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კვლევა  მოამზადა  ააიპ აგრო სოლუშენსმა ამერიკ-
ის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითა-
რების სააგენტოს (USAID) საქართველოს სასოფ-
ლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგე-
ნის პროექტის (REAP) ტექნიკური დახმარების პროგ-
რამის ფარგლებში.

ამ კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დახმარებით ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. 

ნაშრომში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერ-

თებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
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შესავალი

საქართველოში ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ასეულობით ჰექტარი ნუშის ბაღი გაშენდა.

მსოფლიოში ნუშის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება. უცხოელმა ინვესტორებმა დაიწყეს ნუშის ბაღების 

გასაშენებლად ახალი ადგილების მოძიება. შესაბამისად,, საქართველოს ამ მიმართულებით ძალიან დიდი 

შანსები აქვს, რადგან კლიმატურ-ნიადაგობრივი მონაცემები, საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონებში, ნუშის 

წარმოებისთვის იდეალურ პირობებს ქმნის.

თუ ნუშის ბაღების გაშენება არსებული ტემპებით გაგრძელდა, საქართველოს აქვს შანსი, რომ ნუშის 

მწარმოებელი ქვეყნების სიაშიც საპატიო ადგილი დაიკავოს და ექსპორტიორი ქვეყნების ნუსხაშიც შევიდეს.
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1.1 ნუშის კულტურის ისტორია

ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 3-4 ათასი წლის წინ ნუში 

ველური სახით გავრცელებული იყო მცირე აზიაში, 

რომელიც  მის სამშობლოდ მიიჩნევა. მცირე აზიიიდან  

ნუში გავრცელდა საბერძნეთში, საბერძნეთიდან კი - 

სამხრეთ ესპანეთში, პორტუგალიაში, იტალიასა და 

ხმელთაშუა ზღვის კუნძულებზე – კორსიკაზე, სარდი-

ნიაზე, სიცილიაზე, კვიპროსზე.  XIX საუკუნის შუახა-

ნებში ნუშის კულტურა  შეიტანეს  აშშ-ში, სადაც ის 

სწრაფად გავრცელდა, უმთავრესად, კალიფორნიასა 

და არიზონაში მან სამრეწველო ხასიათი მიიღო. სა-

ქართველოში ნუში  ირანიდან და შუა აზიიდან შემოი-

ტანეს.

1.2 მცენარის დახასიათება

მშრალ სუბტროპიკულ ხეხილოვან კულტურათა შო-

რის ნუშს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ნუში შე-

დის Amygdalus L გვარში, რომელიც 40-მდე სახეობას 

აერთიანებს. გავრცელებულია ზომიერ და სუბტროპი-

კულ ზონაში. მის ნაყოფებზე, ძვირფასი კვებითი, დიე-

ტური და სამკურნალო თვისებების გამო, დიდი მოთ-

ხოვნაა. ნუში გამოიყენება როგორც ნედლ ხილად - 

ნუგბრად, ისე საკონდიტრო მრეწველობასა და მედი-

ცინაში. განსაკუთრებით ძვირფასია ნუშის ზეთი, რო-

მელსაც  ფართოდ იყენებენ. ნუშის ნაყოფები მოიხმა-

რება როგორც ნედლი, ისე მოხალული, დაშაქრული 

და დამარილებული სახით.ნაყოფები შეიცავენ 6,3- 

6,5 % წყალს; 21 % აზოტოვან ნივთიერებებს; 46-55 % 

ცხიმს. 3,2-3,5 % უჯრედინას.

არსებობს ნუშის ტკბილი და მწარე ტიპები. მწარე ტიპე-

ბი ფარმაკოლოგიური დანიშნულებით გამოიყენება.

ნუში შესანიშნავი თაფლოვანი მცენარეა. ადრე ყვავი-

ლობის გამო, იგი ფუტკრებისთვის საუკეთესო საკვები 

ბაზაა.

1.1 ნუშის კულტურის ისტორია

ნუშის ხის ვარჯი დატოტვილია, ხშირი, ცოცხისებრია, 

ფორმით - ძირითადად განიერპირამიდული. ნუშის 

ფოთოლი მოგრძო ელიფსურია, ლანცეტა, დაკბილუ-

ლი, ფოთლი საშუალო ზომისაა 3 სმ-დან 5-7 სმ-მდე. 

ფოთლის ზედაპირი გლუვია, მწვანე ან მუქი მწვანე. 

ნუშის მცენარეზე ორის სახის კვირტები ვითარდება, 

საფოთლე და საყვავილე. საფოთლე კვირტები უფ-

რო ყინვაგამძლეა, ვიდრე საყვავილე. ნუში ივითა-

რებს რამდენიმე სახის ტოტებს: მოკლე (თაიგულა), 

წკეპლა, შერეული, გამერქნებული, ვერტიკალური, 

მოზვერა და ნაადრევად წარმოშობილი ტოტები. მოკ-

ლე (თაიგულა) ტოტი სიგრძით 5-6 სმ-ია. მის დაბო-

ლოებაზე ვითარდება საფოთლე კვირტები.ამ კვირ-

ტების ქვემოთ კი ერთმანეთისაგან დაცილებით მდე-

ბარეობს რამდენიმე საყვავილე კვირტი.

ატმისაგან განსხვავებით, ნუშის თაიგულისმაგვარი 

ტოტები ხელსაყრელ პირობებში რამდენიმე წლის 

განმავლობაში ინარჩუნებს სიცოცხლისუნარიანობას. 

ნუშის ყვავილი ორსქესიანია, მცენარეზე განლაგებუ-

ლია ტყუპ-ტყუპად, იშვიათად თითო-თითო. ისინი სა-

შუალო ან დიდი ზომისაა, თერთრი, ღია ვარდისფერი 

ან მოწითალოვარდისფერი შეფერილობით, სპეცი-

ფიკური სუნით და არომატით. შეიცავს ნექტარს, რო-

მელიც იზიდავს ფუტკარს.ხეებზე ყვავილები უფრო 

ადრე იშლება, ვიდრე ფოთლები.

1.3 ნუშის კულტურის დამოკიდებულება ნია-

დაგობრივ-კლიმატურპირობებზე

ცხრილი 1 
მცენარის ძირითადი მახასიათებლები 

გულის   გამოსავლიანობა

ნაყოფის ფორმა

38-42 %

მოგრძო, ოვალური, ორივე 
გვერდი შებრტყელებული

ნაყოფის სიდიდე

ჯიშების მიხედვით:
38X18X13მმ
31X20X13მმ
34X21X17მმ

გემური თვისებები
ჯიშების მიხედვით:
მწარე
მოტკბო

ცხიმის შემცველობა 46-55%

ნუშის სამრეწველო 
ბაღების გაშენების 
რეკომენდებული სქემა

ჯიშების მიხედვით:
6მ X 5მ
6მ X 4მ

1 ჰა-ზე მოსავლიანობა 3.2- 4.5 ტონა

სრულმსხმოიარობაში 
შესვლის პერიოდი 6-7 წლის ასაკი

ნუში, სხვა კაკლოვან კულტურებთან შედარებით, უფ-

რო მეტ სითბოს მოითხოვს და სიმშრალის ამტანია. 

ნუში გვალვაგამძლე მცენარეა. იგი ძლიერ ფესვთა 

სისტემას ივითარებს,რომელიც ნიადაგში ღრმად 

ვრცელდება და საუკეთესო საშუალებაა ფერდობები-

სა და ქარისმიერი ეროზიისაგან ნიადაგის დასაცავად. 

გვალვაგამძლეობითი თვისების გამო, ნუში შესაძლე-

ბელია, ისეთ ადგილებში გაშენდეს, სადაც სხვა კულ-

ტურების გაშენება შეუძლებელია. ჩვეულებრივი ნუში 

4-8 მეტრის სიმაღლის, სინათლის მოყვარული, სიცხე 
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და გვალვაამტანი, ადრემოყვავილე, ჯვარედინდამამ-

ტვერიანებელი მცენარეა.

ნუშის ფესვთა სისტემა ვერ იტანს წყლის დადგომას და 

ნიადაგში მის სიახლოვეს. ისეთ ადგილებში, სადაც 

გრუნტის წყლები 1-1,5 მეტრი სიმაღლეზეა, მცენარე 

ვერ ვითარდება და ხმება. თავისი ძლიერი ფესვთა 

სისტემით ნუში შესაძლებელია გაშენდეს ისეთ ადგი-

ლებში,სადაც სხვა კულტურების გაშენება გავრცელე-

ბა შეუძლებელია.

ნუში ყინვაგამძლე მცენარეა, ზამთარში ღრმა მოსვე-

ნების პერიოდში, დაზიანების გარეშე შეუძლია, გადაი-
0ტანოს -23C . უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეს ახასია-

თებს სწრაფი და ძლიერი აღდგენის უნარი, რაიმე მი-

ზეზით დაზიანების ან ძლიერი გასხვლის შემდეგ. მცე-

ნარის ვარჯიან მრავალწლოვანი ტოტები სწრაფად 

აღდგება, მძინარე კვირტების წყალობით, რის შედე-

გადაც მოსავლიანობა 2-3 წლის შემდეგ კვლავ საწყის 

მდგომარეობას უბრუნდება. ნუშისათვის ყველაზე სა-

ზიანოა საგაზაფხულო ნაგვიანები წაყინვები. ყვავი-
0ლობის დასაწყისში ის იტანს ტემპერატურის - 3-4C -

მდე დაცემას, თუმცა ყვავილობის დამთავრების შემ-
0დეგ ტემპერატურის -1,5-2 C -მდე დაწევა მას აზიანებს 

და ანადგურებს.

ნუში გვალვაგამძლე მცენარედ მიიჩნევა, მაგრამ კო-

მერციული ბაღების გაშენება ისეთ  ადგილებში, სადაც 

საშუალო წლიური ნალექები 400 მმ-ზე ნაკლებია, შე-

საძლებელია მხოლოდ მორწყვით.

ნუში ვერ იტანს ჰაერის მაღალ ტენიანობას. მისი მო-

სავლიანობა უფრო მაღალია ისეთ ადგილებში, სადაც 

ფარდობითი ტენიანობა 35-40 %-ის ფარგლებშია. ნუ-

შისათვის საუკეთესოა მსუბუქი მექანიკური შემადგენ-

ლობისა და კარგი აერაციის მქონე კარბონატული ნია-

დაგები (კარბონატების შემცველობა 3-5 %), თუმცა მი-

სი ნარგაობები გვხვდება თიხნარ, ხირხატიან და ქვა-

ღორღიან ნიადაგებზეც. ნუშისათვის არახელსაყრე-

ლია მჟავე, მძიმე თიხნარი, წყალგაუმტარი და ნაკლე-

ბი აერაციის ნიადაგები. 

1.4 დამტვერვა

ნუშის ჯიშების უმეტესობა თვითსტერილურია და 

ჯვარედინ დამტვერვას მოითხოვს, ამიტომ ნუშის 

პლანტაციის გაშენებისას საჭიროა, მცენარეთა რაო-

დენობის მეხუთედი სხვა ჯიშის ნუშის ნერგებით შეივ-

სოს. ყვავილების დამტვერვის გაუმჯობესების მიზნით 

ბაღში ათავსებენ ფუტკრის სკებს.

1.5 ნუშის აგროტექნიკა

ბაღის გასაშენებლად ნიადაგი უნდა მოიხნას ღრმად 

50-60 სმ-ზე, ხვნა უნდა ჩატარდეს 30სექტემბრამდე. 

გადარგვის წინ  ნიადაგს მოასწორებენ და მასში ორ-

განული სასუქები  შეაქვთ. მარილიან ნიადაგებზე უნ-

და ჩატარდეს ჰიდროტექნიკურ-მელიორაციული ღო-

ნისძიებები. მაღალი მოსავლის მისაღებად მნიშვნე-

ლოვანია ნაკვეთისა და მიწის სწორად  შერჩევა და 

მცენარეთა კვების არე. ძლიერი ზრდის ტიპებისათვის, 

ღრმა სახნავი ფენის ნიადაგებზე რეკომენდირებულია 

7X8 მ, ხოლო ღორღიან ნიადაგებზე - 7X5მ. სუსტი 

ზრდის ან ატმის საძირეზე დამყნობილ ნერგებს რგა-

ვენ 6X5 მ ან 6X4 მ კვების არით. ნუშის ნერგის დარგვა 

შეიძლება როგორც შემოდგომაზე, ისე ადრე გაზაფ-

ხულზე. დასარგავ  ორმოებს იღებენ 40-50 სმ სიღრმე-

ზე. დარგვის წინ ორმოებში უნდა შევიტანოთ და კარ-

გად ავურიოთ ორგანულ-მინერალური სასუქები. 

დარგვის შემდეგ ნიადაგი უნდა მოიტკეპნოს, გაუკეთ-

დეს ჯამები და მოირწყას.

უხვი და მაღალხარისხოვანი მოსავლის მისაღებად 

აუცილებელია ბაღის განოყიერება მინერალური და 

ორგანული სასუქებით.

მიუხედავად გვალვაგამძლეობისა, ურწყავ პირობებში 

ირღვევა მცენარეთა ზრდის რიტმი, სუსტდება მიწისზე-

და და მიწისქვეშა ორგანოების ზრდა-განვითარება, 

მცირდება მოსავლიანობა, უარესდება ხარისხი. ამი-

ტომ კომერციული ბაღების პირობებში აუცილებელია 

მორწყვა. ნუშის სანაყოფე ნაზრდებს არ სჭირდება და-

მოკლება. შემოდგომაზე ვარჯი უნდა გასუფთავდეს 

ჩახშირებული და დაზიანებული ტოტებისაგან, რათა 

გაუმჯობესდეს ვარჯის განათება, რაც უხვი და ხარის-

ხიანი მოსავლის მიღების საწინდარია.
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1.6 მავნებელ-დაავადებები და მათთან 

ბრძოლა

ნუშს აზიანებენ როგორც მავნებლები, ისე სოკოვანი 
დაავადებები. კლასტეროსპოროზი აავადებს ნუშის 
ფოთლებს, ნაყოფებსა და ტოტებს. დაავადების პირ-
ველი ნიშნები ვლინდება გაზაფხულზე. ფოთლებზე 
ჩნდება პატარა ღია ყავისფერი ლაქები, მოწითალო 
არშიით. ლაქები მოგვიანებით ხმება, ფოთლიდან 
გადმოვარდება და მის  ადგილას რჩება ნახვრეტი. 
დაავადების წინააღმდეგ მცენარეს ამუშავებენ სპი-
ლენძშემცველი ან სხვა ფუნგიციდებით, კვირტების 
გაშლამდე ბორდოულის 3 % ხსნარით, ხოლო შემდეგ 
პერიოდში სპილენძის ქლორჟანგით, კუპროქსატით, 
იტალიური ბორდოთი, ციხომითა და ა.შ 0,4-0,5 % 
ხსნარით.

ატმის დიდი ბუგრი ნუშის კულტურაზე საკმაოდ გავრ-
ცელებული მავნებელია. იგი აზიანებს შტამბს, ფოთ-
ლებსა და ნორჩ ყლორტებს. დაზიანებული ფოთლე-
ბი იხვევა და იჭმუჭნება, ყლორტები ჩამორჩება ზრდა-
ში. ბუგრებით დაზიანებული ყლორტების რაოდენობა 
ქვედა იარუსზე უფრო მეტია, ვიდრე ზედაზე. ბუგრები 
პირველად აპრილის მეორე ნახევარში ჩნდება, მათი 
რაოდენობა თანდათან იზრდება და ივნისის პირველ 
დეკადაში  მაქსიმუმს აღწევს. შემდეგ მათი რიცხოვნე-
ბა მცირდება.

ბუგრების წინააღმდეგ მცენარეებს ამუშავებენ სხვადა-
სხვა ინსექტიციდებით.

პროფილაქტიკური ღონისძიებებიდან აუცილებელია 
დაავადებული, დაზიანებული, გამხმარი ნაწილების 
(ტოტები, ღეროები, ნაყოფები, ფოთლები) შეგროვე-
ბა და დაწვა, შტამბის ჩამოფხეკა, კირიანი ხსნარის 
წასმა, მცენარეების დროული გასხვლა, ანასხლავის 
დაწვა, გადანაჭრებზე ბაღის მალამოს წასმა.

ნუში საქართველოში აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის 
პირველ ნახევარში მწიფდება.

1.7 მოსავლის აღება

მომწიფებული ნაყოფების ლენჯო ყვითლდება და 

იხსნება, ეს ყველაზე კარგი პერიოდია მოსავლის ასა-

ღებად. ჩამოცვენილი და დაკრეფილი ნაყოფები უნ-

და გათავისუფლდეს გარე გარსისაგან, გაიშალოს 

მშრალ ადგილას, პერიოდულად  აირიოს. გამშრა-

ლი, გადარჩეული, საღი ნაყოფები მოთავსდეს ჰაერ-

გამტარ ტომრებში და დალაგდეს გრილ, ვენტილირე-

ბად სარდაფში.

1.8 ნუშის სასარგებლო და სამკურნალო 

თვისებებიტვერვა

ზოგადად კაკლოვანი კულტურები ცილებისა და მინე-

რალების (რკინა, თუთია, მაგნიუმი) წყაროა. ნუშის გუ-

ლი მდიდარია E ვიტამინით, რომელიც ბუნებრივი ან-

ტიოქსიდანტია, ხელს უშლის გულ-სისხლძარღვთა 

სისტემისა და სიმსივნურ დაავადებათა განვითარე-

ბას. ნუში კალციუმისა და B ჯგუფის ვიტამინების წყა-

როა, შეიცავს შაქარს, გლიკოზიდ ამიგდალინს, ფერ-

მენტ ემულსინს და ცხიმებს. ნუშის გულს აქვს დამარბი-

ლებელი, შემომგარსველი, ტკივილგამაყუჩებელი და 

კრუნჩხვის საწინააღმდეგო მოქმედება.

შუა აზიურ მედიცინაში შაქარში არეულ დანაყილ ნუშს 

წარმატებით იყენებენ: ანემიის, ასთმის, ხველის, უძი-

ლობის, თავის ტკივილის, ხელ-ფეხის დაბუჟების სამ-

კურნალოდ. კლასიკურ მედიცინაში ნუშის ემულსია, 

როგორც შემომგარსველი, დამარბილებელი და ტკი-

ვილგამაყუჩებელი საშუალება, ინიშნება კუჭ-ნაწლა-

ვის დაავადებების დროს. ნუშის ზეთისგან ამზადებენ 

მალამოებს. გარდა ამისა, ის ნაზი საფაღარათო სა-

შუალებაცაა და ნუშის რძესთან ერთად კოსმეტოლო-

გიაშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს.
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ნუშის 
პროდუქტები

Prunus dulcis

2.1 ნაყოფი

2.2 რძე და ზეთი
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2.1 ნაყოფი

ნუშის ნაყოფი კურკაა, რომელიც მოთავსებულია 

მწვანე ფერის ნაყოფგარემოში, ლენჯოში. ნაყოფი 

ზომით 1-6 სმ-ია და ტოტებზე მოკლე ყუნწითაა მიმაგ-

რებული. ნაყოფი სხვადასხვა ფორმისაა: მომრგვა-

ლებული, ბრტყელი, მოგრძო, ცილინდრული. 

მას სწორი, პრიალა ან ხაოიანი ზედაპირი აქვს. ნაჭუჭი 

ყავისფერი ან ღია ყავისფერია. ნუშის გული კანშია 

გახვეული, ტკბილია ან მწარე, რაც დამოკიდებულია 

ჯიშებზე. ხალხურ მედიცინაში (XI-XII ს.) ნუში ცნობი-

ლია როგორც სხვადასხვა სნეულების სამკურნალო 

საშუალება. თანამედროვე მედიცინა ნუშის გულს იყე-

ნებს თირკმლისა და ღვიძლის დაავადებების სამკურ-

ნალოდ.

ნაყოფი (გული) მოიხმარება ნედლი, მოხალული, და-

შაქრებული, დამარირებული სახით.  ნუში მრავალმხ-

რივ გამოიყენება საკონდიტრო, ფარმაკოლოგიურ და 

პარფიუმერიის წარმოებაში.

2.2 რძე და ზეთი

ნუშის რძე გამოიყენება ფარმაკოლოგიასა და კული-

ნარიაში. განსაკუთრებით ძვირფასია ნუშის ზეთი, რო-

მელიც მრავალმხრივ გამოიყენება. ნუშის ზეთს ორი 

სახეობის - ტკბილი და მწარე - ნუშისგან ხდიან. ის სასი-

ამოვნო გემოს მქონე მოყვითალო ფერის გამჭვირვა-

ლე, უსუნო სითხეა . მაღალი კონცენტრაციით შეიცავს 

ფიტოსტეროლს, ამიგდალინს, ტოკოსტეროლს, ტრი-

ოლეინს, ლინოლენის მჟავას, გლიცერიდს და სხვა 

მნიშვნელოვან ნივთიერებებს. ნუშის ზეთი მდიდარია 

E ვიტამინით, რომელიც აფერხებს უჯრედთა დაბერე-

ბას, აცხრობს კანის ანთებით პროცესებს. ნუშის ზეთი 

ხელს უწყობს ცხიმოვანი ჯირკვლების ფუნქციის ნორ-

მალიზებას, ხელს უშლის ფორების გაფართოებას, 

უნარჩუნებს თმას ელასტიკურობასა და ბზინვარებას. 

იგი არეგულირებს კანში წყლისა და ლიპიდების 

ცვლას, ეპიდერმული ბარიერის განვლადობას, ააქტი-

ურებს უჯრედთა რეგენერაციის პროცესს. საუკეთესო 

საშუალებაა მასაჟისათვის. გამოიყენება როგორც და-

მოუკიდებლად, ისე სხვა ზეთებთან კომბინირებულად 

ცელულიტის სამკურნალოდ. კარგად შეიწოვება კანი-

დან, აქვს ანთების საწინააღმდეგო, რეგენერაციული 

და მატონიზებელი მოქმედება, ამშვიდებს, კვებავს და 

ატენიანებს კანს. რეკომენდირებულია მგრძნობიარე 

და მშრალი კანის გასაწმენდად, ნაწოლების სამკურ-

ნალოდ, მშრალი თმის მოსავლელად. მისი რეგულა-

რული შეზელა აუმჯობესებს თმის სტრუქტურას, აჯან-

საღებს და ბზინვარებას მატებს მას. ეფექტურია ნაოჭე-

ბის (განსაკუთრებით - თვალის ირგვლივ არსებულთა) 

საწინააღმდეგოდ. კარგია თერმული დამწვრობის, კა-

ნის მიკროტრავმების სამკურნალოდაც. ნუშის ზეთის 

გამოსავლიანობა 30-37%-ს შეადგენს (დამოკიდებუ-

ლია გამოწურვის ტემპერატურაზე, ტექნოლოგიაზე და 

პროდუქტის ტენიანობაზე). 1ლიტრი ნუშის ზეთის საცა-

ლო ფასი, მსოფლიო ბაზარზე 13-15$-ს შეადგენს.
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3.1 ნაყოფის სიმწიფის მაჩვენებლები

მოსავლის აღება უნდა დაიწყოს მაშინ, როცა ნეჭი 

(გარსი) სკდება და ნაჭუჭს იოლადშორდება. მოსავა-

ლი აღებისთანავე უნდა გადაირჩეს, მოშორდეს გარ-

სი, უხარისხო - მავნებლით ან დაავადებით დაზიანებუ-

ლი ნაყოფი დაჯგუფდეს ცალკე (ის განცალკევებით 

უნდა გააშრონ და შეინახონ).

3.2 შრობა

მოსავლის აღების შემდეგ ნუში უნდა გაშრეს მზეზე ან 

სპეციალური საშრობების გამოყენებით, შრობის პრო-

ცესის სწორად წარმართვას დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

ამ დროს ყალიბდება ნედლეულის საბოლოო კონდი-

ციები,  ტენის შემცირებასთან ერთად გრძელდება შე-

მადგენელი ნივთიერებების, ძირითადად კი ცხიმების, 

სინთეზი. ამიტომ საჭიროა, მკაცრად გაკონტროლდეს 

შრობის ტემპერატურა, რომელიც უნდა იყოს 23°C-

30°C დან არაუმეტეს 43°C და გაკონტროლდეს მასაში 

ტენი (რაც უფრო მაღალია საკრეფი სიმწიფის ნედ-

ლეულში ტენი, მით დაბალი ტემპერატურიდან უნდა 

დაიწყოს შრობა). შრობის პროცესის ხანგრძლივობა: 

საშრობში არაუმეტეს 2 დღე; მზეზე საშუალოდ 10-12 

დღე. ტენის ოპტიმალური ნიშნული: გაუტეხავი ნუში - 

არაუმეტეს 11,0%, ნუშის გული - 6,5% (არაუმეტეს 

7,0%)

3.3 შენახვა

გაუტეხავი ნუში უნდა შეინახოს ჯვალოს (ჯუთის) ტომ-

რებში (25-50 კგ), მუყაოს ყუთებში ან დიდი ტევადობის 

(1-1,5 ტონა და მეტი) ტომრებში, ე.წ. „ბიგბეგებ“-ში. ნუ-

შის გულის შენახვა რეკომენდებულია ვაკუუმშეფუთ-

ვით და მუყაოს ყუთებით.ნედლეული უნდა დასაწყობ-

დეს ტარაში (პალეტებზე), წესების დაცვით, და გაკონ-

ტროლდეს შენახვის რეჟიმის პარამეტრები: ტენიანო-

ბა - 50-65%. რაც შეეხება ტემპერატურის ნიშნულს, 

სხვადასხვა ტემპერატურის პირობებში შენახვის ხანგ-

რძლივობა განსხვავებულია.

ნედლეული შენახვის ხანგრძლივობა
შენახვის ტემპერატურა 50-65% ტენიანობის პირობებში

გული

გაუტეხავი

თვე

-18-0°C 0°C 10°C 20°C

12+ 20 16 6

12+ 10 8 4

3.4 შენახვის მონიტორინგი

ნედლეულის შენახვის სირთულე გამოწვეულია იმით, 

რომ მცენარეული ნედლეული წარმოადგენს ცოცხალ 

ორგანიზმს, რომელიც შენახვის დროს აგრძელებს სი-

ცოცხლეს, მიმდინარეობს: ფიზიკური (წყლის აორთქ-

ლება), ფიზიოლოგიური (სუნთქვა), ქიმიური და მიკ-

რობიოლოგიური პროცესები. განსაკუთრებული რე-

გულირება სჭირდება სუნთქვის ინტენსივობასა და 

წყლის აორთქლებას, რადგან  მეტწილად მასზეა და-

მოკიდებული სხვა პროცესების მიმდინარეობა, რაც 

საბოლოოდ დანაკარგებს ზრდის (მასის, ხარისხის).

ცხრილი 2 
ნუშის შენახვის ხანგრძლივობის დამოკიდებულება ტემპერატურის მიმართ.

გრაფიკი 1

შთანთქავს გამოყოფს

სითბო H 02 CO2

3.5 ხარისხის გაუარესება

ხარისხის გაუარესების პირველი ნიშანია გამწარება, 

რაც ცხიმის ჰიდროლიზითაა გამოწვეული (როდესაც 

სუნთქვის ინტენსივობა-ტენიანობა და ტემპერატურა 

მაღალია),მეორე ე.წ „დამძაღება“ და მესამე დაობება 

(გროვდება აფლატოქსინი).

ჟანგბადი
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3.6 ნუშის გადამუშავება

საქარველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმო არ 

არსებობს. აქამდე ამ ტიპის საწარმო არ იყო საჭირო, 

რადგან ნუშის ბაღები ფაქტობრივად არ არსებობდა. 

ბაზარზე ქართული პროდუქტი ქაოსურად არსებობდა 

და მხოლოდ საკუთარ ბაღებში ან ქარსაცავებად 

დარგული ნუშის ხეებიდან ჩამობერტყილ ნაყოფს თუ 

გამოიტანდნენ გასაყიდად.

საქართველოში თანამედროვე კომერციული ნუშის 

ბაღების გაშენება სულ რამდენიმე წელია დაიწყო და 

ჯერ ფაქტობრივად მოსავალიც კი არავის მიუღია 

ახალგაშენებული ბაღებიდან. რამდენიმე მეწარმე, 

რომლებიც შედარებით დიდი მოცულობის ბაღებს 

ფლობენ,  გეგმავს ნუშის გადამამუშავებელი ქარხნე-

ბის აშენებას. ნუშის ქარხანას სჭირდება სამი ძირითა-

დი აგრეგატი: კანის გასაცლელი, გასაშრობი და სატე-

ხი.

საწარმოში შემოტანილი გაუტეხავი, მთლიანი ნუში (შემდეგში „ნედლეული“) იყრება მიმღებ ბუნკერში, სა-
დაც მოწმდება ნუშის ტენიანობა.

ბუნკერიდან მიღებული ნედლეული საჭიროებისამებრ  გადადის საშრობში, სადაც წევენ მის ტენიანობას 
საჭირო კონდიციამდე.

მშრალი ნედლეული, ელევატორის მეშვეობთ გადადის როტაციულ გრეიდერში, სადაც პირველადად  
იწმინდება. კონკრეტულად კი ნუშის გამხმარი, მწვანე გარსი შორდება,ასევე ნებისმიერი სხვა შეყოლილი 
მასისგან თავისუფლდება. დამხარისხებელში გასვლის შემდეგ ვიღებთ, სუფთა ნედლეულს, 
რომელიც მზად არის გასატეხად.

ამის შემდეგ ასევე ავტომატური, სპეციალური კონვეიერით ნედლეული გადადის დანადგარში, სადაც 

ნუშს ტეხენ, სპეციალური კონუსური ფორმის ფირფიტების მეშვეობით. მტეხავ დანადგარში ნედლეულის 

გატარების შემდეგ ვიღებთ ნუშის გულს და ნაჭუჭს.

ამის შემდეგ ნუშის გული და ნაჭუჭი გადადის სპეციალურ მაგნიტო-ვიბრაციულ მიმწოდებელში, რომელიც 

ნაჭუჭსა და გულს აწვდის სპეციალურ გრეიდერს, სადაც იწმინდება მცირე ზომის ნარჩენებისგან. ეს და-

ნადგარი, ტოვებს მხოლოდ დიდ ნაწილებს და ყველა ზედმეტ წვრილ ნარჩენს აცლის.

ამის შემდეგ კონვეირის მეშვეობით გული და ნაჭუჭი გადადის სპეციალურ ვიბრაცულ სელექტოგრეი-
დერში, რომელიც განაცალკევებს ნაჭუჭსა და გულს.

ამის შემდეგ ნუშის გული გადადის ჰაერის კალიბრატორში, სადაც, სიმძიმის მიხედვით,გამოდის 2 
ხარისხი

ნაგავი (ყველა ტიპის ანარჩენი, უწვრილესი ანარჩე-
ნები, ნამტვრევები, ნუშის გულისკანი და ა.შ.). მზა ნედლეული, ნუშის გული, ყველა ხარისხის.

ამის შემდეგ, სპეციალური რბილქამრიანი კონვეიერის მეშვეობით, ნედლეული გადადის საბოლოო კა-
ლიბრატორში, სადაც ნუშის გულს ზომების მიხედვით ახარისხებენ.

პროცესი გრძელდება შესაფუთ დანადგარში, სადაც  ნუშის გული საცალო ბაზრისთვის  იფუთება.

ნუშის თანამედროვე საწარმოო ხაზის დეტალური აღწერა:
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ნუშის 

Prunus dulcis

4.1 საქართველოში გავრცელებული ჯიშები

4.2 ნუშის ადგილობრივი წარმოება

4.3 ნუშის ფასი ჰიპერმარკეტებში

4.4 საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალი

4.5 ნუშის ადგილობრივი სანერგეები

4.6 პროექტი „დანერგე მომავალი“

4.7 ნუშის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მიხედვით

4.8 ნუშის SWOT ანალიზი

ადგილობრივი

ბ ა ზ ა რ ი
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4 .1 საქართველოში გავრცელებული ჯიშები

საქართველოში ნუშის ყოველწლიური მოსავლის სტა-
ბილური მიღების აუცილებელი წინაპირობაა გვიან  
(საგაზაფხულო წაყინვების რისკის ჩავლის შემდეგ) 
მოყვავილე ფორმებისა და ჯიშების შერჩევა. 

ფერმერები ირჩევენ მაღალმოსავლიან, გვალვაგამძ-
ლე, გვიანმოყვავილე, სუსტი ზრდის, თხელნაჭუჭა, 
მავნებელ-დაავადებებისა და სტრესული ფაქტორების 
მიმართ გამძლე ჯიშებს. გულის მაღალი ხარისხის, გა-
მოსავლიანობისა და ყინვაგამძლეობის მიხედვით, 
აღმოსავლეთ საქართველოში ქვემო ქართლსა და კა-
ხეთში დარაიონებული ჯიშებია: შაქარა, შირაქულა, 
ზილიჩა, თხელნაჭუჭა, ნიკიტის 62, ძეგვური, კაჭრეთუ-
ლი, გიკა, ლისი, პატარძეული, ნონპარელი, სუპერნო-
ვა, ფერანი, გენკო, ტუონოვო, ბუტე, პადრე, მარდია, 
გრან-ფერანი, გუარა.

სამრეწველო მნიშვნელობით ინტენსიური ტიპის ნუშის 
ბაღების გაშენება რეკომენდებულია 6X5მ, 6მX4მ მცე-
ნარეთა დგომის სქემით. ნერგი აუცილებლად ნამყენი 
უნდა იყოს. ნუშის სამრეწველო ჯიშებს უნდა ახასია-
თებდეს სუსტი ზრდა, მაღალპროდუქტიულობა, ნაყო-
ფის მაღალი ხარისხი, გულის მაღალი გამოსავლია-
ნობა, ვეგეტაციის გვიანი დაწყება, სტრესული ფაქტო-
რებისა და მავნებელ-დაავადებების მიმართ იმუნურო-
ბა (გამძლეობა).

ნუშის ბაღების გაშენებას სტიმული მისცა სოფლის მე-
ურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროექტმა 
- ‘’დანერგე მომავალი’’. ახალი ბაღების ძირითადი ნა-
წილი შენდება შემდეგი ჯიშებით: სუპერნოვა, ბუტე, მი-
სიონი, გუარა, პადრე, მარდია, გრან-ფერანი, კარმე-
ნი, სისკო, ფრანკოეტე, ნონპარელი, ბელონა, გენკო. 
კომერციული ჯიშებიდან აღსანიშნავია: სუპერნოვა, 
გენკო, გუარა, სოლეტა და ფერანე.

სუპერნოვა საშუალო ზრდისაა, ყვავილობს ჩვეულებ-
რივ ნუშზე თექვსმეტი დღით გვიან, რაც ამცირებს მო-
ყინვის რისკს. ტყუპნაყოფიანობა 5-10 %, იკრიფება   
1-10 სექტემბერს. მოსავლიანობა რეგულარული და 
სტაბილურია, გულის გამოსავლიანობა 35-40 %.

გენკო - მცენარე ძლიერი ზრდისაა, ყვავილობის პერი-
ოდი საგვიანო, ტყუპნაყოფიანობა 4-10 %. იკრიფება 

20-30 აგვისტოს. მოსავლიანობა რეგულარული და 
სტაბილურია. გულის გამოსავლიანობა 30-37 %.

ფერანი - საშუალო ზრდისაა, ყვავილობის პერიოდი - 
საშუალო-საგვიანო, მოითხოვს დამამტვერიანებელს- 
გენკო და ტუონო. ტყუპნაყოფიანობა 0-2 %, იკრიფე-
ბა 10-30 სექტემბერს. მოსავლიანობა რეგულარული 
და სტაბილურია, გულის გამოსავლიანობა - 35-40 %.

გუარა - შედარებით ადრე მოყვავილეა, თუმცა გამო-
ირჩევა უხვი მსხმოიარობით.

როგორც აღვნიშნეთ, ნუშის მოსავლიანობაზე ყველა-
ზე მეტად ზემოქმედებს საგაზაფხულო წაყინვები. თუმ-
ცა მსოფლიოში თანამედროვე ცოდნისა და ტექნო-
ლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია, ნუშის ყვავი-
ლობის გარკვეული პერიოდით (1-2 კვირით) შეჩერე-
ბა სპეციალური ფიტორეგულატორების ან სხვა პრეპა-
რატების გამოყენებით.

4.2 ნუშის ადგილობრივი წარმოება

ნუშის ბაზარი საქართველოში ძალიან ქაოსური და 
არაორგანიზებულია. ნუშის ადგილობრივი წარმოება 
ფაქტობრივად არ გვაქვს. არ არსებობს სტაბილური 
მიწოდების არხები და ბაზარი იმპორტზეა დამოკიდე-
ბული.

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა - საწარმოო  ბაღების 
არ არსებობა განაპირობებს ქართული ნუშის არაკონ-
კურენტუნარიანობას იმპორტულთან შედარებით. სა-
ქართველოში ფაქტობრივად არ არის ნუშის მსხმოია-
რე კომერციული ბაღები. ბოლო 3 წელიწადში კი 900 
ჰა-ზე მეტი ნუშის ბაღი გაშენდა, თუმცა ჯერ არცერთი 
მათგანი მსხმოიარობაში  არ  შესულა. მომავალ 
წლებში კიდევ გაშენდება რამდენიმე ასეული ჰექტარი 
და ძალიან მალე საჭირო გახდება ნუშის გადამამუშა-
ვებელი საწარმოების მშენებლობა. ეს ისეთივე შეუქ-
ცევადი პროცესია, როგორიც თხილისა (ბაზარზე უკვე 
40-ამდე თხილის გადამამუშავებელი საწარმოა). სამე-
ურნეო ღია ბაზრებზე გვხვდება ადგილობრივი და იმ-
პორტირებული ნუში. ფასები განსხვავდება. აღსანიშ-
ნავია, რომ ბოლო 4-5 წლის  განმავლობაში სამეურ-
ნეო ბაზრებზე ნუშზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად, 
ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ნუშს განსაკუთრე-
ბით მოიხმარენ ონკოლოგიური დაავადების სამკურ-
ნალოდ და პროფილაქტიკისთვის.

ცხრილი 3: სამეურნეო ღია ბაზრებზე ნუშის ფასები

ადგილობრივი ნუში ფასი

ნაჭუჭიანი ნუში

ნუშის გული

10-12 ლარი

25-27 ლარი

იმპორტული ნუში ფასი

ნაჭუჭიანი ნუში

ნუშის გული

14-16 ლარი

35 ლარი
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ზოგადად, საქართველოში ნუშის მოხმარების კულტუ-
რა არ არის, რადგან ნუში არ არის ჩვენი სამზარეუ-
ლოს ძირითადი ინგრედიენტი. ნაკლებ მოხმარებას 
ისიც განაპირობებს, რომ საქართველოში არ გვაქვს 
საწარმო, რომელმაც შეიძლება აქტიურად გამოიყე-
ნოს ნუში, როგორც ნედლეული.

უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეჯოს რაიონში, ძირითა-
დად ადგილობრივი ინვესტიციით, ძალიან დიდ ფარ-
თობზე შენდება ნუშის ბაღი. ამ ეტაპისთვის აღნიშნულ 
ბაღში, 350 ჰა-ზე მეტ ფართობზეა ნუში გაშენებული. 
სულ კი 1500 ჰა-ზეა ბაღის გაშენება დაგეგმილი. ნერ-
გების იმპორტირება ესპანეთიდან და იტალიიდან გა-
ნახორციელეს. მომავალში დაგეგმილი აქვთ გადამა-
მუშავებელი საწარმოს შექმნა.

4.3 ნუშის ფასი ჰიპერმარკეტებში

ჰიპერმარკეტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხა-
რისხის და მიწოდების სტაბილურობა. ეს ორი პირობა 
აუცილებელია, რადგან მათი დახლები არ დაცარი-
ელდეს. ყველა ჰიპერმარკეტს საქართველოში ნუშით 
ძირითადად 2 დისტრიბუტორი ამარაგებს. ორივე 
მათგანი იმპორტიორია და თავადვე ახორციელებენ 
ნუშის დისტრიბუციასაც. ნუშის გულის ძირითადი 
ასორტიმენტი, რომელიც იმპორტიორებს ბაზარზე გა-
მოაქვთ:

ჩასაბარებელი ფასი გასაყიდი ფასი

ცხრილი 3: სამეურნეო ღია ბაზრებზე ნუშის ფასები

ნუშის გული

ნუშის გული კანგაცლილი

ნუშის გული წიწაკით

ნუშის გული მარილიანი

ნუშის გული მოხალული

ნუშის გული ტკბილი

ბაზრის კვლევისას, მოვიპოვეთ ინფორმაცია, თუ რა 

ფასად აწვდიან ეს კომპანიები ნუშის გულს სუპერმარ-

კეტებსა და ჰიპერმარკეტებს.

ნუშის გული

ნაჭუჭიანი ნუში

32.5 დან - 42 ლარამდე 42 დან - 55 ლარამდე

ჩასაბარებელი ფასი გასაყიდი ფასი

14 დან - 16 ლარამდე 17,5 დან - 25,5 ლარამდე

უნდა აღინიშნოს, რომ გაუტეხავი ნუში ძალიან მცირე 

რაოდენობით იყიდება. ჰიპერმარკეტებში ძირითადი 

მოთხოვნა ნუშის გულზეა.

ქართული ჰიპერმარკეტები წელიწადში დაახლოებით 

12-15 ტონა ნუშის გულს ყიდიან. რაც შეეხება გაუტეხა-

ვი ნუშის წლიურ სარეალიზაციო მოცულობას, ის 4-5 

ტონის ფარგლებშია. უნდა აღინიშნოს, რომ პიკურ სე-

ზონში (ახალი წელი და აღდგომის პერიოდი), ნუშის 

საშუალო ყოველთვიური გაყიდვების მოცულობა სამ-

მაგდება.

ნუშისა და ნუშის გულის ყველაზე დიდი გაყიდვები სა-

მეურნეო ღია ბაზარზე  ფიქსირდება.

4.4 საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალი

ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, ნუშის ბაღები აქტიუ-

რად შენდება. ამ კულტურის გაშენებით დაინტერესე-

ბულნი არიან უცხოელი ინვესტორები. აშშ-ში, კალი-

ფორნიის შტატში, რომელიც ნუშის ერთ-ერთი ყველა-

ზე დიდი მწარმოებელია მსოფლიოში, გაჩნდა სარწყა-

ვი წყლის პრობლემა. ჭაბურღილებში წყლის დონე 

წლიდან წლამდე დაბლა იწევს და რწყვა სულ უფრო 

დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული.  სწორედ ამის გა-

მო, უცხოურ აგრობიზნესჯგუფებს  აქტიურად გადა-

აქვთ ნუშის ბიზნესი კალიფორნიიდან სხვა ქვეყნებში. 

ერთ-ერთი სამიზნე ქვეყანა ესპანეთია, თუმცა იქ სა-

სოფლო-სამეურნეო მიწა  ძვირია, ხოლო მოვლის ყო-

ველწლიური საწარმოო ხარჯები მაღალი. ინვესტო-

რებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ჩრდილოეთ აფრი-

კაა, თუმცა იქ, პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო, 

ინვესტიციის განხორციელებისგან ყველა თავს იკა-

ვებს. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ საქართვე-

ლო ინვესტორების მხრიდან ერთ-ერთ სამიზნე ქვეყა-

ნაა. რამდენიმე ინვესტორი უკვე ატარებს მნიშვნელო-

ვან კვლევებს საქართველოში ნუშის წარმოების რისკ-

ფაქტორებსა და შესაძლებლობაზე. უკვე განსაზღვრუ-

ლია აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიო-

ნი, სადაც ნუშის კონკრეტული ჯიშებისთვის მისაღები 

კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირობებია. თუ ინვესტო-

რებმა აქტიურად დაიწყეს ნუშის ბაღების გაშენება, სა-

ქართველოს აქვს დიდი შანსი და პოტენციალი, გახ-

დეს ნუშის ერთ-ერთი დიდი მწარმოებელი ქვეყანა 

მსოფლიოში.

ქართულ ნუშს ექსპორტის პოტენციალი აქვს ევროკავ-

შირში, ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში. თუმცა ამ 

ბაზრებზე შესასვლელად აუცილებელია, ფასი კონკუ-

რენტული იყოს. ასევე მნიშვნელოვანია სურსათის უვ-

ნებლობისა და პროდუქტის ხარისხის მოთხოვნების 

დაცვა.
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ამჟამად კავკასიაში საქართველო ლიდერია ნუშის 

წარმოებაში. ნუშის წარმოება საქართველოში უფრო 

მეტია, ვიდრე აზერბაიჯანში. აგრეთვე, ნუშის წარმოე-

ბა საქართველოში უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება, 

ვიდრე აზერბაიჯანში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში 

საქართველოში 900 ჰა-ზე მეტი ბაღია გაშენებული. 

თუ ბაღების გაშენების ტენდენცია გაგრძელდა, საქარ-

თველოს საპატიო ადგილს დაიკავებს ნუშის მწარმოე-

ბელი და ექსპორტიორი ქვეყნების სიაში.

ცხრილი #5: ნუშის ბაღებიდან მოსალოდნელი 
მოსავალი

ნუშის ბაღების გაშენებული ფართობებიდან მოსალოდნელი მოსავლიანობა წლების მიხედვით (ტონა

სულ  ნუშის მოსალოდნელი მოსავალი 
საქართველოში (ტ)
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წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება

თუმცა მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ საქართ-

ველოდან ნუშის ექსპორტზე გასატანი გზა ჯერ არ არ-

სებობს. საჭიროა საექსპორტო ბაზრის გაჭრა, რომე-

ლიც განაპირობებს ნუშის ბაზრის განვითარებას. ამის-

თვის კი უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო სტან-

დარტების შესაბამისი ხარისხის პროდუქტის წარმოე-

ბა.

4.5 ნუშის ადგილობრივი სანერგეები

ნუში თესლითა და მყნობით მრავლდება. სანერგეებში 
ნუშს ძირითადად ამრავლებენ მყნობით, რისთვისაც 
იყენებენ თესლიდან აღზრდილ საძირეს. ნიადაგის 
სხვადასხვა პირობის მიხედვით, საძირედ იყენებენ 
კურკოვნებს – ატამს, გარგარს, ქლიავს, ტყემალს და 
თვით ნუშის სხვადასხვა სახეობას. ყველაზე ხშირად 
ატმის საძირეს იყენებენ, რომელიც კარგად იტანს ტე-
ნის ნაკლებობასაც და ხანმოკლე სიჭარბესაც, მაგრამ 

ცხრილი #6: ნუშის ბაღებიდან მოსალოდნელი 
მოსავალი

სიცოცხლის მოკლე ხანგრძლივობა ახასიათებს. ისეთ 
რაიონებში, რომლებშიც გრუნტის წყლები ზედაპირ-
თან ახლოსაა, რეკომენდებულია ნუშისთვის საძირედ 
ტყემლის თესლნერგების გამოყენება.

ყველა საძირეს შორის უპირატესობა ენიჭება ჩვეუ-
ლებრივი მწარე ნუშის საძირეს. იგი ადვილად იტანს 
ტენის ხანგრძლივ ნაკლებობას, ზრდის საღსა და ხანგ-
რძლივი სიცოცხლის მქონე ნამყენს. ვერ იტანს და 
ცუდად იზრდება ჭარბი ტენისა და მჟავე რეაქციის მქო-
ნე ნიადაგებში. გვალვების შემთხვევაში ახასიათებს 

ნაკლები ზრდა და შედარებით დაბალი მოსავლიანო-
ბა. ტკბილი ნუშის საძირედ გამოყენება სასურველი არ 
არის, ვინაიდან მას ეტანებიან მღრღნელები და სხვა-
დასხვა მავნებელი.

ნუშის ნერგების იმპორტი ხორციელდება იტალიიდან 
და ესპანეთიდან. ნუშის ნერგების დაახლოებით 70% 
იმპორტულია, ხოლო დანარჩენი ადგილობრივი წარ-
მოებისაა. ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართ-
ველოში 200 ათას ცალზე მეტი ნერგია იმპორტირებუ-
ლი. სამწუხაროდ ზუსტი მონაცემები არ არსებობს, 
რადგან საბაჟო დეპარტამენტი ერთ კოდში ატარებს 
ყველა სახის ნერგს.

ადგილობრივი სანერგეები წელიწადში დაახლოებით 
25,000 - 30,000 ცალ ნუშის ნერგს აწარმოებენ. მათ 
მიერ ძირითადად იწარმოება 2 ჯიში - სუპერნოვა, ნონ-
პარეილი, რომლის საძირედ მწარე ნუშია გამოყენე-
ბული.

ნაჭუჭგაცლილი

შენიშვნა

საექსპორტო ბაზარი მიზეზი

ნაჭუჭგაუცლელი

1. ევროკავშირი (დასავლეთი 
და ცენტრალური ევროპა)
2.  ახლო აღმოსავლეთი
3.  აზია

1. ევროკავშირი (დასავლეთი 
და ცენტრალური ევროპა)
2.  ახლო აღმოსავლეთი
3.  აზია

მიუხედავად იმისა, რომ ნაჭუჭგაცლილი ნუშით ვაჭრობა უფ-
რო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნაჭუჭგაუცლელით, იმპორტის 
ზრდა ამ უკანასკნელში უფრო მნიშვნელოვანია.

1.წარმოების (ფართობის) 
შემცირება, მოთხოვნის 
ზრდა
2.მოთხოვნის ზრდა
3.მოთხოვნის ზრდა
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ნუშის ნერგების გამოყვანისა და გამრავლების ტექნო-

ლოგია, კაკალთან შედარებით, გაცილებით მარტივი 

და დახვეწილია. ერთადერთი პრობლემაა საკალმე 

მასალის სიმცირე. ნუშის ადგილობრივი ნერგები კონ-

კურენციას უწევს იმპორტულ ნერგებს. იმპორტული 

ნერგების ფასი მერყეობს 3-5 ევროს ფარგლებში, ხო-

ლო ადგილობრივი ნერგების ფასი 3-6 ლარია. რაც 

შეეხება ნერგებს, ხშირად ადგილობრივი ნერგი სჯობს 

იმპორტირებულს. სანერგეებთან დაკავშირებით 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრობლემა სადედე ბაღე-

ბის არარსებობაა. სადედე ნერგების (შემდგომში სა-

კალმე მასალა) იმპორტი ხორციელდება იტალიიდან, 

თურქეთიდან და ამერიკიდან. სადედე ხეების (კალმე-

ბის აჭრის დაწყებამდე) გაზრდას საშუალოდ ოთხი წე-

ლი სჭირდება, რაც საკმაოდ დიდი დროა. დღეს არსე-

ბობს ნუშის ხუთი სანერგე. გარდა ამისა, შვიდი სანერ-

გე აპირებს ბაზარზე ოპერირების დაწყებას.

სანერგეებში არ არის განსაკუთრებული პრობლემები 

დაავადებებთან დაკავშირებით . შეიძლება შეგვხვდეს 

ნუშისათვის დამახასიათებელი სტანდარტული დაავა-

დებები: კლასტეროსპოროზი და ტკიპები

ამჟამად დაწყეულია სანერგეების სერტიფიცირების 

ნებაყოფლობითი პროცესი. აღნიშნული აქტივობის 

ფარგლებში ადგილობრივ სანერგეებში ნერგების ხა-

რისხისა და ჯიშობრივი სიწმინდის დონე 2 წელიწადში 

გარკვეულ საფეხურზე ავა. ასევე პარლამენტში შეტა-

ნილია კანონპროექტი ნერგების სერტიფიცირებაზე, 

რომელიც დაარეგულირებს ნერგების წარმოებისა და 

მასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

სარგავი და გასამრავლებელი მასალების სერტიფი-
ცირების პროცედურების საერთაშორისო სტანდარ-
ტების მიხედვით COUNCIL DIRECTIVE 2008/90/EC და 
EPPO Standards SCHEMES FOR THE PRODUCTION 
OF HEALTHY PLANTS FOR PLANTING, სარგავი მასა-
ლის მწარმოებელი ფერმერები ვალდებულნი არიან, 
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის 
თესლის დასარგავი მასალების სტანდარტებისა და სერ-
ტიფიცირების კვლევის სამსახურში წარმოადგინონ ნია-
დაგის ანალიზის შედეგები, მათ მფლობელობაში არსე-
ბული Prunus (ბალი, ალუბალი, ქლიავი, გარგარი, ატა-
მი), Juglans (კაკალი), Rubus (ჟოლო, მაყვალი), Ribes 

(მოცხარი, ხურტკმელი) და Fragaria (მარწყვი), სახეობე-
ბის სანერგეების ნიადაგში ვირუსგადამტანი ნემატოდე-
ბის არსებობის შესახებ.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას 

გააჩნია ტექნიკური შესაძლებლობა, ჩაატაროს ვირუსე-

ბის ტესტირება მცენარეულ მასალაში, ასევე მოახდინოს 

ვირუსის გადამტანი ნემატოდების იდენტიფიკაცია ნია-

დაგში. პრობლემა ის არის, რომ ფერმერი თავად არ 

არის დაინტერესებული, შეამოწმოს ნერგის ხარისხი. 

ხშირად ფერმერის ცნობიერება დაბალია და მან არ 

იცის, რა ზიანის მოტანა შეუძლია ვირუსულ ან სხვა დაა-

ვადებას.

სანერგეების სტაბილური და გრძელვადიანი განვითა-

რების, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკფაქტორია 

პროგრამის „დანერგე მომავალი“ დასრულება. „დანერ-

გე მომავალმა“ განაპირობა ამ სექტორის სტიმულირება 

და სანერგეების უმრავლესობამ სიმძლავრეები სწორედ 

რომ ფერმერების მიერ აღნიშნული სახელმწიფო 

პროგრამის მაღალი დაინტერესების გამო გაზარდა. 

ამიტომ, გაურკვეველია სანერგეების მომავალი პროექ-

ტის დასრულების შემდგომ. სავარაუდოა, რომ შეჩერ-

დება გარანტირებული გაყიდვები, რაც განაპირობებს 

ბაზრის შემცირებას. თუმცა, თუ ნუშის ექსპორტის გზები 

გაიჭრა და მოთხოვნა გაიზარდა (როგორც თხილის 

შემთხვევაში ) შესაძლებელია, ეს სექტორი სახელმწი-

ფო დახმარების გარეშეც განვითარდეს.

ადგილობრივი სანერგეების განვითარების  პრობლემე-

ბი:

     სპეციალური ტექნიკის დეფიციტი (ნერგის ამო-

საღები, დასარგავი ტექნიკა)

    სახელმწიფო სერტიფიცირების სისტემის 

არარსებობა, რომელიც კეთილსინდისიერ

(მაღალხარისხოვან) ნერგის მწარმოებლებს ბაზარზე 

კონკურენტულ უპირატესობას მიანიჭებდა. (თუმცა, რო-

გორც აღვნიშნეთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა უკვე დაიწყო სანერგე-

ების სერტიფიცირების პროექტი)

          კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა

        თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების სიმ-

წირე
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4.6 პროექტი ‘’დანერგე მომავალი’’

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, 
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენ-
ტომ პროგრამის „დანერგე მომავალი“ განხორციელე-
ბა 2015 წლის თებერვლის ბოლოდან დაიწყო ორი 
დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: 

1. მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომ-
პონენტი. 

2. სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპო-
ნენტი.

პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში სა-
ხელმწიფო თანადაფინანსების მოცულობა ბაღის გა-
შენების შემთხვევაში - ნერგების ღირებულების 70%-ს 
და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ღირებულების  
50%-ს შეადგენს; სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში - 
მეურნეობის შექმნის ღირებულების 50%-ს.

პროექტების მართვის სააგენტოს წყაროზე დაყრდნო-
ბით, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 
42 ბენეფიციარი და  გაშენდა 335 ჰა ნუშის ბაღი. მათ 
შორის, 2015 წელს გაშენდა 26 ჰა ბაღი, 2016 წელს - 

წყარო: სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

ცხრილი #7: დანერგე მომავლის ფარგლებში გაშენებული ნუშის ბაღები

212 ჰა, ხოლო 2017 წლის ზამთარსა და გაზაფხულზე 
- 97 ჰა. სულ 3 რეგიონში გაშენდა ნუშის ბაღები: 
კახეთში (163 ჰა), შიდა ქართლსა (110ჰა) და ქვემო 
ქართლში (62 ჰა).

4.7 ნუშის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მი-

ხედვით

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების საფუძ-

ველზე, ნუშის ექსპორტის ცალკეული შემთხვევა და-

ფიქსირდა. მაგალითად, 2015 წელს საქართველო-

დან გასულია 15 ტონა კანგაცლილი ნუში, ხოლო 

2016 წელს - 24 ტონა. აღსანიშნავია, რომ ოფიცია-

ლურ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

2016 წელს 95,5 ტონა (310,5 აშშ დოლარის ღირებუ-

ლების) კანგაცლილი ნუშია შემოტანილი, ხოლო 

2015 წელს 203,8 ტონა (471,4 აშშ დოლარის ღირებუ-

ლების) იმპორტი განხორციელდა. 2014 წელს კი - 

287 ტონა (406,2 აშშ დოლარის ღირებულების) კან-

გაცლილი ნუში  იმპორტირდა (იხ. დანართი 6.8, ნუ-

შის ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორტი) ნუშის ძირი-

თადი იმპორტიორი ქვეყნებია, აშშ, გერმანია, ლიტვა 

და საფრანგეთი. (იხ.დანართი 6.8, ნუშის ექსპორტი, 

იმპორტი, რეექსპორტი)

2017

კახეთი

ქვემო ქართლი

ჯამი

97

80

18

335

2015

კახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

26

0

6

20

2016

კახეთი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

212

83

0

38

90

რეგიონი ფართობი (ჰა)
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4.8 ნუშის SWOT ანალიზი

ძლიერი მხარეები

საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგობრივი პი-

რობები ნუშის საწარმოებლად

კავკასიაში ლიდერი ნუშის წარმოებითა და გაშენე-

ბული ბაღების ფართობით

სახელმწიფო მხარდაჭერა

მაღალი ხარისხის ნერგის წარმოება

ბოლო 3 წელიწადში გაშენებული 900 ჰა-ზე მეტი 

ბაღი

სუსტი მხარეები

პროფესიონალი კადრების ნაკლებობა
სანერგეების დაბალტექნოლოგიურობა და წარ-

მოების დაბალი სიმძლავრეები
შეზღუდული რეგიონები (მხოლოდ აღმოსავ-

ლეთ საქართველო), კლიმატის თვალსაზრისით, 

სადაც შეიძლება ნუშის წარმოება
საქართველოში ნუშის დაბალი მოხმარება
იმ გადამამუშავებელი საწარმოების არარსებო-

ბა, რომლებიც მოიხმარენ ნუშს, როგორც ნედლეულს

მსხმოიარე ბაღების არარსებობა
საგაზაფხულო წაყინვები

შესაძლებლობები

გავხდეთ ექსპორტიორი ქვეყანა
ვაწარმოოთ ნუშის ზეთი
ინვესტორების დიდი დაინტერესება საქართვე-

ლოში ნუშის ბაღების გაშენების მიმართულებით
აშენდეს ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოები
სხვადასხვა საწარმომ გამოიყენოს, ნუში, როგ-

ორც ნედლეული, თავისი პროდუქტის საწარმოებ-

ლად (მაგ.: შოკოლადის წარმოებაში)
საექსპორტო გზების გაჭრის შემდეგ სახელმწი-

ფო დახმარების გარეშე განვითარდება აღნიშნული 

სფერო

საფრთხეები

საექსპორტო გზების განუვითარებლობა
დაავადებების გავრცელება
დაბალი მოსავლიანობა

მაჩ-წარმოებული ნუშის დაბალი ხარისხობრივი 

ვენებლები
პროექტის ‘’დანერგე მომავალი’’ შეჩერების შემ-

დეგ სანერგეებში წარმოებული ნერგების რეალიზაცი-

ის პრობლემა
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5.1 მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა

კაკლოვანი კულტურებიდან ევროპაში მიწის თხილის 
შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობით ნუშს მოიხმარენ. 
ევროპელ მომხმარებლებში ყველაზე პოპულარული 
ტკბილი კანგაუცლელი ნუშია, რომელიც მთლიანი იმ-
პორტის 99%-ს შეადგენს. ადგილობრივი წარმოების 
სიმცირის გამო, ძირითადად ამერიკული ნუში ჭარ-
ბობს.

დღეს ევროკავშირის ბაზარზე ნუშის მთავარი მიმწო-
დებლებია: აშშ, ესპანეთი, ბელგია, იტალია, ნიდერ-
ლანდები, ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი და მაროკო. 
აქედან ყველაზე დიდი წილი აშშ-ზე მოდის.

ნუშის მსოფლიო წარმოების 80% მოდის კალიფორ-
ნიაზე, 100%-ით აკმაყოფილებს ადგილობრივ მოთ-
ხოვნას და ყოველწლიურად  ექსპორტირდება მსოფ-
ლიოს 90 ქვეყანაში. ექსპორტის 1/3 ევროკავშირის 
ქვეყნებზე ნაწილდება.

დიდი წარმოება აქვს ესპანეთსაც, თუმცა ბოლო პერი-
ოდში აქაც კლების ტენდენცია შეინიშნება, რაც განვი-
თარებადი ქვეყნებიდან ექსპორტის დამატებით შესაძ-
ლებლობებს აჩენს. მათ შორის, შეიძლება იყოს სა-
ქართველოც.

ევროკავშირში ნუშს, როგორც ნედლ ხილად და ნუგ-
ბარად, ისე საკონდიტრო მრეწველობასა და მედიცი-
ნაში იყენებენ. მსოფლიოში მოხმარებული ნუშის 
40%-ი შოკოლადის მწარმოებლებზე მოდის.

5.2 ნუშის ბაღის ფართობები მსოფლიოში

2007-2014 პერიოდში ნუშის ბაღების ფართობი გაი-
ზარდა 1.6 მილიონი ჰა-დან 1.75 მილიონ ჰა-მდე (საშ-
უალო წლიური 0.9%-იანი ზრდა). მსოფლიოს ნუშის 
ბაღების ფართობის დაახლოებით 90 % კონცენტრი-
რებულია 10 ძირითად მწარმოებელ ქვეყანაში.

ესპანეთი 33%

აშშ 19%

ტუნისი 10%

მაროკო 9%

ირანი 5%

იტალია 4% 

ალჟირი 3% 

ლიბია 3% 

ავსტრალია 2% 

დანარჩენი 9% 

სირია 3% 

გრაფიკი #2: ნუშის ბაღის ფართობები ქვეყნების 
მიხედვით

წყარო: fao.org.ge გამოთვლები

2007-2014 წლებში ნუშის ბაღების ფართობის ყველა-

ზე მნიშვნელოვანი ზრდა იყო სირიასა (11 %) და აშშ-

ში (4%).

2% 2%

-3%
-5%

1% 1%

-1%

11%

1%

4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ალჟირი, 2. ავსტრალია, 3. ირანი, 4. იტალია,  5. ლიბია, 

6. მაროკო, 7. ესპანეთი, 8. სირია, 9. ტუნისი, 10. აშშ.

წყარო: fao.org.ge გამოთვლები

5.3 მსოფლიო წარმოება

2007-2014 წლებში ნუშის წარმოების წლიური საშუა-

ლო ზრდა შეადგენდა 3%-ს. წარმოება გაიზარდა 2.3 

მილიონი ტონიდან 2.7 მილიონ ტონამდე. 10 ყველაზე 

დიდ მწარმოებელ ქვეყანაში კონცენტრირებული იყო 

ნუშის მსოფლიო წარმოების დაახლოებით 88 %. ნუ-

შის ბაღების ფართობის ზრდა ევროპაში არ არის მო-

სალოდნელი. ტენდენციურია ნუშის ჩანაცვლება სხვა - 

უფრო მომგებიანი კულტურებით.

გრაფიკი #4: ნუშის ყველაზე დიდი მწარმოებელი 
ქვეყნები, 2007-2014

წყარო: fao.org.ge გამოთვლები
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აშშ 55%

ესპანეთი 8%

მაროკო 4%

იტალია 4%

ირანი 4%

ავღანეთი 2%

თურქეთი 2%

ტუნისი 2%

სირია 3% 

ავსრეალია 4%

დანარჩენი 12%



2007-2014 წლებში, ნუშის წარმოებაში ყველაზე დიდი 
ზრდა იყო ავსტრალიაში (14%), თურქეთსა (5%) და 
აშშ-ში (4%).ნუშის საერთაშორისო ბაზრისთვის 

0%

-6%

1%

1%
2%

4%
4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2%

14%

-11%

1. ავღანეთი 2. ავსტრალია 3. ირანი 4. იტალია 5. მაროკო 

6. ესპანეთი 7. სირია 8. ტუნისი 9. თურქეთი 10. აშშ.
წყარო: fao.org.ge გამოთვლები

5.4 საერთაშორისო ფასები

დამახასიათებელია ფასების ცვლის ტენდენცია, 2015 
წლის შუა პერიოდისთვის დაფიქსირდა ნუშის ფასების 
ზრდა, ხოლო 2016 წლის დასაწყისისთვის დაფიქსირ-
და ფასების მკვეთრი შემცირება.

გრაფიკი #6: ნაჭუჭგაცლილი ნუშის საბითუმო 
ფასები დიდ ბრიტანეთში, აშშ$/100 კგ
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წყარო: www.agra-net.com

არაბთა 
გაერთიანებული
საამიროები

ექსპორტიორი

რაოდენობა ღირებულება

საშუალო
რაოდენობა

ტონა

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

საშუალო
ღირებულება

ათასი $

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

12%

9%

9%

23%

20%

მსოფლიო

აშშ

ესპანეთი

ავსტრალია

ჰონგ კონგი 17,456

24,158

62,257

418,686

601,719

70%

10%

3%

3%

5%

5%

20%

20%

4%

67%

11%

3%

2%

2,461,242

440,576

156,360

80,903

3,606,321

10%გერმანია 11,080 2% 6% 2%83,278

ჰოლანდია 10%10,204 2% 6% 2%68,147

ბელგია 6%8,562 1% 2% 1%52,152

იტალია 10%7,385 1% 5% 2%64,415

ჩილე 4%6,764 1% 3% 1%48,474

თურქეთი 15%5,145 1% 17% 1%52,851

ავღანეთი 2,207 0% 1%21,313

ინგლისი -4%3,766 1% -8% 1%22,729

ირანი 1,694 0% 0%18,396

საფრანგეთი -2%2,390 0% -7% 1%15,639

მოზამბიკი 6%1,025 0% 20% 1%9,005

-13%2%110,266

დანარჩენი 3%33,938 6% -10% 3%96,617

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები

ცხრილი #8: ნაჭუჭგაცლილი ნუშის ექსპორტი, 2007-2016
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დანარჩენი 12%167,675 29% 5% 30%972,723

ექსპორტიორი

რაოდენობა ღირებულება

საშუალო
რაოდენობა

ტონა

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

საშუალო
ღირებულება

ათასი $

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

13%

6%

10%

27%

8%

მსოფლიო

გერმანია

ესპანეთი

არაბთა
გაერთიანებული
საამიროები

საფრანგეთი 31,695

36,852

77,013

82,946

579,981

14%

13%

3%

6%

2%

6%

12%

4%

5%

14%

12%

2%

6%

502,998

428,399

207,956

207,209

3,463,503

8%იტალია 31,810 5% 5% 6%199,380

იაპონია 6%27,730 5% 2% 5%187,216

კანადა 8%22,862 4% 4% 4%147,195

კორეა 20%16,791 2% 16% 3%118,387

ჰონგკონგი 19%30,968 6% 16% 6%178,257

ჰოლანდია 7%20,590 3% 5% 4%130 134

ინგლისი 17 148 3% 3%114 038

ბელგია 6%15,176 3% 2% 3%97,595

მექსიკა 8,348 1% 1%54,332

შვეიცარია 5%9,154 2% 0% 2%63,881

აშშ 16%4,293 0% 17% 1%38,259

5% 9%

6% 10%

5.5 ნაჭუჭგაცლილი ნუშის ვაჭრობა მსოფ-

ლიო ბაზარზე

ნაჭუჭგაცლილი ნუშის მსოფლიო ექსპორტის რაოდე-
ნობა 2007-2015 წლებში  გაიზარდა 460 ათასი ტონი-
დან 626 ათას ტონამდე (საშუალო წლიური 4%-იანი 
ზრდა), ხოლო ღირებულება 2.3 მილიარდი დოლა-

ძირითადი ექსპორტიორი

რაოდენობა

ღირებულება

აშშ, ესპანეთი

აშშ, ესპანეთი

ექსპორტის ზრდა

რიდან 5.9 მილიარდ დოლარამდე (საშუალო წლიუ-
რი 12%-იანი ზრდა)

ნუშის იმპორტის რაოდენობა გაიზარდა 429 ათასი 
ტონიდან 634 ათას ტონამდე (საშუალო წლიური 5%-
იანი ზრდა) და ღირებულება 2.3 მილიარდი დოლა-
რიდან 5.9 მილიარდ დოლარამდე (საშუალო წლიუ-
რი 13%-იანი ზრდა).

ძირითადი იმპორტიორი

რაოდენობა ევროკავშირი, 
ახლო აღმოსავლეთი, აზია

ღირებულება
ევროკავშირი, 
ახლო აღმოსავლეთი, აზია

იმპორტის ზრდა

რაოდენობა

ღირებულება

ევროკავშირი, აზია

ევროკავშირი, აზია

რაოდენობა თურქეთი, 
ავსტრალია, ჰონგკონგი

ღირებულება
თურქეთი, 
ავსტრალია, ჰონგკონგი

ცხრილი #9: ნაჭუჭგაცლილი ნუშის იმპორტი, 2006-2017

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები
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5.6 ნაჭუჭგაუცლელი ნუშის ვაჭრობა მსოფ-

ლიო ბაზარზე

ნაჭუჭგაუცლელი ნუშის მსოფლიო ექსპორტის რაო-

დენობა 2007-20015 წლების პერიოდში გაიზარდა 81 

ათასი ტონიდან 191 ათას ტონამდე (საშუალო წლიუ-

რი 11%-იანი ზრდა), ხოლო ღირებულება 278 მილიო-

ნი დოლარიდან 1.1 მილიარდ დოლარამდე (საშუა-

ლო წლიური 19%-იანი ზრდა).

ძირითადი ექსპორტიორი

რაოდენობა

ღირებულება

აზია, ახლო აღმოსავლეთი

აზია, ახლო აღმოსავლეთი

ექსპორტის ზრდა

რაოდენობა

ღირებულება

აზია, ახლო აღმოსავლეთი

აზია, ახლო აღმოსავლეთი

ცხრილი #10: ნაჭუჭგაუცლელი ნუშის ექსპორტი 
2007-2016

12%კანადა 0%2 831

გერმანია 19%746 0% 7% 0%4,269

საფრანგეთი 0%1,009 1% -3% 1%4,726

ინგლისი 13%586 0% 5% 1%4,091

დანარჩენი 5%22,462 14% -1% 12%69,167

არაბთა 
გაერთიანებული
ემირატები

-13%2%31,230

ექსპორტიორი

რაოდენობა ღირებულება

საშუალო
რაოდენობა

ტონა

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

საშუალო
ღირებულება

ათასი $

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

19%

15%

32%

82%

მსოფლიო

ინდოეთი

ჰონგკონგი

აშშ 4 869

47 157

77 557

178 851

42%

24%

1%

11%

26%

77%

11%

49%

23%

0%

380 728

181 585

5 088

704 871

-1%ბოლივია 172 401 1% 115% 0%1 590

ჩინეთი 35%3,386 2% 18% 1%6,670

თურქეთი 15%10,056 7% 12% 6%34,366

პაკისტანი 27%2,982 2% 5% 1%4,010

საუდის არაბეთი 21%1,769 1% 6% 1%9,248

იტალია 21%1,500 1% 5% 1%7 393

ესპანეთი 2,021 1% 1%6 632

8 988 3% 20%

8% 17%

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები
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ცხრილი #11: ნაჭუჭგაუცლელი ნუშის იმპორტი, 2007-2016

პოლონეთი 43%0%1,076

დანარჩენი 6,061 3% -15% 4%

15%იტალია 0%2 451

ლიბანი 32%211 0% 20% 0%355

ჩილე 16%295 0% 12% 0%1,341

გერმანია 16%402 0% 21% 0%2,515

საუდის არაბეთი 5,215 2% -28% 0%397

იმპორტიორი

რაოდენობა ღირებულება

საშუალო
რაოდენობა

ტონა

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

საშუალო
ღირებულება

ათასი $

ქვეყნის წილი
მთლიან

ექსპორტში
ზრდა

19%

18%

32%

11%

მსოფლიო

აშშ

ჰონგკონგი

ბენინი 24 371

40 619

159 760

249 264

62%

15%

10%

13%

30%

6%

12%

73%

12%

1%

682 025

108 397

11 022

877 471

ავსტრალია 15%14,825 5% 16% 6%70,027

ესპანეთი -8%1,843 1% -3% 2%7,979

ავღანეთი 2,547 1% 1%8,207

ირანი 764 0% 0%2,650

პორტუგალია 7%1,741 1% 0% 0%2 161

ტუნისი 948 0% 16%

ინგლისი 9%149 0% 10% 0%890

715 0% 3%

25,869 -10%

ნაჭუჭგაუცლელი ნუშის იმპორტის რაოდენობა გაი-
ზარდა 118 ათასი ტონიდან 296 ათას ტონამდე (საშუა-
ლო წლიური 12%-იანი ზრდა) და ღირებულება 330 
მილიონი დოლარიდან 1.3 მილიარდ დოლარამდე  
(საშუალო წლიური 19 %-იანი ზრდა).

ძირითადი იმპორტი

რაოდენობა

ღირებულება

აშშ, აზია

აშშ, აზია

იმპორტის ზრდა

რაოდენობა

ღირებულება

ევროკავშირი, 
ახლო აღმოსავლეთი, აზია

ევროკავშირი, 
ახლო აღმოსავლეთი, აზია

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები
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6.1 ნუშის ხარისხის სტანდარტები

ნუშის კულტურისთვის საერთაშორისოდ აღიარებუ-
ლი სტანდარტებია კოდექს ალიმენტარიუსი (კვების 
პროდუქტების საერთაშორისო სტანდარტი) და ევრო-
პის ეკონომიკური კომისიის სტანდარტები (UNECE). 
ნაჭუჭიანი ნუშისთვის UNECE ძირითადად ეხება 
ტკბილ ნუშს. 

ნაჭუჭი უნდა იყოს:

ჯანმრთელი, ზედაპირული დაზიანება მისაღე-
ბია, თუ გული დაცულია.

ლაქებისა და საღებავებისგან თავისუფალი, ფე-
რის ცვლილება არ უნდა აღენიშნებოდეს ნაჭუჭის ზე-
დაპირის 25%-ს.

ტენიანობა არ უნდა აჭარბებდეს მთლიანი ნაყო-
ფის 11%, ხოლო გულის 7%-ს.

ნუშის გულის შემთხვევაში UNECE მხოლოდ ტკბილ 
ნუშს ეხება. 

გული უნდა იყოს:

საკმარისად გამომშრალი ხარისხი უზრუნველსა-
ყოფად.

დაუზიანებელი, ჯანმრთელი, საკმარისად განვი-
თარებული.

არ უნდა იყოს დაჭიანებული, დაზიანებული, ობ-
მოკიდებული, არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი.

უნდა გაუძლოს ტრანსპორტირებას.

6.2 ნუშის შეფუთვა და მარკირება

მარკირება უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის 
ბაზარზე არსებულ წესებსა და რეგულაციებს. არ უნდა 
შეიცავდეს ტოქსიკურ მელანს ან წებოს. მარკირებისას 
უნდა აღინიშნოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

პროდუქტის სახელწოდება

ინგრედიენტების სია

ვარგისიანობის ვადა

შენახვის და გამოყენების ინსტრუქციები

მწარმოებლის ან ევროკავშირში საცალო მოვაჭ-
რის სახელი და მისამართი

წარმოშობის ადგილი

სერიის/პარტიის ნომერი

ორგანული პროდუქტების შემთხვევაში დამა-
დასტურებელი საკონტროლო ნომერი

კაკლოვანი კულტურებიდან ნუში ერთ-ერთია, რო-

მელსაც ევროკავშირის კანონმდებლობით სჭირდება 

ალერგენების შესახებ მარკირება. ინგრედიენტების 

სიაში აუცილებლად ხაზგასმული უნდა იყოს ალერგე-

ნების დასახელება. შესაფუთი მასალა ისე უნდა იყოს 

წარმოებული, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 

არ წარმოადგენდეს საფრთხეს. ასევე, უნდა იყოს ახა-

ლი, სუფთა და ხარისხიანი, რომ გამოირიცხოს პრო-

დუქტის ნებისმიერი გარე ან შიდა დაზიანება.

6.3 დამაბინძურებლების კონტროლი

ევროკავშირი სასურსათო ჯაჭვის (მწარმოებლები, 

დამფასოებლები, დისტრიბუტორები) აქტორებისგან 

ითხოვს HACCP- ზე დამყარებული ჰიგიენის ნორმების 

დაცვას, ნუშის შემთხვევაში “გლობალ გეპის” სერტი-

ფიკატი არის მთავარი დოკუმენტი, იმის დასამტკიცებ-

ლად, რომ წარმოების პროცესი ყველა ნორმის დაც-

ვით განხორციელდა და საბოლოო პროდუქტი უვნე-

ბელი იქნება მომხმარებლისთვის. ჰიგიენის ზოგადი 

ნორმების დაცვასთან ერთად ევროკავშირი მოით-

ხოვს მიკრობიოლოგიური კრიტერიუმების კონტ-

როლს.

დაწესებულია ზღვარი მიკრობიოლოგიური დამაბინ-

ძურებლებისა და პესტიციდების გამოყენებაზე. განსა-

კუთრებით სახიფათოა კაკლოვანკულტურაში აფლა-

ტოქსინების (ობის შხამი) შემცველობა. ევროკავშირის 

ქვეყნებში ექსპორტირებულ კაკლოვან კულტურას უნ-

და ჰქონდეს ჯანმრთელობის სერტიფიკატი იმის დასა-

დასტურებლად, რომ პროდუქტმა გაიარა შერჩევის 

ეტაპი. 2008 წელს “კოდექს ალიმენტარიუსით” საკვე-

ბად მზა 1კგ ნუშში აფლატოქსინების (ობის შხამი) მაქ-

სიმალური დონედ - 10 მიკროგრამი განისაზღვრა, 

თუმცა დღეს ევროკავშირში დაწესებული ზღვარი ბევ-

რად ნაკლებია და 4 მიკროგრამს შეადგენს 1 კგ-ში.

6.4 ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვი

დღეს-დღეობით ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვში გაშენე-
ბული ბაღის მფლობელები, სანერგეები, ლაბორატო-
რიები, საკონსულტაციო კომპანიები, ხშირ შემთხვევა-
ში მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და სასუქების 
მწარმოებლები არ მონაწილეობენ. ეს იმიტომ, რომ 
არ გვაქვს ნუშის საწარმოო ბაღები. ნუში ძირითადად 
ერთეული ხეების სახით გვხვდება სოფლებში და ქარ-
საცავებში.

საქართველოში ადგილობრივი ნუშის სტაბილური 

მიმწოდებლები არ არსებობენ. დისტრიბუტორები ჰი-

პერმარკეტებს იმპორტირებულ ნუშს აწვდიან. დისტ-

რიბუტორების ძირითადი ქცევის წესი ასეთია: თუ დის-

ტრიბუტორმა წლის რომელიმე სეზონზე ადგილობრი-

ვი ნუში შეისყიდა, ის ურევს იმპორტირებულ ნუშს და 

იმპორტირებული ნუშის ფასად შეაქვს სუპერმარკე-

ტებსა და ჰიპერმარკეტებში.
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ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებში დაფიქსირე-
ბულია ნუშის მცირე რაოდენობით ექსპორტი. თუმცა 
დიდი ალბათობით ეს ადგილობრივი ნუში არ უნდა 
იყოს და იმპორტირებული ნუშის მცირე ნაწილის ექს-
პორტთან უნდა გვქონდეს საქმე.

ბაზარზე არსებული ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვის 
მონაწილეები 2017 წლის მაისის მდგომარეობით:

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა, რომელ-

თაც ერთეული ხეები აქვთ საკუთარ საკარმი-

დამო ეზოში.

საქართველოში დღეს წარმოებული ნუშის მნიშვნე-
ლოვანი ნაწილი სწორედ რომ ამ ჯგუფზე მოდის. სხვა-
დასხვა სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას საკარმი-
დამო ეზოში უდგას რამდენიმე ხე. აღნიშნული ნუშის 
ხეები ძლიერი ზრდის მცენარეებია, რომელთაც არა-
ვინ უვლის. წლიდან წლამდე მათ მოვლაზე თითქმის 
არაფერს ხარჯავს მეპატრონე. მოსავლის აღების შემ-
დეგ თავადვე ახარისხებენ, ტეხენ, გააქვთ სამეურნეო 
ბაზარზე და აწვდიან ბაზრის საცალო მოვაჭრეებს ან 
მომხმარებელს.. ხშირ შემთხვევაში სოფლებშივე ყი-
დიან შუამავლებზე.

ნუშის შემგროვებლები

ნუშის შემგროვებლები გლეხებთან ერთად ძირითად 
მიმწოდებლებად გვევლინებიან. ისინი ნუშს აგროვე-
ბენ ქარსაცავებიდან, ტყეებში და სახელმწიფო საკუთ-
რებაში არსებულ ფართობებზე მდებარე ნუშის ერთე-
ული ხეებიდან. გლეხების მსგავსად თავად აწვდიან 
ბაზრის საცალო მოვაჭრეებს ან მომხმარებელს. ხშირ 
შემთხვევაში ყიდიან შუამავლებზე და ბითუმად მოვაჭ-
რეებზე.

შუამავლები, ბითუმად მოვაჭრეები, დისტრი-

ბუტორები და იმპორტიორები

აღნიშნული ჯგუფი წარმოადგენს საცალო ბაზრისთ-
ვის ნუშის მიწოდების ძირითად არხს. გლეხები და შემ-
გროვებლები, სწორედ, რომ აღნიშნული შუამავლე-

ბის, ბითუმად მოვაჭრეების და დისტრიბუტორების 
მეშვეობით ყიდიან საკუთარ პროდუქტს. ამ ჯგუფის 
მონაწილეები ახდენენ ნუშის მიწოდებას საცალო მო-
ვაჭრეებზე სამეურნეო ბაზრებში, ასევე სუპერმარკე-
ტებზე და ჰიპერმარკეტებზე.

საცალო მოვაჭრეები სამეურნეო ბაზარზე

აღნიშნულ ჯგუფში ერთიანდება ყველა ის რგოლი, 
რომელიც ერთეული ხეების მფლობელების, შემგრო-
ვებლების და შუამავლების მიერ მიწოდებულ პრო-
დუქტს პირდაპირ აწვდიან საბოლოო მომხმარებელს.

ადგილობრივი მომხმარებელი

ადგილობრივი მომხმარებელი, ადგილობრივი წარ-
მოების ნუშს, ძირითადად სამეურნეო ბაზრებზე, საცა-
ლო მოვაჭრეებიდან ყიდულობს.

ცხრილი#12: ბაზარზე არსებული ნუშის ღირებუ-

ლებათა ჯაჭვის მონაწილეები

საცალო 
მოვაჭრეები 
სამეურნეო 

ბაზარზე

მაღაზიები

სუპერმარკეტები

და ჰიპერმარკეტები

შუამავლები,

ბითუმად მოვაჭრეები,

დისტრიბუტორები

ერთეული ხეების

მფლობელები

ნაყოფის 

შემგროვებლები

ადგილობრივი

მომხმარებელი

დღეს ბაზარზე ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვში რამდენი-
მე რგოლი მონაწილეობს. თითოეული რგოლი, თავის 
მხრივ, გარკვეულ ფასს უმატებს პროდუქტს. დამატე-
ბული ღირებულების ოდენობა გაცილებით მაღალია 
ნუშის გულის შემთხვევაში, ვიდრე გაუტეხავი ნუშის 
შემთხვევაში.

ფასი - 5.5 – 6 ლ/კგ

ცხრილი #13: დამატებული ღირებულება ჯაჭვში, ნაჭუჭიანი ნუშის შემთხვევაში                    

ცხრილი #14: დამატებული ღირებულება ჯაჭვში, ნუშის გულის შემთხვევაში          

ერთეული ხეების მფლობელები და 
შემგროვებლები

შუამავალი საცალო მოვაჭრეები ბაზარში

ფასი - 7.5 - 9 ლ/კგ

დამატებული ღირებულება: 2-3 ლარი დამატებული ღირებულება: 2-3 ლარი დამატებული ღირებულება: 1-2 ლარი

ფასი - 10 - 12 ლ/კგ

ფასი - 5.5 – 6 ლ/კგ

ერთეული ხეების მფლობელები და 
შემგროვებლები

შუამავალი საცალო მოვაჭრეები ბაზარში

ფასი - 18 - 21 ლ/კგ

დამატებული ღირებულება: 4-5 ლარი დამატებული ღირებულება: 2–3 ლარი დამატებული ღირებულება: 7– 8 ლარი

ფასი - 25-27 ლ/კგ
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6.5  ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვი მომავალში

ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვს რამდენიმე წელიწადში 
მნიშვნელოვანი რგოლები დაემატება. ეს მოხდება მა-
შინ, როცა საქართველოში გაშენებული ბაღებიდან 
დაიწყება მოსავლის მიღება და გაჩნდება გადამამუშა-
ვებელი საწარმოები.

როგორი იქნება ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვი რამდე-
ნიმე წელიწადში:

ნერგის იმპორტიორები, ადგილობრივი სანერგეები, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებების და სასუქების მომ-
წოდებლები, ადგილობრივი ლაბორატორიები, სარწ-
ყავი სისტემების კომპანიები, აგროსაკონსულტაციო 
კომპანიები.

ღირებულებათა ჯაჭვის ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ნერ-
გის იმპორტიორები, ადგილობრივი სანერგეები, მცე-
ნარეთა დაცვის საშუალებების და სასუქების მომწო-
დებლები, ადგილობრივი ლაბორატორიები, სარწყა-
ვი სისტემების კომპანიები, აგროსაკონსულტაციო 
კომპანიები. აღნიშნული კომპანიების სერვისი მნიშვ-
ნელოვანია ნუშის ბაღის გაშენებისა და მოვლის პრო-
ცესში.

ფერმერები ძირითადად ნიადაგის ლაბორატორიების 
მომსახურებით სარგებლობენ, სხვა ლაბორატორი-
ულ სერვისებს იშვიათად იყენებენ. ბაზარზე არის აგ-
როსაკონსულტაციო კომპანიები, რომელთა სერვის-
ითაც საშუალო და მსხვილი ფერმერული მეურნეო-
ბები სარგებლობენ. თუმცა ხშირად ფერმერებს სა-
კონსულტაციო მომსახურებას თავად აგრო მაღაზიე-
ბის კონსულტანტები უწევენ.

ფერმერები და აგრობიზნესით დაინტერესე-

ბული პირები

ამ ჯგუფში შედიან როგორც წვრილი, ისე საშუალო და 
მსხვილი ფერმერები ან აგრობიზნესით დაინტერესე-
ბული პირები, რომლებიც აშენებენ ან ფლობენ ნუშის 
ბაღებს. სწორედ ეს ფერმერები არიან ნერგის იმპორ-
ტიორების, ადგილობრივი სანერგეების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებებისა და სასუქების მომწოდებლე-
ბის, ადგილობრივი ლაბორატორიების, სარწყავი სის-
ტემების კომპანიებისა და აგროსაკონსულტაციო კომ-
პანიების მომსახურების  შემსყიდველნი.

შუამავლები, ბითუმად მოვაჭრეები, დისტრი-

ბუტორები და იმპორტიორები

აღნიშნული ჯგუფი ზოგადად წარმოადგენს საცალო 
ბაზრისთვის ნუშის მიწოდების ძირითად არხს. ნუშის 
ბაღის მფლობელები, სწორედ რომ აღნიშნული შუა-
მავლების, ბითუმად მოვაჭრეებისა და დისტრიბუტო-

რების მეშვეობით ყიდიან საკუთარ პროდუქტს. ხში-
რად შუამავლები რამდენიმე წვრილი ფერმერისგან 
აგროვებენ ნუშს. უმეტესობა სწორედ შუამავლების 
მეშვეობით ყიდის ამ პროდუქტს. თუმცა არიან ფერმე-
რები, რომლებიც ნუშს ან ბაზარში ყიდიან, ან პირდა-
პირ მომხმარებელს აწვდიან. ამავე ჯგუფში ერთიან-
დებიან იმპორტიორები, რომლებიც საცალო ბაზარს 
აწვდიან იმპორტირებულ ნუშს.

საცალო მოვაჭრეები სამეურნეო ბაზარზე, 

მაღაზიები, სუპერმარკეტები და ჰიპერმარ-

კეტები.

აღნიშნულ ჯგუფში ერთიანდება ყველა ის რგოლი, 
რომლებიც შუამავლების, ბითუმად მოვაჭრეების, 
დისტრიბუტორებისა და იმპორტიორების მიერ მიწო-
დებულ პროდუქტს პირდაპირ აწვდიან საბოლოო 
მომხმარებელს.

გადამამუშავებელი საწარმოები

გადამამუშავებელი საწარმოები ნუშის ღირებულება-
თა ჯაჭვში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ასრულ-
ებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის საწარმო საქართ-
ველოში ჯერ არ არსებობს. თუმცა, ახლად გაშენებუ-
ლი ბაღებიდან მოსავლის აღების შემდეგ საქართვე-
ლოში აუცილებლად გაჩნდება რამდენიმე გადამამუ-
შავებელი საწარმო. ამ საწარმოებს მნიშვნელოვანი 
როლი დაეკისრებათ ნუშის გულის მიწოდებაში საცა-
ლო ბაზრებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 
ეს საწარმოები გადამუშავებულ ნუშს, შუამავლებს, ბი-
თუმად მოვაჭრეებსა და დისტრიბუტორებს მიაწვდიან, 
რომლებიც, თავის მხრივ, შეიძლება იყვნენ ამ საწარ-
მოებისთვის ნედლეულის მიმწოდებლები.

გადამამუშავებელ საწარმოებს მნიშვნელოვანი რო-
ლი დაეკისრებათ ნუშისა და ნუშის გულის ექსპორტი-
რების საკითხში და პროდუქციის უცხოეთის ბაზრებზე 
გასატანად.

ადგილობრივი მომხმარებელი და უცხოეთის 

ბაზარი

საქართველოდან ნუშის უმნიშვნელო ექსპორტი ფიქ-
სირდება, შესაბამისად უცხოეთის ბაზრებზე ქართული 
პროდუქციის მნიშვნელოვანი რაოდენობით გატანა 
მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში იქნება შესაძლებე-
ლი, მას შემდეგ, რაც ახლად გაშენებული ბაღებიდან 
დაიწყება მოსავლის მიღება. რაც შეეხება ადგილობ-
რივ მომხმარებელს, ის პროდუქტს ძირითადად სამე-
ურნეო ბაზრებზე საცალო მოვაჭრეებიდან ყიდულ-
ობს. მომხმარებელთა პროცენტულად ძალიან მცირე 
რაოდენობა ყიდულობს ნუშს მაღაზიებში, სუპერმარ-
კეტებსა და ჰიპერმარკეტებში.
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ცხრილი 15: მომავალში ნუშის ღირებულებათა ჯაჭვში მონაწილეები

ადგილობრივი 

მომხმარებელი

საერთაშორისო

ბაზრები

მაღაზიები, 
სუპერმარკეტები და 

ჰიოერმარკეტები

საცალო მოვაჭრეები
სამეურნეო ბაზრები

შუამავლები, 
ბითუმად მოვაჭრეები,

დისტრიბუტორები

გადამამუშავებელი
საწარმო

მცირე ფერმერული 

მეურნეობები,რომლებიც 

1 ჰა-მდე ბაღს აშენებენ

საშუალო და მსხვილი  

ფერმერული მეურნეობები,

რომლებიც 1 ჰა-ზე 

მეტ ბაღს აშენებენ

ნერგების 

იმპორტი

მცენარეთა დაცვის 

საშუალებების და 

სასუქების 

იმპორტიორები

ადგილობრივი

სანერგეები

სარწყავი 

სისტემები

კომპანიები

აგრო

საკონსულტაციო

კომპანიები

ლაბორატორიები

ცხრილი 16: ნუში ბაღის გაშენების ხარჯი 

1 ჰა ნუშის ბაღის გაშენება

სამუშაოს დასახელება

ფართობი: 1 ჰა

ბაღის სქემა 6მ X 4მ.

მცენარეთა რაოდენობა 1 ჰა-ზე: 416 ძირი.

ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზი (ორი ჭრილი: 0-30 სმ; 30 სმ - 60 სმ)

ნიადაგის მოსწორება - გასუფთავება

ნიადაგის მოხვნა პლანტაჟით ან ჩიზელით

გადახვნა 4 ფრთიანი გუთნით

ნიადაგის კულტივაცია მძიმე დისკებით

ნიადაგის დაფრეზვა

ნაკვეთის დაგეგმვა GPS

დაგეგმვა პალოებით ნაკვეთში

ორმოების ამოღება

ნერგის დარგვა, გასხვლა

საყრდენი სარების მომზადება და ნერგის მიკვრა

მორწყვა დარგვის შემდეგ

მინერალური სასუქის შეტანა

ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ცალი

ცალი

ცალი

1

1

1

1

1

1

1

1

1

400

416

416

416

400.00

200.00

350.00

145.00

90.00

130.00

200.00

180.00

0.60

0.50

0.20

200.00

0.15

400

200

350

145

90

130

200

180

250

83

200

60

208

2,496
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საჭირო მასალების დასახელება
ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

ნუშის ნერგი (ადგილობრივი ნერგი 6 ლარი, იმპორტირებული 12 ლარი)

საყრდენი სარები

მინერალური სასუქი

ცალი

ცალი

კგ

416.0

416.0

400.0

6.0

0.3

1.3

2496.0

104.0

500.0

3100.0

სატრანსპორტო   ხარჯები
ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

ნერგის   ტრანსპორტირება

საყრდენი სარების ტრანსპორტირება

მინერალური სასუქის ტრანსპორტირება

ცალი

ცალი

კგ

416.0

416.0

400.0

0.20

0.10

0.12

83

42

46

171

წვეთოვანი ირიგაცია
ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

წვეთოვანი სარწყავი სისტემა ჰა 1 6,125.00 6,125

6,125

სხვა ხარჯები
ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

გაუთვალისწინებელი   ხარჯი 5% 594.58

594.58

სულ ნუშის ბაღის გაშენების ხარჯი 1 ჰექტარზე 12,486 ლარი

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება

სტანდარტული მოვლის ხარჯი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი მოსავლის მიღებას, 1 ჰა-ზე 4939 ლა-
რი ჯდება.

ცხრილი #17: 1 ჰა ნუშის ბაღის მოვლის ხარჯი

სამუშაოს დასახელება

გასხვლა, ფორმირება

წვეთოვანი სარწყავი სისტემით მორწყვა (20-ჯერ) - დიზელის ხარჯი

მინერალური სასუქის აზოტის შეტანა

ჰერბიციდის შეტანა რიგში

შეწამვლა

რიგთაშორისი კულტივაცია ან გათიბვა მულჩერით

ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

ცალი

ჰა

ჰა

ჯერადობა

ჯერადობა

ჯერადობა

416.00

1.00 200.00

50.00

520

200

50

150

400

160

1,480

1.00

3.00

10.00

4.00

1.25

50.00

40.00

40.00
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საჭირო მასალების დასახელება

წყალში ხსნადი სასუქი

მინერალური სასუქი, აზოტი

მიკროსასუქი

ფუნგიციდი (ანთრაკოლი, პოლირამი, ბრავო)

ფუნგიციდი (სიგნუმი, სვიჩი, ტელდორი)

ინსექტიციდი (დურსაბანი, ბი-58)

ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

კგ

ლიტრი

180.00

200.00 1.20

20.00

684

240

80

320

540

240

3,069

4.00

10.00

3.00

8.00

3.80

32.00

180.00

30.00

ინსექტიციდი (კარატე, დეცისი)

ინსექტიციდი (კონფიდორი, იმიდორ მაქსი)

აკარიციდი (ენვიდორი, ვერტიმეკი)

ჰერბიციდი (ბასტა)

80.00 240

150

225

200

3.00

0.30

1.50

5.00

500.00

150.00

40.00

ჰერბიციდი (ნოკდაუნი) 15010.00 15.00

კგ

კგ

კგ

ლიტრი

ლიტრი

კგ

კგ

ლიტრი

ლიტრი

სხვა ხარჯები

მიწის გადასახადი

სარწყავი წყლის ხარჯი

დაუგეგმავი დამატებითი ხარჯი

ზომის 
ერთეული

რ-ბა ერთეულის 
ფასი

სულ

ჰა

5%

1

75.00

80

75

235.20

390

80.00

ჰა 1

სულ 1 ჰექტარი ნუშის ბაღის მოვლის წლიური ხარჯი 4,939 ლარი

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება
6.6 ნუშის ბაღის ხარჯები, შემოსავლები და 

ფულის მიმოქცევა

1 ჰა ბაღის გაშენება ფერმერს, საქართველოში 12,468 
ლარი უჯდება. გაშენების სქემა - 6მ X 4მ. ამ სქემის 
მიხედვით 1 ჰა-ზე 416 ძირი ნუში ეტევა.

თუმცა ხშირად ფერმერები, არ მისდევენ ბაღის 
მოვლის სრულფასოვან გრაფიკს და ხარჯებს 1 ჰა-ზე 
2000 ლარამდე ამცირებენ. ფერმერები ხშირად 
არღვევენ ან არასათანადოდ ახორციელებენ 
აგროტექნიკურ ღონისძიებებს, რაც მოსავლიანობის 
შემცირების ძირითად  მიზეზად  გვევლინება:

ირღვევა მცენარეთა დაცვის საშუალებებით, და-
მუშავების ჯერადობა და დოზები

დარღვეულია  მცენარეთა  მინერალური  სასუ-
ქებით  კვების  რეჟიმი,  ხშირად,  მათ  საერთოდ   არ  
აწვდიან  ან  აწვდიან  მხოლოდ და მხოლოდ აზოტო-
ვან სასუქს.

დარღვეულია რწყვის რეჟიმი, რაც განსაკუთრე-
ბით მნიშვნელოვანია ახლად გაშენებული ბაღებისთ-
ვის

ხეები სწორად არ ისხვლება და ფორმირდება
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ნუშის მოსავლიანობა ნორმალური მოვლის პირობებში მეორე-მესამე წლიდან იწყება და სრულ მსხმოია-
რობას 7-8 წელში აღწევს. საჰექტრო მოსავლიანობა სრულ მსხმოიარობაში 4 ტონას აჭარბებს.

ცხრილი #18: ნუშის ბაღის მოსავლიანობა და მოსავლის აღების ხარჯი

წელი მოსავალი: კგ/ხე მოსავალი: კგ/ჰა კრეფის ხარჯი: 
კგ/ლარი

კრეფის ხარჯი: 
ჰა/ლარი

1 წელი

2 წელი

3 წელი

4 წელი

5 წელი

6 წელი

7 წელი

8 წელი

9 წელი

10 წელი

0.0

0.1

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

42.1

840.0

1680.0

2520.0

3360.0

4200.0

4200.0

4200.0

4200.0

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0

12.6

252

504

756

1008

1260

1260

1260

1260

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება

თუ ფერმერი 1კგ. ნუშს 5,5 ლარად ჩააბარებს, სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ 1 ჰა-ზე მოგების სა-
ხით - საშუალოდ 13,000-დან - 17,000 ლარამდე მიიღებს.

ცხრილი19 # : ნუშის ბაღის ფულის მიმოქცევა

1 კგ. ნუშის სარეალიზაციო ფასი: 5.5 ლარი

1 წელი 2 წელი 3 წელი 4 წელი 5 წელი 6 წელი 7 წელი 8 წელი 9 წელი 10 წელი

შემოსავლები:

1 ჰა-ზე 
მოსავლიანობა (კგ.)

1 კგ-ის ფასი:

ხარჯები:

0

0

5.5

3,450

231

42

5.5

3,463

4620

840

5.5

3,702

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

9240

1680

3,954

13860

2520

4,206

18480

3360

4,458

23100

4200

4,710

23100

4200

4,710

23100

4200

4,710

23100

4200

4,710

შენიშვნა: ვთქვათ სარეალიზაციო ფასები არ იცვლება

6.7 ნუშის ექსპორტ-იმპორტის დოკუმენტაცია 

და ნებართვები

საქართველოში ნუშის ნერგების იმპორტისათვის 
საჭიროა, რომ ტვირთი შეესაბამებოდეს ფიტოსანიტა-
რიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული 
წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის მოთ-
ხოვნებს („საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს 
მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სა-
ნებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესა-
ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემ-
ბრის � 426 დადგენილების შესაბამისად) და უნდა 
ახლდეს იმპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურის 
მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი.

საქართველოში ნუშის ნაყოფის იმპორტისას, 
ტვირთს უნდა ახლდეს იმპორტიორი ქვეყნის შესაბა-
მისი სამსახურის მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული 
სერტიფიკატი.

არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში იმპორტი-
სას მცენარეებსა და მცენარეული პროდუქციისგან 
შემდგარ ტვირთს უნდა ახლდეს ექსპორტიორი ქვეყ-
ნის მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციის მი-
ერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, 
რომლითაც დასტურდება, რომ ტვირთი თავისუფა-
ლია მავნე ორგანიზმებისაგან. სარგავი მასალა უნდა 
იყოს სათანადოდ დამუშავებული და არ უნდა ახლდეს 
ნიადაგი. მცენარეული პროდუქცია და სარგავი მასა-
ლა თავისუფალი უნდა იყოს შემდეგი საკარანტინო 
მავნე ორგანიზმებისგან: Aspidiotus perniciosus (კა-
ლიფორნიული ფარიანა), Popillia japonica (იაპონური 
ხოჭო), Globodera rostochiensis ანუ Heterodera 
rostochiensis (ოქროსფერი ნემატოდა), Iridomyrmex 
humilis (არგენტინული ჭიანჭველა), Pectinophora 
gossypiella (ბამბის ჩრჩილი). უფრო ზუსტი ინფორმა-
ციის მისაღებად უნდა მიმართოთ შესაბამის უწყებას: 

IPPC ოფიციალური საკონტაქტო პირი - Ms. 
Fatmah AL KALBANI, Director of Agricultural 
Development Department, Ministry of Environment and 
Water, P.O. Box 1509, Dubai, United Arab Emirates. 
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Phone: +971 4 2148335, Fax: +971 4 2655822. 

Email: fosaeed@ moew.gov.ae; 
agri.affairoffice@moew.gov.ae ; Website: 
http://www.moew.gov.ae/

საუდის არაბეთში იმპორტისას მცენარეებსა და 
მცენარეული პროდუქციისგან შემდგარ ტვირთს უნდა 
ახლდეს ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის 
ეროვნული ორგანიზაციის მიერ გაცემული ფიტოსანი-
ტარიული სერტიფიკატი, რომლითაც დასტურდება, 
რომ ტვირთი თავისუფალია მავნე ორგანიზმებისაგან. 
მცენარეები და მცენარეული პროდუქცია თავისუფა-
ლი უნდა იყოს ასევე ნიადაგისა და ქვიშისგან. საუდის 
არაბეთის სამეფოში მცენარეების ან მცენარეული 
პროდუქციის იმპორტის განხორციელებამდე, იმპორ-
ტიორმა უნდა მიიღოს იმპორტის ნებართვა შესაბამისი 
უწყებისგან, რომელშიც ჩამოყალიბებული იქნება ის 
პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს იმ-
პორტირებული მცენარე ან მცენარეული პროდუქცია. 
დეტალური ინფორმაციისათვის უნდა მიმართოთ 
IPPC-ს ოფიციალურ საკონტაქტო პირს - Mr. 
Abdulaziz AL SHARIDI, Agricultural Specialist /Plant 
Protection Ministry of Agriculture, King Abdulaziz 
Road, P.O. Box 11195, 

Phone: +966 1141 72 320, Mobile: +966 505 112 636,

Fax:+966 1114 72 447, 

Email: alshuraidi@hotmail.com; azmash@hotmail.com

ევროკავშირის ქვეყნებში იმპორტისას სარგავი 
მასალა უნდა იყოს მოსვენების მდგომარეობაში, 
ფოთლების, ყვავილებისა და ნაყოფის გარეშე. ნერგები 
და ნაყოფი თავისუფალი უნდა იყოს შემდეგი 
საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან: 

Carposina niponensis Walsingham, Enarmonia 
packardi (Zeller), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita 
inopinata Heinrich, Tachypterellus quadrigibbus Say, 
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, Guignardia 
piricola (Nosa) Yamamoto, Little cherry pathogen (non- 
European isolates), Prunus necrotic ringspot virus, 
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) 
Young et al., Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) 
Dye, Plum pox virus. Monilinia fructicola (Winter) Honey, 
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, Xanthomonas 
campestris pv. prunus (Smith) Dye, რაც უნდა დასტურ-
დებოდეს სათანადო სარგავი მასალის სერტიფიცირების 
შედეგად გაცემული სერტიფიკატით და ფიტოსანიტარი-
ული სერტიფიკატით. უფრო დეტალური პირობები მო-
ცემულია ევროდირექტივის 2000/29 დანართებში. ასევე 
გაცნობებთ, რომ „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორ-
განიზმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ნორმა-
ტიული აქტების შესაბამისად, სარგავ-სათესლე მასალის 
იმპორტის განხორციელებისას, საბაჟო კონტროლის 
გავლის პროცესში, იმპორტიორმა უნდა წარმოადგინოს 
ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნუ-
ლი მასალა არ არის გენმოდიფიცირებული. სხვა შემთ-
ხვევაში  აიღებენ ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლევე-
ბისათვის.
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დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ

მათ შორის

უზბეკეთი

ყაზახეთი

შვედეთი

—

—

—

—

—

0,4

0,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

16,6

—

—

16,6

0,0

—

—

0,0

ნუში,
ნაჭუჭგაცლილი

სულ — — — — — — — 24,00

— — — — — — — 24,00

მათ შორის

თურქეთი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი #21:ექსპორტი (ტონა)
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6.8 ნუშის ექსპოტ-იმპორტი და რეექსპორტი
ცხრილი #20:ექსპორტი საქართველოდან (აშშ დოლარი)

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ

მათ შორის

უზბეკეთი

ყაზახეთი

შვედეთი

—

—

—

—

—

0,3

0,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

190,4

—

—

190,4

0,1

—

—

0,1

ნუში,
ნაჭუჭგაცლილი

სულ — — — — — — — 159.2

— — — — — — — 159.2

მათ შორის

თურქეთი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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ნუში,
ნაჭუჭგაცლილი

სულ

— — — — —

მათ შორის

თურქეთი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008
2017წ

იანვარი
მარტი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

აშშ

ესპანეთი

არაბთა გაერთიანებული 
საემიროები

ლიტვა

გერმანია

იტალია

ლუქსემბურგი

საფრანგეთი

ირანი

გაერთიანებული
სამეფო

ბელგია

ისრაელი

რუსეთი

საბერძნეთი

ყირგიზეთი

15,4

—

—

—

8,7

2,0

0,0

—

4,7

—

—

—

—

—

—

—

11,7

0,0

—

—

2,9

2,0

—

—

5,9

—

—

—

1,0

—

—

—

20,8

—

—

—

10,4

2,5

3,2

—

4,7

—

—

—

—

—

—

—

88,3

—

—

—

10,3

3,1

—

0,3

70,5

—

—

—

1,2

—

2,8

—

47,7

—

—

9,7

16,0

2,1

1,1

—

16,2

2,4

—

—

—

0,0

—

—

—

85,3

1,6

3,4

29,2

28,5

3,6

—

0,8

16,7

—

—

—

1,3

—

—

—

—

406.2

0.1

268.6

36.2

22.4

69.0

4.4

—

5.5

—

—

—

—

—

—

—

—

471.4

0.7

104.8

25.8

52.5

29.6

68.4

—

189.6

—

—

0.0

—

—

—

—

310.5 17.4

157.8 —

—62.9

32.6 5.8

5.832.5

16.4 3.9

6.5

0.6

1.2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0.8

—

—

—

—

—

0.2

0.3

0.4

0.4
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დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ

მათ შორის

არაბთა გაერთიანებული 
საემიროები

გაერთიანებული
სამეფო

გერმანია

2,3

ცხრილი #22:იმპორტი (ათასი აშშ დოლარი)

თურქეთი

ირანი

იტალია

ლიტვა

ლუქსემბურგი

უზბეკეთი

ყირგიზეთი

შვედეთი

ჩინეთი

2008
2017წ

იანვარი
მარტი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

—

0,1 1,1 0,0 0,0 0,3 3,8 0,2 4,8

3,6— — — — — — — —

— — — — — — — — —0,1

— — — — — — — ——0,1

— — — — — — —0,10,30,6

— — — — —— 0,0 0,0 ——

2,3 — — — — — —— — —

— — — — — —— — 4,8—

— — — — — — 0,0 — — —

— — — — — — — ——0,5

— — — — — — — ——0,1

— — — — —— — 0,1— —

— —— 0,0 — — —— ——



ნუში,
ნაჭუჭგაცლილი

სულ

— — — — —

მათ შორის

თურქეთი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008
2017წ

იანვარი
მარტი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

აშშ

ესპანეთი

არაბთა გაერთიანებული 
საემიროები

ლიტვა

გერმანია

იტალია

ლუქსემბურგი

საფრანგეთი

ირანი

გაერთიანებული
სამეფო

ბელგია

ისრაელი

რუსეთი

საბერძნეთი

ყირგიზეთი

3,0

—

—

—

2,3

0,2

0,0

—

0,5

—

—

—

—

—

—

—

2,0

0,0

—

—

0,8

0,2

—

—

0,8

—

—

—

0,1

—

—

—

2,7

—

—

—

1,4

0,3

0,4

—

0,6

—

—

—

—

—

—

—

10,6

—

—

—

1,4

0,4

—

0,0

8,1

—

—

—

0,1

—

0,5

—

6,1

—

—

1,4

2,1

0,2

0,1

—

1,9

0,4

—

—

—

0,0

—

—

—

9,6

0,2

0,3

4,0

3,1

0,3

—

0,1

1,6

—

—

—

0,1

—

—

—

—

287,0

0.0

255,8

3.3

2.5

24,5

0.4

—

0.5

—

—

—

—

—

—

—

—

203,8

0.0

99.8

2.1

5.6

20.7

59,0

—

16.6

—

—

0.0

—

—

—

—

95.5 2.4

24,3 —

—59.9

4,0 0.8

1,04,9

1.9 0,5

0.5

0.0

0,1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0.1

—

—

—

—

—

0.0

0.1

0.0

0.0
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ცხრილი #23: იმპორტი (ტონა)

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ

— — — — —

მათ შორის

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008
2017წ

იანვარი
მარტი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

თურქეთი

ირანი

გერმანია

ლიტვა

ლუქსემბურგი

უზბეკეთი

ყირგიზეთი

გაერთიანებული
სამეფო

ჩინეთი

0,3

—

—

—

—

—

—

—

0,0

—

—

—

—

—

—

0,6

—

—

—

—

0,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

არაბთა გაერთიანებული 
საემიროები

იტალია

შვედეთი

0,3

—

—

—

0,0

—

—

—

—

—

—

—

0,0

—

—

—

0,0

0,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,0

0,0

—

—

—

—

—

—

0,0

0,0

—

—

—

—

—

—

—

—

0.4

0.4

0,0

0,0

0,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,0

0,0

0,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0.6

0.6

—

—



ცხრილი #24 რეექსპორტი (ათასი აშშ დოლარი)  

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ — — — — — — —190,4

ყაზახეთი

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

— — — — — — —190,4

ნუში,
ნაჭგაცლილი

სულ — — — — — —

მათ შორის

თურქეთი

ლიბანი

— 159,2

159,2— — — — — — —

— — — — — — —11,4

ცხრილი #25:რეექსპორტი (ტონა)

ნუში,
ნაჭუჭიანი

სულ

ყაზახეთი

— — — — — — —16.6

მათ შორის

დასახელება ქვეყნის
დასახელება ათასი

აშშ
დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

ათასი
აშშ

დოლარი

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ნუში,
ნაჭგაცლილი

სულ — — — — — —

მათ შორის

თურქეთი

ლიბანი

— 24,0

24,0— — — — — — —

— — — — — — —11,4

— — — — — — —16.6

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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