიტორიაზე, 72 - მთიან ყარაბაღში, თუმცა საერთოდ 5 165 სადგურია
საჭირო, და აქედან 1 021 პრიორიტეტულია. ამ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ 1 021
სეტყვის საწინააღმდეგო სადგურისთვის საჭირო ფინანსური სახსრები უნდა შეფასდეს.
მინისტრმა იერეციანმა განაცხადა, რომ მათ სჭირდებათ რადიო-სალოკაციო სადგურები
დასაწყისში ღრუბლების ადგილმდებარეობის დასადგენად; საბჭოთა სომხეთში იყო 10, ახლა კი
მხოლოდ 1-2 ამგვარი სადგურია. იმავდროულად, სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა
სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს სეტყვის
საწინააღმდეგო სადგურების რაოდენობა სომხეთში იზრდება, გასულ წელს დამონტაჟდა 80
სეტყვის საწინააღმდეგო სადგური და ამ წელს - უკვე 8, იმისათვის, რომ დაიცვან ხილის ხეები
და ბაღები სეტყვისგან სომხეთში, საჭიროა ბადეების ტიპის დაცვა, რაც 100 პროცენტიან შედეგს
უზრუნველყოფს. „სეტყვის საწინააღმდეგო სადგურების ეფექტურობა 60-75 პროცენტია და ეს
მეთოდი აღარ გამოიყენება მთელ მსოფლიოში. ბადეები გამოიყენება როგორც სეტყვის
საწინააღმდეგო საშუალება. ეს პროცესი დაიწყო ჩვენს ქვეყანაშიც. რამდენიმე მიმართულებით,
კერძოდ, არარატის ველზე, ჩვენ უკვე ვიყენებთ ასეთ ტექნოლოგიას. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი
მიზანია დავნერგოთ ასეთი ბადეები ჩვენ ქვეყანაში. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ
მომავალი წლის დასაწყისში გვექნება ასეთი ბადეები ჩვენს ქვეყანაში," ამბობს კარაპეტიანი.
სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის აგრარულ-სასოფლო კავშირის პრეზიდენტი ჰრაჩ
ბერბერიანი ეთანხმება მინისტრს; მან განუცხადა ArmeniaNow-ს, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო
სადგურები უსარგებლოა სომხეთისთვის დღეს და დასძინა, რომ მათი რაოდენობის გაზრდას
აზრი არ აქვს. „ათი წლის წინ, როდესაც პირველი სეტყვის საწინააღმდეგო სადგურები
ჩამოიტანეს არგენტინიდან, მე ვიყავი ამ კომისიაში, და მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი, ვინც
წინააღმდეგი იყო, რომ ეს ტექნიკა ჩამოგვეტანა და ვთქვი, რომ ის არ იყო ეფექტური და
ამოღებული იყო მთელ მსოფლიოში. მე შემიძლია დავასახელო მიღებული ზიანი არმავირის
პროვინციაში წელს და იქ 18 სეტყვის საწინააღმდეგო სადგური მოქმედებს, მაგრამ მათ
გამოყენებას შედეგი არ ჰქონდა", თქვა ბერბერიანმა და დასძინა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ
სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეები გაკეთდება, სეტყვა აღარ იქნება სახიფათო, და გარდა ამისა,
ისინი უზრუნველყოფს ორი-სამი გრადუსით განსხვავებულ ტემპერატურას ყინვების
შემთხვევაში. ბერბერიანმა განაცხადა, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეები მტკიცე ბოჭკოვანი
სინთეზური მასალისგან არის დამზადებული, ისინი ფიქსირდება ბაღების ტერიტორიაზე და
მათზე მოდის სეტყვის ნაკადის დარტყმა. ბერბერიანის თქმით, თუ ისინი დამზადდება
სომხეთში, ეს არ დაჯდება ძვირი და ერთი ჰექტარი ტერიტორიის მიხედვით ეღირება 1 5002 500 აშშ დოლარი.
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სომხეთის წყალსაცავებში სოფლის მეურნეობისთვის ხელსაყრელი წყლის დონეა
2015 წელს წყლის დონე სომხეთის წყალსაცავებში ხელსაყრელია სოფლის მეურნეობისთვის,
სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა ხუთშაბათს
გამართულ მთავრობის სხდომაზე. იანვარ-თებერვალში სამინისტრო შეშფოთებული იყო წყლის
არასაკმარისი დონის გამო, რაც გამოიწვია მცირე ნალექმა, მაგრამ ხშირმა წვიმებმა მარტის შუა
რიცხვებში, აპრილსა და მაისში გამოასწორა სიტუაცია, განაცხადა კარაპეტიანმა. ახურიანის
წყალსაცავი ამჟამად 93%-ით არის სავსე (44%-ით მეტი გასულ წელთან შედარებით), აპარანის
წყალსაცავი 46%-ით სავსეა (16%-ით მეტი გასულ წელთან შედარებით) და აზატის წყალსაცავი
82%-ით სავსეა (16%-იანი ზრდა გასულ წელთან შედარებით), განაცხადა მინისტრმა. არმავირის
რეგიონში არტეზიული ჭები იქნა გამოყენებული სარწყავად წელს და თავიდან იქნა
აცილებული გასული წლის პრობლემები, განაცხადა მინისტრმა.
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ტენდერები და განცხადებები
პარტნიორის ძებნა აგრო-ბიზნესში
ბ-ნი გიორგაძე ფლობს მიწის ფართობებს გურიასა და სამეგრელოში და ეძებს ბიზნესპარტნიორს თხილის მოყვანასა და წარმოებაში. აქვს ბიზნესის დასაწყებად ხელსაყრელი
კავშირები ადგილობრივ საზოგადოებასთან. ის მზად არის განიხილოს ერთობლივ ბიზნესთან
დაკავშირებული საკითხები დაინტერესებულ პირებთან. შემდგომი ინფორმაციისთვის
დაუკავშირდით გაგა გიორგაძეს შემდეგ ტელეფონზე და ელ-ფოსტაზე: (+995) 574 454 565, E-

mail:g.giorgadze@gmail.com

ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობაში: გლობალური ინოვაციების მეორე კონკურსი!
ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობაში: ენერგია დიდი გამოწვევაა განვითარებისთვის (PAEGC).
გლობალური ინოვაციების მეორე კონკურსი განკუთვნილია სუფთა ენერგეტიკის დარგში
ინოვაციური ტექნოლოგიების და ბიზნეს მოდელებისთვის სოფლის მეურნეობაში. ყველა სახის
ინფორმაცია და ვადები იხ. ამ ბმულზე: https://poweringag.org/call-innovations

გამოცემები და სხვა
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური
ბიულეტენი, 2015 წლის აპრილის #33 გამოცემა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი წარმოადგენს რეგულარულ
სიახლეებს ინვესტიციების და ფინანსური ნაკადების შესახებ საქართველოს სოფლის
მეურნეობაში. გამოცემას გაეცანით ამ მისამართზე: http://agrogeorgia.blog.com/

ევროკავშირ/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენი
ევროკავშირი/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენის ბოლო გამოცემა ხელმისაწვდომია. იხილეთ
ამ ბმულზე: eeas.europa.eu/delegations/georgia/.

ENPARD: ახალი ამბები სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამიდან
სიახლეები იხ. www.enpard.ge
სურსათის უვნებლობის და ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო
Physikalisch-Technische Bundesanstalt-ს (PTB) და GIZ კერძო სექტორის განვითარების პროგრამა სამხრეთ კავკასიის (PSD SC) ერთობლივი მხარდაჭერით გამოიცა სურსათის უვნებლობისა და
ხარისხის სახელმძღვანელო - თხილის ნაწილი. სახელმძღვანელო მოიცავს ინფორმაციას
სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა მონაწილისთვის ფერმერები, მოსავლის ამღებები, გადამამუშავებლები და მოიცავს ინფორმაციას ხარისხის
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების ყველა ფუნქციის და სამსახურის შესახებ. იხილეთ ამ
ბმულზე: nfa.gov.ge/files/images/
Agro & Food Up-to-Date
Agro & Food-ის ყოველდღიურად განახლებადი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებსაიტებზე.
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/
http://georgien.ahk.de/armenien/newsletter/agro-food-news-armenia/
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