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შესავალი 

კვლევა განხორციელდა 2014-2016 წლებში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" 

თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის საჭიროებების კვლევას. ადგილობრივი 

აგრობიზნესის საჭიროებების შესწავლის შედეგები დაეხმარება ადგილობრივ, რეგიონული და 

ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებს იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში ერთობლივი 

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების დაგეგმვაში.  

კვლევა განხორცილდა ევროკავშირის მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ხელშეწყობით, პროექტის ”მცირე 

ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთისა და რაჭის 

რეგიონებში” ფარგლებში.  

კვლევის მეთოდოლოგია 

აგრობიზნესების საჭიროებების შესწავლა (თვისებრივი კვლევა) მოხდა ამბროლაურის, 

ბაღდათის, ხარაგაულის, ხონის, ონის, თერჯოლის, ტყიბულის, წყალტუბოსა და ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტებში აგრობიზნესის წარმომადგენლების (ინდივიდუალური რესპონდენტი ან 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე) - შერჩევით1, რომლებმაც მოახდინეს საკუთარები მოსაზრებების 

გაზიარება ადგილობრივი სასოფლო-ამეურნეო ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, 

შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შესახებ. სამი მუნიციპალიტეტის შესწავლა მოხდა 

თითოეულ წელს. კვლევის მიზნებისთვის გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები: 

 სამაგიდო კვლევა;  

 ფოკუს-ჯგუფის განხილვები; 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუები; 

 პრიორიტეტების სქემები;  

მოცემული ცხრილი ასახავს მუნიციპალიტეტებში მონაცემების მოპოვების მეთოდებს 

რესპონდენტების კატეგორიების მიხედვით. 

ცხრილი 1 

რესპონდენტები ფოკუს-ჯგუფები ჩაღრმავებული 

ინეტრვიუები 

პრიორიტეტების 

სქემა 

მცირე ზომის ფერმერები (<1ჰა-მდე); 18 ფოკუს-ჯგუფი  გამოყენებულია 

საშუალო ზომის ფერმერები (1-დან 3 ჰა-

მდე); 

15 ფოკუს-ჯგუფი  გამოყენებულია 

მსხვილი ზომის ფერმერი (3 ჰა-ზე მეტი) 6 ფოკუს-ჯგუფი  გამოყენებულია 

                                                           
1მონაწილეების შერჩევა მოხდა კატეგორიების მიხედვით, რომლებიც აღწერილია ცხრილ 1-ში 
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სოფლისმეურნეობის ძირითადი 

მიმწოდებლები (თესლების, შხამ-

ქიმიკატების და პესტიციდების და ა.შ.) 

და მსხივი ფერმერები (>3 ჰა-ზე მეტი); 

 68ინტერვიუ  

 

მუნიციპალიტეტებში 2014-2016 წლებში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის შეხვედრები: 18 შეხვედრა 

მცირე ფერმერებთან (<1ჰა მიწის ფართობის მფლობელები და მეცხოველეობაში ჩართული 

ფერემრები), 15 შეხვედრა საშუალო ფერმერებთან (1-დან 3 ჰა-მდე მიწის ფართობის 

მფლობელები და მეცხოველეობაში ჩართული ფერემრები) და 6 შეხვედრა მსხვილი ზომის 

ფერმერთან (3 ჰა-ზე მეტი).თითოეულ ფოკუს ჯგუფის შეხვედრას საშუალოდ 8-10 ფერმერი 

ესწრებოდა. ასევე ჩატარდა 68 ჩაღრმავებული ინტერვიუ ვეტერინარებთან, აგრონომებთან, 

სასოფლო სამეურნეო მაღაზიის წარმომადგნელებსა და სხვა დაკავშირებულ პირებთან. 

ფოკუს ჯგუფებზე და ინდივიდუალურ ინტერვიუებზე გამოყენებული იქნა სპეცილური კითხვარი, 

რომელიც მოცემულია დანართის სახით. 

ფოკუსჯგუფები და ინდივიდუალური ინტერვიუები ჩატარდა საეა-ს ექსპერტების მიერ. 

ექსპერტებს ტექნიკურ საკითხებში დაეხმარნენ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტები  

ინტერვიუების და დისკუსიების ფასილიტაციაში და ტრანსკრიპტების მომზადებაში. 

სტუდენტებისთვის ჩატარდა სპეციალური ტრენინგი და მათ მიიღეს შესაბამისი ტექნიკური 

დავალებები. მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი განხორციელდა დედუქციური მიდგომის 

გამოყენებით საეა-ს ექსპერტების მიერ. ანალიზი ეფუძნება მონაცემების დაჯგუფებას და 

მსგავსებების გამოვლენას/საერთო ტენდენციების და განსხვავებების იდენტიფიცირებას. 

დამატებით, ინტერვიუერებმა და ფასილიტატორებმარესპონდენტებს ხელი შეუწყვეს 

მოსაზრებების ანალიზსა და კატეგორიზაციაში. მას შემდეგ რაც შემუშავდაSWOT ანალიზი, 

რესპონდენტებმა მოახდინეს გადაჭრის გზების პრიორიტეტიზაცია პრიორიტეტების სქემის 

მეთოდის გამოყენებით. ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, საეა-მ შეიმუშავა ფოკუს ჯგუფების 

და ჩაღრმავებული ინტერვიუების სახელმძღვანელო (იხ. დანართი), რომელშიც ასახულია ღია 

კითხვები და საკვლევი საკითხები. 

სამწუხაროდ, ოფიციალური მონაცემები სოფლის-მეურნეობის სექტორზე მუნიციპალურ 

ჭრილში არ არსებობს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პროფილის შედგენისას და სოფლის 

მეურნეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ძირითადად გამოყენებულია 

მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.  

 

 

  



 
 

5 
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის 

ცენტრალურ ნაწილში. ჩრდილო-

აღმოსავლეთიდან მას ესაზღვრება ონის 

მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-დასავლეთიდან 

ლენტეხის და ცაგერის მუნიციპალიტეტები, 

სამხრეთ დასავლეთიდან - წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი (იმერეთის რეგიონი) სამხრეთიდან - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (იმერეთის 

რეგიონი) ხოლო სამხრეთ- აღმოსავლეთიდან - ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტები 

(იმერეთის რეგიონი). 2014 წლის მეორე ნახევრიდან, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ორად 

გაიყო: ”თვითმმართველი ქალაქი - ამბროლაური” და ”ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი”. 

ჩვენი კვლევის მიზნებისთვის საკვლევ გეორგრაფიულ არეალად ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი შეირჩა. მანძილი ქალაქ თბილისსა და თვითმმართველ ქ. ამბროლაურს 

შორის 280 კმ-ია.მუნიციპალიტეტის ტერიტორა 1,142 კმ2-ია, აქედან სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია 27 907 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 24 %-ია, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის 40%-მდე (დაახლოებით 40500 ჰა) ტყითაა დაფარული. ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზღვის დონიდან საშუალოდ 500მ. სიმაღლეზე. ჰავა ნოტიო, 

საშუალო ტენიანობა - 76%, ზამთარი ცივია ზაფხული კი თბილი და ხანგძლივია. საშუალო 

წლიური ტემპერატურაა 8-9 გრადუსი.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის 

რესურსებით. მისი ტერიტორიის 40 %ტყითაა დაფარული, რომლის საერთო ფართობი 40 500 

ჰა–ია, ადმინისტრაციულ ერთეულში არის კატეგორიების მიხედვით, სამრეწველო 

დანიშნულების ტყეს უკავია 22 000ჰა, ჭალისპირა ტყეები კი-18 500 ჰა.  

 

დემოგრაფია 

2014 წლის მონაცემებით,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 10,000 ადამიანს შეადგენს2. აქედან 

ქალაქში 3000 კაცი ცხოვრობს, მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 30%, სოფლად კი 7000 (70%) 

კაცია დასახლებული. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 16 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. მუნიციპალიტეტში 70 დასახლებული 

პუნქტია: 1 ქალაქი და 69 სოფელი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი 

წყაროებია: სოფლისმეურნეობა, ვაჭრობა, მრეწველობა და სოციალური დახმარება. 

ამბროლაურში საკმაოდ მწვავე პრობლემაა მოსახლეობის მიგრაცია და დაბერება. 

ახალგაზრდების რაოდენობა მთლიან მოსახლეობაში ძალზედ მცირეა.  

 

 
                                                           
2საქსტატი, 2014 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
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ეკონომიკა 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია სოფლისმეურნეობა, მათ 

შორის მევენახეობა-მეღვინეობა და მეცხოველეობა. მეხილეობა ვითარდება ძირითადად 

მთიან ზონაში. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წარმოება სუსტადაა განვითარებული 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს: ღვინის ქარხნები; პურ-ფუნთუშეულის 

საწარმოები; ხილის გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები; ყველ-კარაქის და აგურის 

ქარხნები; ასფალტ-ბეტონის და მინის საკონსერვო საწარმო. ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე ადრე ფუნქციონირებდა დარიშხანის საწარმო, რომელიც ამჟამად არ 

ფუნქციონირებს. 

 

ამასთან, მომსახურების სექტორი, განსაკუთრებით მომსახურების სექტორის ნაწილი, რომელიც 

დაკავშირებულია ტურიზმთან ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება. მუნიციპალიტეტში მუდმივად 

იზრდება სასტუმროებისა და საოჯახო ტიპის სასტუმროების რაოდენობა. ამროლაურში 

ოფიციალური მონაცემებით 37 სასტუმრო, 7 რესტორანი და 6 სარიტუალო დარბაზია. 2017 

წელს მოსალოდნელია სასტუმროების რიცხვის ათი ერთეულით ზრდა.  

 

სოციალური დახმარების მიმღებია 1,552 ოჯახი (3,577 პირი). ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 

შრომითი რესურსი 9474 კაცს შეადგენს, რაც მოსახლეობის 67 %-ია. აქედან დაუსაქმებელთა 

რაოდენობა დაახლოებით 8147 კაცი, ანუ სამუშაო ძალის 86%. დასაქმებულთა საერთო 

რაოდენობაში გამოიყოფა თვითდასაქმებულები (შინა მეურნეობაში დასაქმებული) 3363 კაცი 

(35.5%).  

 

 სოფლის მეურნეობა 

 

მიწათმოქმედება - სოფლის მეურნეობა ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის დასაქმების ძირითადი 

სფეროა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს 27 907 ჰა უკავია, რაც 

მთლიანიტერიტორიის 24%-ია, მათ შორის სახნავ-სათესის 

ფართობი შეადგენს 2 060 ჰა-ს, ხეხილის ბაღები 

გაშენებულია 1 739 ჰა-ზე, სათიბ-საძოვარებს კი 24 108 ჰა 

უკავია3. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის სახნავ-

სათესი ტერიტორია მცირეა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მხოლოდ 7%-ს 

შეადგენს, მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული.  

 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ადმინისტრაციულ ერთეულში პრიორიტეტულია: ვაზი, 

სიმინდი, ლობიო და ხორბალი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში უნიკალური ვაზის ჯიშებია, 

რომლის მოსავლიანობა 3ტ/ჰა-ზეა, სიმინდის მოსავლიანობაა 4 ტ/ჰა, ხორბლის 
                                                           
3წყარო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2014 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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მოსავლიანობა შეადგენს 6 ტ/ჰა-ს.ბოლო პერიოდში (10 წელი) მუდმივად მცირდება ყველა 

კულტურის მოსავლიანობა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებია: მეურნეობის არაეფექტური 

გაძღოლა, მავნებლებთან, დაავადებებთან და სარეველებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები, 

კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 

სახნავი მიწების დაახლოებით 30-40% საჭიროებს რწყვას და მუნიციპალიტეტი განიცდის 

სარწყავი წყლის დეფიციტს. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეოო სავარგულები 

დრენაჟს არ საჭიროებს4. მუნიციპალიტეტში ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

მათი ფართობი 3 ჰა-ია, თუმცა მათი ბოლო ინვენტარიზაცია ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ 

ჩატარებულა.  

 

ყურძნის მწარმოებელი ფერმერების შემოსავლები შედარებით მაღალია, რადგან 

ადგილობრივი ყურძნის ჯიშები ალექსანდრეული და მუჯურეთული საქართველოშო ყველაზე 

მომგებიანია. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 

25-30% შინამეურნეობების საკუთარი შემოსავლების მნიშვნელოვან ნაწილს სწორედ  ყურძნის 

რეალიზაციიდან იღებენ.  

 

მეცხოველეობა - მუნიციპალიტეტის სათიბ-საძოვრებს 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაახლოებით86 % (24 108 

ჰა) უკავია და მეცხოველეობამუნიციპალიტეტში 

ფართოდააგავრცელებული. 2012 წლის 

მდგომარეობით5,ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ 9 913 სული 

მსხვილფეხა პირუტყვია. ბოლო ათწლეულში მათი რაოდენობა 

4 000–სულით შემცირდა.ტერიტორიულ ერთეულში 900 სული 

მეხორცეული ჯიშის ცხვარია, თუმცა, მეცხვარეობა არ არის მუნიციპალიტეტისთვის 

ტრადიციული. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პირუტყვი ზამთარ/ზაფხულის საძოვრებზე 

სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ძირითადად არ შემოყავთ. 

 

მესაქონლეები სათიბ–საძოვრების დეფიციტს არ განიცდიან, ზაფხულის საძოვრები საკმარისია 

22 000 სული პირუტყვისთვის6. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით ერთ სულ მსხვილფეხაპირუტყვზე 2,4 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის. 

მესაქონლეებს პრობლემები ექმნებათ სოფლებში ვეტერინარების არარსებობის გამო, 

მომსახურების მიღება შესაძლებელია ძირითადად ქალაქ ამბროლაურში, რაც სოფლის 

მოსახლეობისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. 2012 წლიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 

შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც ახდენს სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგსა და აღრიცხვას.  

 

                                                           
4წყარო: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
5წყარო: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
6წყარო: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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გადამამუშავებელი საწარმოები წარმოდგენილია 7-8 საშუალო ზომის ღვინის ქარხნით, 

რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ამბროლაურსა და სოფელ ჭრებალოს შორის, სადაც 

იზრდება ვაზი. „გეო ფლაუერი“ არის გამომშრალი ხილის მწარმოებელი და 

გადამამუშავებელი კომპანია, რომელიც მდებარეობს ამბროლაურში. მათ მიერ წარმოებული 

ჩირის ექსპორტი ხორციელდება სრულად. კომპანია გადასამუშავებლად პროდუქტს აგროვებს 

რაჭაში, ლეჩხუმსა და ტყიბულში.  

ამბროლაურში მეფუტკრეობა არის მზარდად განვითარებადი დარგი, რის შესაძლებლობასაც 

კლიმატური პირობებიც იძლევა. ამასთან, დარგზე ორიენტაციას ხელს უწყობს თაფლზე 

მაღალი მოთხოვნა. 2016 წელს თაფლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით შემცირდა, 

თუმცა ეს განაპირობა ამინდმა. ფერმერების დარგით დაინტერესება და დარგში ჩართულობა 

მზარდია, წლიურად დაახლოებით 5-7%-ით იზრდება.  

ბუნებრივი საფრთხეები 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი 

წვიმა, წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, 

მდინარეთა ნაპირების ეროზია, გვალვა და 

მიწისძვრა7. ბოლო ათწლეულში ბუნებრივმა 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა როგორც 

საცხოვრებელ, ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს. 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისთვის 

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ღონისძიებები.კერძოდ, 

მათ მიერ ერთობლივად განხორციელებულ იქნა შემდეგი პროექტები: მდინარეების 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო გაბიონები, სანიაღვრე არხები და სადრენაჟე სისტემები. 

მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას ხდება.  

 

  

                                                           
7წყარო: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები 

წარმოდგენილია SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და 

საფრთხეები) რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების 

შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები 

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ადგილობრივი სოფლის 

მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ ძიერ მხარეს ადგილობრივი კლიმატური პირობები 

წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს მეხილეობის, მევენახეობის, მეფუტკრეობის და 

მეცხოველეობის განვითარებას. ასევე, ძლიერ მხარედ ვაზის ადგილობრივი ენდემური ჯიშების 

არსებობა სახელდება. 

ამასთან ადგილობრივ დონეზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ სექტორად მცირე და 

საშუალო ფერმერების მიერ მევენახეობა, მეფუტკრეობა დამეცხოველეობა სახელდება. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილეების აზრით უნდა მოხდეს ამ სექტორის განვითარების ხელშეწყობა. 

მეფუტკრეობა მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით საკმაოდ შემოსავლიანი საქმიანობაა. 

ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის განცხადებით: ”ჩვენ წლები დაგვჭირდა რათა 

მოგვეძიებინა პარტნიორები თაფლის გასაყიდად. საქართველოს მასშტაბით ძლიერი 

ტენდერები გვაქვს მოგებული, კერძოდ: თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქამეთა 

სამინისტროს და მათ ვამარაგებთ თაფლით (20-22 ტონა). ფასი არის დაბალი, მაგრამ არის 

გარანტირებული ბაზარი”. ასევე ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერის აზრით: ”ერთი 

კილოგრამი თაფლის წარმოება 4 ლარზე მეტი არ ჯდება, აქაური გლეხი მას ყიდის 15 ლარად, 

აქვს 300 %-იანი მოგება. მანახეთ ერთი ბიზნესი, რომელსაც აქვს 300 %-იანი მოგება. ჩვენ 

მეფუტკრეობა ვასწავლით ასევე ონის, ამბროლაურის, ცაგერის და ლენტეხის რაიონებში”.  

ასევე პრიორიტეტულ სექტორად სახელდება მესაქონლეობა, რასაც ხელს უწყობს საძოვრების 

მნიშვნელოვანი ფართობების არსებობა. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის 

აზრით: ”ამბროლაურში ყველა პირობა გვაქვს, რომ მესაქონლეობა, მეცხვარეობა და 

მეფუტკრეობა უფრო მეტად განვავითაროთ”.ადგილობრივი მცირე და საშუალო ფერმერები 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ მხარედ ასახელებენ სახლემწიფო პროგრამების არსებობას, 

რომლებიც მიმართულია სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს 

მაგალითად აგროვაუჩერების დარიგება მოჰყავთ და აღნიშნავენ, რომ ეს პროგრამა ძალიან 

მნიშვნელოვანია მათთვის. ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”სასაქონლო ვაუჩრების დარიგების 

და გამოყენების შედეგად ბევრმა მცირე ფერმერმა შეძლო უფრო მეტი მოსავალი მოეყვანა 

ვიდრე ეს აქამდე შეეძლო. შესაბამისად იზრდება მათი შემოსავლები”. 

სუსტიმხარეეები 
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ერთ-ერთ სუსტ მხარედ საშუალო ფერმერების მიერ სამუშაო ძალის ნაკლებობა სახელდება, 

რომელიც ხელს უშლის მათ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში. 

ფერმერების აზრით, რაჭაში და, კერძოდ, ამბროლაურში არის კვალიფიციური მუშახელის 

დიდი ნაკლებობა, რაც აფერხებს წარმოების გაზრდას. ჩაღრმავებული ინტერვიუს ერთ-ერთი 

რესპოდენტის აზრით: ”ახალი თაობა არ მოდის მომუშავე. აქ თავისი ვენახი რომ გააკეთოს და 

კიდევ ვინმესთან იმუშაოს თვეში 500–600 ლარი გამოუვა, უკეთესი რა უნდა გააკეთოს, მიდის 

თბილისში და იქ ზის უმუშევარი. ჩინელების ჩამოყვანას ვფიქრობ, მივცემ ჩემს გვარს და 

იქნებიან, მუშა ხალხი ეგენი არიან. მე 25–30 ლარს ვაძლევ დღეში ხალხს ჩემს ვენახებში 

სამუშაოდ მაგრამ მუდმივად მიჭირს მუშახელის პოვნა, ეზარებათ მუშაობა.” ასევე 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი ღვინის ქარხნის ფლობელის აზრით ”ხელშემშლელ 

პირობად შეიძლება ჩავთვალოთ რომ მიგრირებული რეგიონია, აქედან გამომდინარე 

მუშახელის ძალიან დიდი დეფიციტია”. ამასთან, სუსტ მხარეებში ფერმერები სხვადასხვა 

შეღავათიანი სესხების და გრანტების მოსაპოვებლად რთულ პროცედურებს ასახელებენ. მათი 

თქმით, ფერემრებს არ ყოფნით კვალიფიკაცია და არ აქვთ საკმარისი რესურსი, რათა 

სრულყოფილად მოამზადონ ბიზნესპროექტები და დააკმაყოფილონ კონკურსის პირობები. 

მნიშვნელოვან სუსტ მხარედ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები საირიგაციო სისტემის 

გაუმართავობას ასახელებენ. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის განცხადებით: ”პირობებს. 

ჩვენ ეხლა ვეღარ ვრწყავთ ადგილებს, რადგან არ გაგვაჩნია ისეთი ადგილები, რომ მოვრწყათ 

ხელოვნურად, ამიტომ ბუნებაზე ვართ დამოკიდებული და ძალიან ძნელია აქ მუშაობა”.  

ადგილობრივი სოფლის მეორნეობის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემაფერხებელ 

ფაქტორად ფერმერები ნიადაგის კვლევის და შესაბამისი მინერალიზაციის ღონისძიებების არ 

არსებობას ასახელებენ. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”მიწებს 

სასწრაფოდ ესაჭიროება ლაბორატორიური შემოწმება,რაც ძალიან დიდი ხანია არ 

გაკეთებულა. ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ შევამოწმოთ თუ რა ესაჭიროება ნიადაგას”.  

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე ფერმერების აზრით მნიშვნელოვანია არსებობდეს სასუქებით 

და შხამ-ქიმიკატებით მოვაჭრეების მეტი კონტროლი, რათა მათ უზრუნველყონ ხარისხიანი 

პროდუქციის გასაღება ფერმერებზე. რესპოდენტების აზრით ფერმერებისათვის რთულია 

ხარისხიანი შხამ-ქიმიკატების გარჩევა შედარებით დაბალი ხარისხისგან. ფოკუს ჯგუფის 

მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”ხშირია შემთხევები, როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ 

დაბალხარისხიან შხამქიმიკატებს და შემდეგ ბევრად უარესს პროდუქციას ვიღებთ, ვიდრე რომ 

არ გამოგვეყენებინა ქიმიკატები საერთოდ”. კონტროლთან ერთად, ფერმერების აზრით 

მნიშვნელოვანია მათ ზუსტად იცოდნენ როდის და რა შხამ-ქიმიკატების გამოყენებაა საჭირო 

და ამ მიმართულებით მათ დამატებითი სწავლება სჭირდებათ. ”შხამ-ქიმიკატები შეიძლება 

კარგია, მაგრამ როდის და რა დოზით უნდა უწამლო, ამას ყველაფერს ცონდა სჭირდება. 

დაიწყებს შაბიაბნმით წამლობას და ბოლომდე ამით წამლავს, არადა ამას ყველაფერს ცონდა 

სჭირდება რათა მოსავალი კარგი მოვიდეს და ვენახიც არ გაფუჭდეს” - აცხადებს ფოკუს ჯგუფი 

ერთ-ერთი მონაწილე. ამასთან, საშუალო ფერმერებისთვის ხარისხიანი შხამ-ქიმიკატების 

შეძენა და გამოყენება ნაკლებად პრობლემატურია. ერთ-ერთი საშუალო ფერმერის 
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განცხადებით: მე ვიყენებ და ბევრი ვისაც ცოტა მეტი ფული აქვს „ბასვის“ პრეპარატებს, 

რომელიც მსოფლიოში ერთერთი ძლიერი ბრენდია. ასევე „ბაიერის“ პროდუქციას , 

რომელსაც ძალიან მაღალი ხარისხი აქვს.” 

ასევე რესპოდენტი აგრომაღაზიის მფლობელის აზრით: ”2 წელია ვმუშაობთ წარმატებით, არ 

ელოდნენ ასეთ შედეგს ჩვენი უფროსები.სუსტ მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს გლეხების 

გაუნათლებლობა სამკურნალო პრეპარატების გამოყენებაში, ჩვენ ყველას ვურიგებთ ჩვენს 

ბუკლეტებს რო წაიკითხონ და განათლდენ. მათი გაუნათლებლობის შედეგებ მერე ჩვენ 

გვაბრალებენ.” 

დამატებით, სუსტ მხარედ სახლდება სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკის სიმწორე და მათი ტექნიკური 

შესაძლებლობები. ამ მიმართულებით მცირე და 

საშუალო ფერმერების აქტიურად სარგებლობენ 

სახელმწიფო უფასო ხვნა-თესვის პროგრამით, 

ამასთან მათი აზრით ტექნიკა არის მოძველებული 

და ზოგიერთი სოფლისთვის ტექნიკა საერთოდ 

ხელმიუწვდომელია. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 

მონაწილე ფერმერის განცხადებით: 

”ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს ტექნიკა არ არის 

საკმარისი და ჩვენ უფრო მეტად მცირე ზომის ტექნიკა გვესაჭიროება, რათა უკეთ მოერგოს 

ჩვენს რელიეფს”. ამასთან ფერმერების აზრით ტექნიკის რაოდენობა უნდა იყოს შესაბამისი და 

მათი ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს აგროვადების შესაბამისად. ”თითქოს ფუცნქციონირებს 

მექანიზაცია აქ, მაგრამ ყოველთვის პრობლემაა, სულ არის ჩხუბი ამის გამო. ყოველთვის გვიან 

გვიხდება დახვნა, აგრეთვე აქ თუ შესაძლებელი იქნება აუცილებელია მცირე გაბარიტიანი 

ტრაქტორები. რელიეფია ისეთი, რომ აქ შეუძლებელია ისეთი ტრაქტორებით მოხვნა, ამიტომ 

საჭიროა მცირე გაბარიტიანი ტრაქტორები.ტრაქტორისტებიც არ არის ერთი 20 ტრაქტორია და 

რამოდენიმე ტრაქტორისტია რაც არ ყოფნის მოსახლეობას” - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.   

ადგილობრივი მეფუტკრეობის განვითარების ერთ-ერთ პრობლემად მცირე და საშუალო 

ფერმერების მხრიდან ფერმერების დაბალი განათლება სახელდება. ამასთან, 

ამბოროლაურში საინტერესო პრეცენდენტია ამ მიმართულებით: ფერმერების ნაწილი 

ჩართულია კერძო სწავლების პროცესში და ასევე შექმნილია კოოპერატიული მეურნეობები. 

ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის განცხადებით: ”ჩვენ მეფუტკრეობას ვასწავლით ონის, 

ამბროლაურის ცაგერის და ლენტეხის რაიონის ფერემრებს. ასევე ჩვენ, მეფუტკრეეები 

მაგალითად გავერთიანდით, შევქმენით კოოპერატივი შესაბამისად ერთად ვახორციელებთ 

მეფუტკრეობის მიმართულებით საქმიანობას და ვთვლი რომ ასეთი რამ შესაძლებელია 

სხვებმაც გააკეთონ.”მეცხოველეობის და მემცენარეობის განვითარების ერთ-ერთ 

შემაფერხებელ ფაქტორად ფერმერები აგრონომებზე და ვეტერინარებზე დაბალ 

ხელმისაწდომობასდა მეცხოველეობაში არსებულ დაბალპროდუქტიულ ჯიშების ასახელებენ. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების განცხადებით აგრონომი საერთოდ არ არის მუნიციპალიტეტში.  

ფოკუს ფჯუფის მონაწილე ფერმერები 
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ამასთან, ადგილობრივი მეღვინეობის განვითარების ერთ-ერთ პრობლემად მცირე და 

საშუალო ფერმერების მხრიდან ბაზარაზე ფალსიფიცირებული ღვინის არსებობა სახელდება, 

რაც ართულებს ნატურალური ღვინის რეალიზაციას. ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ რთულია სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამების და პროექტების 

შესახებ რთულია ხშირად ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება, შესაბამისად 

პერიოდულად სპეციალური საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს ამროლაურში, რათა 

მოსახლეობამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს 

სახელმწიფო/დონორების/საერთაშორისო თუ სხვა ორგანიზაციების პროექტების შესახებ. 

ასევე, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები და ჩაღრმავებული ინტერიუების რესპოდენტი ფერმერები 

აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ფერმერები მცირე შემოსავლების ვერ ახერხებენ უმეტეს 

საგრანტო თუ საკრედიტო პროგრამებში, მონაწილეობას და შესაბამისად ერთ-ერთ ძირითად 

სუსტ მხარეს დაფინანსებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. 

შესაძლებლობები 

ადგილობრივი მევენახაობის, მესაქონლეობის და 

მეფუტკრეობის განვითარების ერთ-ერთ 

შესაძლებლობად სახელდება პროფესიული 

სწავლების ხელშეწყობა და ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნოლოგიების 

შესახებ. ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 

ფერმერის აზრით: ”მე და სხვები არ უნდა 

დავდიოდეთ თბილისში წელიწადში ორჯერ, 

რათა მოვისმინო იმ სფეროში არსებული 

სიახლეების შესახებ. ისე არ შეიძლება, რადგან 

შესაძლებელია გამოვიდეს ისეთი პრეპარატი 

რომლის შესახებაც არ ვიცოდე არაფერი. აქედან გამომდინარე აუცილებელია გადამზადება 

და მეტი ინფრომაციის მოწოდება ჩვენთვის”. ასევე ერთ-ერთი მონაწილის განცხადებით: 

”დაახლოებით სამი წლის წინ ვმუშაობდი მე ჩემი ახლობლის მაღაზიაში, რომელსაც 

შემოქონდა შხამ-ქიმიკატები. იმის გამო რომ სპეციალისტი ვერ ვნახეთ, იძულებული გავხდი 

წავსულიყავი თბილისში და მე თვითონ გამევლო კურსები, წამოსვლისას ტრენერების 

ტელეფონის ნომრები ჩავიწერე, რათა თუ ვინმე მოვიდოდა რამის საყიდლად მათ 

ვასაუბრებდი, რომ რაიმე გართულებას არ ქონოდა ადგილი.ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი 

სწავლება, რომ განვავითაროთ ჩვენი სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი”. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების აზრით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მრავალწლიანი 

ნარგავების და ხილის წარმოებას აქვს დიდი პოტენციალი. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 

მონაწილის აზრით: ”მაგალითად ჩვენთან არის უნიკალური ხარისხის ქლიავი, ყველას 

მოგეხენებათ ალბათ ამის შესახებ. უკვე დადიან 3 ლარად იბარებენ ადგილზე კილოგრამს. 

ნელნელა ამაზეც უნდა იფიქრონ ადამიანებმა და დაუბრუნდნენ მიტოვებულ მიწებს და 

მოიყვანონ თუნდაც ამ ჯიშის ქლიავი. არის გარეული ხე-ხილის დიდი რაოდენობა, კერძოდ 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერები 
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გარეული ვაშლი, მსხალი”. ამასთან ამბროლაურის მუნციპალიტეტში ფერმერები სპეციალური 

საკანონმდებლო ნორმების შემოღებით ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების 

შესაძლებლობას ხედავენ. კერძოდ, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების აზრით უნდა მოხდეს 

საგადასახადო შეღავათების დაწესება მთიანი რეგიონების ფერმერებისათვის, რათა მათ მეტი 

ფინანსები დარჩეთ საქმიანობის გასაფართოვებლად.  

ადგილობრივი მეცხოველეობის განვითარების მიზნით ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და 

საშუალო ფერმერები არსებული ჯიშების განახლების საჭიროებას ხედავენ. ფოკუს ჯგუფის 

მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”ჩვენი საქონლის ჯიშები მოძველებულია და 

გვჭირდება მათი განახლება რათა ბაზარზე მოთხოვნა მეტი ხორცით და რძით 

დავაკმაყოფილოთ”. ამასთან, ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის 

აზრით: ”მესაქონლეობის განვითარება მეღორეობის კუთხით უფრო ადვილია და საკალმახე 

მეურნეობების განვითარებას აქვს დიდი პოტენციალი”. საკალმახე მეურნეობასთან ერთად 

ფერმერები ხშირად მეღორეობის დიდ განვითარების დიდპოტენციალზე საუბრობენ. მცირე და 

საშუალო ფერმერების უმეტესობა თანხმდება, რომ სახელწიფომ ფულადი რესურსების 

მიწოდებასთან ერთად ფერმერებს უნდა მიაწოდოს საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც 

დაეხმარება მათ საგრანტო და სხვა სახის კონკურსებში წარსადგენი პროექტები მაღალი 

ხარისხით მოამზადონ.მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით კონსულტაციების და სწავლების 

მომსახურების მიწოდება ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს განავითარონ საკუთარი 

მეურნეობა სესხებზე მეტი ხელმისაწვდომობით და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

ეფექტიანობის გაზრდის გზით.  

კოოპერატივების შექმნა და ბაზარზე გაერთიანებული რესურსებით ოპერირება მცირე და 

საშუალო ფერმერების აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა მათი საქმიანობის 

გასაფართოვებლად და ისინი ამ პროცესში მაქსიმალურად ჩაერთვებიან. ფოკუს ჯგუფის ერთ-

ერთი მონაწილის განცხადებით: ”კოოპერატივების შესახებ ხალხი ვიკრიბებოდით და დარბაზი 

სავსე იყო, მაგრამ მერე ნელ-ნელა კლებულობდა ხალხის რაოდენობა. მაგრამ ჩვენ 

გავეცანით ინფორმაციას თუ როგორ ხდებოდა კოოპერატივების მუშაობა, დავჯექით 

დაფიქრდით, შემდგომში მოვძებნეთ თანამოაზრეები და გავაკეთეთ კოოპეარტივი და 

მოვამზადეთ საგრანტო განაცხადი”.  

ასევე დაფინანსების შესაძლებლობის გაზრდასთან ერთად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები 

ხელიფუფლების და ფერმერების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ და 

მაგალითად მოჰყავთ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა (ძირითადად 

გზების). რესპოდენტების აზრით, თუ არ მოწესრიგდა ინფასტრუქტურა მათვის ძნელი იქნება 

პროდუქტების რეალიზაცია. ასევე ფერმერების აზრით ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა 

გაზრდის მათი ინფორმირებულობის დონეს სხვადასხვა სიახლეების შესახებ და აუცილებელია 

ამ მიმართულებით ღონისძიებების გატარება. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის აზრით: 

”სად აქვს მთის ხალხს 60 ლარი რომ ინტერნეტი ჩართოს, ამიტომ კარგი იქნება თუ რაიმე 

შეღავათი იქნება, რათა ჩვენც გვქონდეს შესაძლებლობა იმისა რომ რაღაცეები გავიგოთ და 

განვავითაროთ ჩვენი საქმე”.  
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ამასთან, ადგილობრივების აზრით უნდა დაჩქარდეს და გამარტივდეს სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის დაკანონების პროცესი, რაც ხელს შეუწობს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას. ფერმერების აზრით, მათ უჭირთ საკანომდებლო პროცედურების გავლა და 

ხშირად მიწების საკუთრება არის სადავო. განსაკუთრებით ეს პროცესი პრობლემატურია 

საძოვრების დასაკუთრების პროცესში. ჩაღრმავებული ინეტრვიუს რესპოდენტის, 

მევენახეობოთ დაკავებული ფერმერის განცხადებით: ”ადგილზე ახლა უკვე ნაკლებად 

შეიძლება გაფართოება. ხალხს აქვს მამაპაპისეული მიწები, რომლებიც გაუფორმებელი აქვთ. 

გაუფორმებელ მიწას კიდევ ვერ იყიდი. აუცილებელია ეს პრობლემა მალე გადაწყდეს”. 

საფრთხეები 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისთვის მომავალ საფრთხედ სახელდება მოსახლეობის 

მიგრაცია, რაც გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის სექტორში ცოდნის გადინებაზე. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”1-2 მანქანას თუ დაინახავთ ეხლა 

ამობროლაურში, მაგრამ აგვისტოში რეკორდული რაოდენობა იყო ჩამომსვლელების, 

სადღაც 140000 ადამიანი. სულ უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს რაიონს და მიდის დიდ 

ქალაქებში”. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები განსაკუთრებით ახალგაზრდების გადინებას 

მიიჩნევენ საფრთხედ, რაც ყოველწლიურად კიდევ უფრო მეტად ართულებს ადგილობრივი 

ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. 

საშუალო ფერმერებისთვის ერთ-ერთ საფრთხეს საექსპორტო ბაზრების არასტაბილურობა 

სახელდება. ერთ-ერთი ფერმერის განცხადებით: ”ჩვენი ყურძნით მომზადებული ღვინო ადრე 

რუსეთში იყიდებოდა. ეხლა თითქოს ცოტა გადის რუსეთში, მაგრამ მაინც მცირე რაოდენობით 

და დიდი რისკია რომ ისევ დაიხუროს. შემდეგ უკრაინაში გადიოდა ჩვენი პროდუქცია და ეხლა 

იქაც არასტაბილურობიდან გამომდინარე გვიწევს ვეძებოთ ახალი ბაზრები. ეს ცვალებადობა 

ძალიან აზიანებს ადგილობრივ მეღვინეობას”.  

მცირე და საშუალო ფერემრების აზრით, ასევე მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს შხამ-

ქიმიკატების გამოყენების შედეგად გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება, რაც მნიშვნელოვნად 

აზიანებს გარემოს და ართულებს მომავალში ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”ჩვენი რაიონი გამოირჩევა იმ გარემო 

პირობებით რომელიც გაგვაჩნია და რათქმაუნდა ამას შენარჩუნება სჭირდება. არსებობს დიდი 

საფრთხე, რომ გარემო დაბინძურდეს და მაშინ ჩვენ დავკარგავთ სოფლის მეურნეობის 

მნიშვნელოვან ძიერ მხარეს”. 

ერთ-ერთ საფრთხეთ მცირე და საშუალო ფერმერები ეპიდემიურ დაავადებებს მიიჩნევენ, 

რომელიც მნიშვნელოვნად აზიანებს მათ საქონელს. ფერმერების აზრით ვეტერინარულ 

მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობაა, რადგან მხოლოდ კერძო ვეტერინარის 

ინსტიტუტი მოქმედებს და კერძო ვეტერინარები ხშირად ვერ იცლიან ყველა კლიენტისთვის. 

შესაბამისად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს საქონელი ეღუპებად რადგან 

დროულად ვერ მოახდინეს მათი სათანადო მოვლა ვეტერინარის დახმარებით. ამასთან, 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს ერთ-ერთი რესპოდენტისაზრით: ”ამბროლაურში ძალიან კარგი 
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პირობებია მეღორეობის, მესაქონლეოისთვის და ბევრი ფერმერი ამ სფეროშია დასაქმებული. 

მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ცხოველის ხშირ დაავადებებთან გამკლავება. ზოგს არ აქვს ფული 

ვეტმომსახურებისთვის, მაგრამ ყველაზე ხშირად ვეტერინარებს არ სცალიათ ჩვენთვის. დიდი 

საფრთხეა როდესაც მუდმივად იმის შიშში ხარ რომ საქონელი დაგეღუპება”.  

საფრთხეებად მცირე და საშუალო ფერმერების მხირად ასევე ბუნებრივი მოვლენები 

სახელდება როგორებიცაა: ძლიერი წვიმა, სეტყვა და წყალდიდობა. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 

ფერმერის განცხადებით: ”წელს ჩემი მეზობლისგან ვიცი ლობიო დათესეს, იყო გვალვა, გახმა 

ლობიო და ვერ მიიგო შესაბამისად მოსავალი. ეს ძალიან ხშირი პრობლემაა”.  

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths)  სუსტი მხარეები (Weakness)  

 

 ხელსაყრელი რელიეფი და კლიმატური 

პირობები მეცხოველეობის, 

მეფუტკრეობის და მეღვინეობის 

განვითარებისთვის;  

 მეტ-ნაკლებად ნყოფიერი ნიადაგები; 

 საირიგაციო წყლის რესურსების არსებობა; 

 საძოვრების დიდი რაოდენობა; 

 ღვინის ენდემური ჯიშების არსებობა; 

 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

ტრადიცია და სფეროში არსებული ცოდნა;  

 მოქმედი აეროპორტის არსებობა.  

 

 

 მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა;  

 ინფორმაციის ნაკლებობა სხვადასხვა 

პროგრამებზე (აგრო სესხები, საგრანტო 

კონკურსები); 

 სამუშაო ძალის ნაკლებობა; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 

ბიზნესპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით;  

 მეცხოველეობაში არსებული 

დაბალპროდუქტიული ჯიშები; 

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 

ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 

პროგრამების სიმცირე;  

 საირიგაციო სისტემის გაუმართავობა; 

 ხარისხიან შხამ-ქიმიკატებზე და სასუქებზე 

დაბალი ხელმისაწვდომობა; 

 ბაზარზე ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

(ძირითადად ღვინის) არსებობა;  

 დაბალკვალიფიციური ადამიანური 

რესურსი; 

 კვალიფიციური ვეტერინარისა და 

აგრონომის  მომსახურებაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 სახნავ-სათესი მიწების სიმცირე; 

 დაუკანონებელი სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწები; 
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შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო 

კურსების მიწოდება;  

 მეთევზეობის (საკალმახეების მოწყობა) და 

მეფრინველეობის მეურნეობების 

განვითარება;  

 სამუშაო ძალის შენარჩუნება და მოზიდვა;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით;  

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 

ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 

პროგრამების განხორციელება;  

 საქონლის ჯიშების გაუმჯობესება; 

 ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

(ღვინის) წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 საირიგაციო სისტემის მოწყობა; 

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ 

პროგრამებზე და პროექტებზე ხშირი 

საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;  

 კოოპერატივების შექმნა მცირე და 

საშუალო ფერმერების ჩართულობით; 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 

განახლება, ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა და წარმოების ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვა; 

 ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების დაკანონების პროცესის 

გააქტიურება;  

 ბუნებრივი საფრთხეების ზიანის შემცირება; 

 

 მიგრაცია და ცოდნის გადინება;  

 ბუნებრივი საფრთხეები (ძლიერი წვიმა, 

ყინვა, სეტყვა და ა.შ); 

 გარემოს დაბინძურება;  

 აპიდემიური დაავადებები (ძირითადად 

ღორის და საქონლის); 

 საექსპორტო ბაზრების არასტაბილურობა; 

 

 

ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ:  
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გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

 (1) შინაური ცხოველების დაავადებებთან ბრძოლა - ადგილობრივ ფერმერებს უჭირთ 

შინაური ცხოველების დაავადებების პრევენცია და მათი ზიანის შემცირება;  

 (2) გრძლევდადიანი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე და 

გრძელვადიან აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 (3) განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. ასევე 

იგულისხმება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 (3) კანონმდებლობა - იგულისხმება ტყითსარგებლობის კანონმდებლობის შეცვლა. 

მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის რთულია ხე-ტყის მოპოვებაზე ნებართვის მიღება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ხე-ტყის მოპოვება არ შედის სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში, ფერმერების მხრიდან ეს საკითხი ხშირად დასახელდა 

პრობლემატურად, რადგან ადგილობრივი ფერმერების დიდი ნაწილი ასევე 

ჩართულია ხე-ტყის მოპოვების და ხის პროდუქციის დამზადების საქმიანობაში; 

 (4) ტექნიკა - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა; 

 (5) ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან საჭიროებას წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 
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დაბალი გავლენა მაღალი 

5. ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება 

4. ტექნიკა 

1. შინაური ცხოველების 

დაავადებებთან 

ბრძოლა 

3. განათლება 

2. გრძელვადიანი 

აგროსესხები 
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ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის 

რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში.მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია 81 500ჰა–ს შეადგენს. აქედან ძირითადი 

ნაწილი მესხეთის ქედის ჩრდილოეთი 

ფერდობებითა და მთისწინეთითაა წარმოდგენილი; 

მცირენაწილი კი იმერეთის დაბლობზეა განლაგებული. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ძირითადად მთა-

გორიანი რელიეფით გამოირჩევა. სასოფლო–

სამეურნეო სავარგულებს19 089 ჰა უჭირავს, რაც ბაღდათის 

ტერიტორიის 23%–ია; 61 000 ჰა (75%) კი -  ტყეებითაა 

დაფარული. 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაშია მოქცეული, სადაც 

ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული საკმაოდ ცხელი. მუნიციპალიტეტში ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა +14°C-ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის,საშუალო 

ტემპერატურა +4.4°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, საშუალოტემპერატურა +23°C-ს 

შეადგენს. ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 1 500 მმ-ია. 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ბაღდათის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ადიგენი,ვანი, 

წყალტუბო, ხარაგაული და ზესტაფონი. 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია სამკურნალო მინერალური წყლებით, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია მინერალური წყალი საირმე. მუნიციპალიტეტში არის ტუფის, გრანიტის, 

მარმარილოს საბადოები. 

დემოგრაფია 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების შესაბამისად,  

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 28 800 კაცს შეადგენს. აქედან ქალაქად (ქ. ბაღდათში) 

ცხოვრობს დაახლებით 5 000 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 17%–ია; 

სოფელის მოსახლეობა კი 23 800-ია.მუნიციპალიტეტში სულ 26 დასახლებაა, მათ შორის 1 

ქალაქი. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 35 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67კაცი/კმ2)მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. 

ეკონომიკა 

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვანი დარგია 

სოფლის მეურნეობის ისეთი მიმართულებები, 

როგორებიცაა მევენახეობა და მეღვინეობა. თუმცა, 

ასევე გავრცელებულია  მეხილეობა, მებოსტნეობა 

დამეცხოველეობა. მრეწველობის მთავარი დარგია 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94_%28%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%29
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
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კვების მრეწველობა: ღვინის ქარხნები, ასევე ცნობილია ვარციხისკონიაკის ქარხანა. 

განვითარებულია საშენი მასალების წარმოება. 

მუნიციპალიტეტში გადის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები ქუთაისის, 

ზესტაფონის, ვანისა და აბასთუმნის მიმართულებით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს ორი ბალნეოლოგიური კურორტი: საირმე და 

ზეკარი. მოიპოვება და იწარმოება მინერალური წყალისაირმე, რომლის უმეტესი ნაწილი 

ექპორტისათვის არის განკუთვნილი. 

სოფლისმეურნეობა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

შემოსავლების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო 

სოფლის მეურნეობაა. მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 19 089 

ჰექტარს შეადგენს, რაც მისი ტერიტორიის 23%–

ია. 2005 წლის მონაცემებით, სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებიდან 5 185 ჰა (ანუ 27%) 

სახნავ–სათესია, ხილის ბაღებსუჭირავს 2 319 ჰა 

(12%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 11 585 ჰა–ს 

(61%).  

მემცენარეობა 

მთა-გორიანი რელიეფის გამო ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესი მიწისრესურსი 

საკმაოდ მწირია და ზღუდავს მემცენარეობის განვითარებას.მუნიციპალიტეტში ძირითად 

მოჰყავთ შემდეგი კულტურები: ვაზი, სიმინდი,ბოსტნეული და ბაღჩეული. ვაზის საშუალო 

მოსავლიანობა შეადგენს 4 ტ/ჰა-ს, სიმინდის - 2.5–3 ტ/ჰა-ს, ბოსტნეულის მოსავლიანობა - 5 

ტ/ჰა–ზე, ხოლო ბაღჩეულის – 30 ტ/ჰა–ზე. 

აღსანიშნავია, რომ სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროეებს მორწყვას. თუმცა, მიწების 

სრულად რწყვა ვერ ხდება წყლისრესურსების დეფიციტის, აგრეთვე საირიგაციო სისტემის 

სიმცირისა და მათი ცუდიმდგომარეობის გამო. ასევე სასოფლო–სამეურნეო მიწების 

დაახლოებით 10–15% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები მუნიციპალიტეტში არ 

არის. 

მეცხოველეობა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 61%-ს შეადგენს 

და სახნავ-სათიბ მიწებთან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობაც უფრო ფართოდაა გავრცელებული. ბაღდათში 

ძირითადად მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენებას მისდევენ; მეცხვარეობა კი მცირედაა 

წარმოდგენილი. 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94_%28%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%29
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%28%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%29
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხული იყო 14 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ამას გარდა,საზაფხულო საძოვრებზე 

სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდანაც შემოჰყავთ მსხვილფეხა პირუტყვი; თუმცა, მათი 

რაოდენობა არ აღირიცხება. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში 

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 

გაიზარდა.მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის დადგენილი 

ძოვების ნორმა შეადგენს 1 სული/ჰა-ს.თუმცა, 

მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის 

მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით 

(რამდენადაც საზაფხულო საძოვრებზე მეზობელი 

მუნიციპალიტეტებიდან შემოყვანილი პირუტყვის 

რაოდენობა უცნობია), ერთ სულ მსხვილფეხა 

პირუტყვზე მხოლოდ 0.83 ჰა სათიბ-საძოვარი 

მოდის. 

ბუნებრივისაფრთხეები 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან ბაღდათის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა 

ძლიერი ქარი, მეწყერი, ქვაზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და ნაწილობრივ 

გვალვა; უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ამათგან მომძლავრებულია ძლიერი 

ქარი,მიწისძვრა და გვალვა.  

ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, 

ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს. კერძოდ, ზოგოერთ სოფელში  მეწყერულმა მოვლენებმა 

დააზიანა დაახლოებით 25ჰა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.  
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სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტში 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) 

რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერიმხარეები 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ რეგიონისათვის 

ტრადიციულად განვითარებული დარგებია: 

მევენეხეობა-მეღვინეობა, მეცხოველეობა და 

მესიმინდეობა.  ფერმერების აზრით, 

მეფუტკრეობასაც განვითარების კარგი პერსპექტივა 

გააჩნია, რამდენადაც დანახარჯები შედარებით 

მცირეა, შემოსავალი - კი მაღალი. ამასთან, თაფლი 

არაა მალფუჭებადი, რაც მათ აძლევს საშუალებას 

პროდუქტი უკეთესი ფასის პირობებში გაყიდონ.  

გარდა იმისა, რომ რეგიონში აღნიშნული დარგებს დიდი ტრადიციები გააჩნია, ასევე, 

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობივი ჯიშის ყურძნისგან დამზადებულ ღვინოებზე, ყველსა და 

თაფლზე მაღალია ბაზარზე მოთხოვნა და სათანადო მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში,  ფერემერები თვლიან, რომ შეძლებენ მეურნეობების განვითარებას და მოგების 

მიღებას. „პირადი მეურნეობა მაქვს ძლიერი და აქედან მაქვს პრაქტიკა, 10 ტონამდე ყურძენი 

მომყავს სხვადასხვა ჯიშის, ალდასტური, ცოლიკაური და სხვა, მიყვარს ეს საქმე და მევენახეობა 

ჩვენი რეგიონის წამყავნი დარგი უნდა გახდეს, ცოტა ხელშეყობა მჭირდება რომ გავაფართოო 

საქმიანობა“ - აცხადებს ჩაღრმავებული ინტერვიუს მონაწილე. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 

მეფუტკრეობაში ჩართული ფერემერი კი მიიჩნევს, რომ: „საქმიანობის ძლიერი მხარე ის არის 

რომ არსებობს გასაღების ბაზარი და ადვილად გაყიდვადია, ადამიანისთვის საჭირო 

პროდუქტია, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მარგებელია თაფლი. ოღონდ ფუტკრის 

მოვლას ცოდნა უნდა“. აღსანიშნავია, რომ ყველა ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრაზე გამოვლინდა 

მაღალი მოთხოვნა მეფუტკრეობის დარგის განვითარების კუთხით, ფერმერები ან უკე 

ჩართულები არიან ამ სფეროში ან აქვთ დიდი სურვილი დივერსიფიკაცია მოახდინონ და ეს 

დარგიც აითვისონ. როგორც ჩანს, ამის ძირითადი მიზეზი დაბალი საინვესტიციო და 

საოპერაციო ხარჯებია. „ფუტკარია ის რომელსაც დანახარჯების აქვს ძალიან ნაკლები, მოგება 

შეუძლია მიიღოს და სარგებლობა ბევრი მოაქვს. განსაკუთრებულად ჩვენი ფუტკარი უფრო 

განთქმულია“ - აცხადებს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე.  

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ მხარედ ასევე დასახელდა ხელსაყრელი ბუნებრივ -

კლიმატური პირობები და ნოყიერი  ნიადაგი.  ფერმერთა მოსაზრებით, ადგილობრივი 

კლიმატი და ნიადაგი იძლევა საშუალებას ერთის მხრივ მოიყვანონ უნიკალური ჯიშის ვაზი, და 

მეორეს მხრივ განავითარონ ისეთი დარგები როგორებიცაა: მეფუტკრეობა, მეთხილეობა. 
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„ჩვენს ხეობაში, როგორც არის კახეთში ისეთი მასიური შეწამვლები არ ხდება. ვიღაც ვენახს 

რომ შეწამლავს ეს ახდენს უარყოფით გავლენას მაგრამ ახდენს ძალიან მცირედით. 

შესაბამისად ყურძენიც ეკოლოგიურად სუფთაა და ფუტკარიც ხარობს“ - მიიჩნევს ფოკუს-

ჯგუფის მონაწილე ფერმერი  

მეცხოველეობის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ძლიერ მხარეს წარმოადგენს 

რეგიონში არსებული საძოვრები, რაც აუცილებელი წინაპირობაა დარგის  გაძლიერებისა და 

განვითარებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მიწების დანიშნულებასა და მფლობელობასთან 

დაკავშირებით ფერმერებს შორის რიგი გაუგებრობები არსებობს, ისინი მიმდინარე ეტაპზე 

თავისუფლად სარგებლობენ არსებული საძოვრებით. მათი ინფორმაციით საძოვრები არის 

კარგი ხარისხის და ის ფერემერები, რომლებიც ჩართულები არიან მეცხოველეობაში, 

მიიჩნევენ რომ სწორედ აღნიშნული საძოვრების არსებობა არის მათი საქმიანობის ერთ-ერთი 

ძლიერი მხარე. „ მე 300 სული საქონელი მყავს, მაქვს ასევე მიწა, სადაც მომყავს პურის 

მაცვალი, მაგარამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეცხოველეობაში კარგი რძე და რძის 

პროდუქტები რომ მიიღო მაინც საძოვრებია, მოგახსენებთ მაქვს საძოვარი რომელიც იჯარით 

არის და ისიც ჰაერშია გამოკიდებული, არ ვიცი ჩემს საკუთრებაში არის თუ არა, მაგრამ ძალიან 

კარგი  საძოვრები მაქვს.“ - განაცახადა მესაქონლეობაში ჩართულმა ფერმერმა.  

ბაღდადის მუნიციპალიტეტში სოფლის-მეურნობის განვითარებისათვის ძლიერ მხარედ 

მიიჩნევენ მინერალური წლის რესურსების არსებობას, რაც განაპირობებს ტურიზმის 

მიმართულების განვითარების შესაძლებლობას. ტურისტების მზარდი ნაკადი კი თავის მხრივ 

ზრდის  მოთხოვნას ადგილობრივ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე. ტურისტებს შორის 

განსაკუთრებით პოპულარულია საირმის კურორტი. ასევე, თუმოხდება ღვინის ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება როგორც შიდა ასევე უცხოელი 

ტურისტების  რაოდენობის ზრდა.  

 

სუსტი მხარეები 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 

სოფლის-მეურნოების განვითარების ერთ-ერთ შემაფერეხებელ  ფაქტორად სახელდება 

ადგილობრივი ფერმერების მხირდან. პრობლემურია როგორც საჭირო ტექნიკის რაოდენობა, 

ასევე დრიოთი ფაქტორი და გრძელი რიგები, შედეგად კი ხდება აგრო ვადების დარღვევა, 

რაც ფერმერების უკმაყოფილების მთავარი მიზეზია. „ჩვენ გვემსახურება ზესტაფონის 

სერვისცენტრი, რაოდენობა არის ბევრად ნაკლები, რაც საჭირო არის აგროვადებში ნიადაგის 

დამუშავებისთვის, ჩვენ არ გვრჩება დაუმუშავებელი მიწა, მაგრამ ხდება აგროვადების 

დარღვევა“ - აცხადებს ჩაღღმავებული ინეტრვიუს რესპოდენტი.  „ხელმისაწვდომია კი 

ტრაქტორი მოსახლეობისთვის? მექანიზატორის შეპესეები ძალიან დიდ პრობლემებს 

აწყდებიან, იმიტომ რომ იმ ვადებში რა ვადებშიც აუცილებელია დაიხნას მიწა, არ ან ვერ 

მოდიან და ბუნებრივია ხელი ეშლება მოსავლის მოყვანას“; „თუ მცირე მიწები გაქვს სხვადასხვა 

ადგილზე საერთოდ დაკეტილია შენთვის ტექნიკის თემა - რომ გამოიწერო  და მოვიდეს 

ტექნიკა, თუ არ გაქვს 5 ჰექტარი და მთლიანი დღე არ გამოსდის მუშაობის ის ნახევარ ჰექტარზე 
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და ჰექტარზე არ მოდის.როდესაც სხვასთან ბევრი აქვს სამუშაო იმასთან მივა და ვისთანაც 

ნაკლებია არ მიდის -  ეს ასე ხდება“ - მსგავს პოზიციებს აფიქსირებენ ფოკუს-ჯგუფების თითქმის 

ყველა მონაწილე.   

ვეტერინარისა და აგრონომის კვალიფიციური მომსახურების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა 

ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული პრობლემაა ფერმერების მხიდან. 

განსაკუთრებულად  პრობლემატური კი მაინც ვეტერინარულ მომსახურებას მიიჩნევენ. 

აღნიშნული საკითხი მრავლაწახნაგოვანია და უკავშირდება როგორც სპეციალისტების 

რაოდენობას ასევე მათ კვალიფიკაციასა და ცოდნას. ამ კუთხოთ კი ძირითადი გამოწვევაა 

დაავადებათა კონტროლი და პრევენცია. მაღალკვცალიფიციურ სპეცილისტებზე 

განსაკუთრებულია მოთხოვნა მეცოხველეობისა და მეფუტკრეობის მიმართულებით. „ის ძველი 

თაობის ვეტერინარები და აგრონომები უძლურები არიან ახალი პრეპატატების წინაშე“ - 

აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.  იგივე საკითხთან დაკავშრებით ჩაღრმავებული ინტერვიუს 

რესპონეტი ვეტერინარი განმარტავს: „ადრე არ გვქონდა  ახალი პრეპარატების გაცნობის 

საშუალება. ახლა ასოციაციის მეშვეობით გავდივართ ტრეინინგებს თვეში 3-4 ჯერ, სადაც ხდება 

ახალი პრეპარატების გამოცდა, ქირურგიული ჩარევის ახალი მეთოდების შესწავლა და 

პრაკტიკული მეცადინეობები. სუსტი მხარე ისიცაა რომ არ მოდის ახალი თაობა, არ მოდის 

ახალგაზრდობა და არ ინტერესდება ვეტერენარის პროფესიით. ამ წუთში მეცხოველეობაში, 

მეღორეობაში განსაკუთრებით, არის 

ისეთი დაავადებები, რომელსაც 

ჩვენ ვერ ვმკურნალობთ, არ გვაქვს 

ეფექტური საშუალებები, 

აფრიკული ცხელება მაგალითად 

და დიდ ზარალს ნახულობს 

მოსახლეობა“. ასევე 

მემცენარეობაში ჩართული 

ფერმერი აცახადებს, რომ: „უნდა 

არსებობდეს სპეციალისტების ერთობლიობა, მაგალითად ეხლა  ჩვენთან სამი წელი 

პამიდორს უჩნდება რაღაც დაავადება, ვერ დაადგინა ვერავინ რა დაავადებაა, თუ ვერ გაიგე 

რა დაავადებაა როგორ უმკურნალებ? სპეციალისტები უნდა არსებობდეს, რომ გლეხმა 

წაიყვანოს და აჩვენოს“ 

მიუხედავდ იმისა, რომ ერთი შეხედვით ადგილობრივი  ფერმერები ინფორმირებულიები 

არიან სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, რომლებიც გამიზნულია სოფლის 

მეურნობის განვითარებისაკენ, რეალურად ფერმერები მიიჩნევენ რომ დაბალია მათი  

ხელმისაწვდომობა ამგვარ პროგრამებზე. განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა შეღავათიან 

აგროსესხებზე. „არის დაბალპროცენტიანი სესხები. მართალია მე არ მისარგებლია, მაგრამ 

მსენია გამოუტანიათ დაბალპროცენტიანი სესხები, 

შეიძინეს მსხვილფეხა საქონელი, ზოგმა 

სასათბურე მეურნეობა გამართეს. ზოგი 

უკმაყოფილოა ბანკების პროცენტით, ზოგი 
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კმაყოფილია. ზოგადად სოფლის მეურნეობისათვის უნდა იყოს დაბალპროცენტიანი სესხები. 

ახლა ვაზისთვის რომ გამოვიტანო 5000 ლარი ის 3-4 წელიწადში იძლევა პირველ მოსავალს, 

მესაქონლეობაში თუ ჩადევი 1 წელი მაინც გინდა რომ ნამატი მოგცეს და რძის პროდუქტები 

დაამზადო  და გაყიდო. ამიტომ სოფლის-მეურნეობისათვის კრედიტს რომ გასცემ საშეღავათო 

პერიოდიც უნდა იყოს სათანადო“ - აცხადებს ჩაღრმავებული ინეტრვიუს რესპოდენტი.  „სუსტი 

მხარე არის უფულობა, მარა ამაში იმას კი არ ვგუისხმობ რომ ვინმემ გვაჩუქოს ეს ფული. ჩვენი 

ქვეყანა დააქცია ბანკებმა და ბანკების დიდმა პროცენტმა; ყელაფერში რომ ამბობენ 

ევროპისკენ და ამერიკისკენ წავიდეთო, იქ რომ დაბალი პროცენტია ის რატო არ გადმოაქვთ 

აქ?  ჩვენთან კიდე 20%, 38%, 40%, 60 %-ს რომ გადაიხდი რომელი ბიზნეს განვითარდება?! მე 

ეხლა აქ ბაღდათში ელექტრო სადგური მაქვს, ჩემი შვილი პატრონობს უფრო და ეხლა მე რო 

დენი უფასო მაქვს მინდა სათბური გავაკეთო. 3 წელია რაც ეს სადგური მაქვს მაგრამ ვერ 

ვაკეთებ იმიტომ რომ სესხი გვაქვს აღებული 300 000 დაჯდა ეს სადგური და 50 000 კიდე გვაქ 

გადასახდელი, მარა იმხელა პროცენტს ვიხდით რომ ვერ ვაკეთებ სათბურს. კიდევ კარგი სესხი 

დოლარში არ გვაქვს თორე უნდა გაგვეყიდა მაშინ ყველაფერი და დაგვენებებინა თავი 

საქმისთვის. სესხი რომ დაბალპროცენტიანი იყოს, ხალხი კიდევ რამეს გააკეთებდა“; - 

აცხადებს ფერემერი.  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერების აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

პრობლემაა ფალსიფიცირებული ანდა ძალიან დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატები, რომელთა 

შემოტანა და რეალიზაცია ბაზარზე, მათი მოსაზრებით, სახლემწიფომ მკაცრად უნდა 

გააკონტროლოს. იგევე პოზიცია აქვთ აგრომაღაზიების მეპატრონეებსაც. ერთ-ერთმა 

მათგანმა ჩაღრმავებულ ინტერვიუს დროს განაცხადა, რომ: „ შხამ-ქიმიკატების რეალიზაცია 

უნდა დაექვემდებაროს ლიცენზირებას - ეს  იქნებოდა ქმედითი ღონისძიება. რა თქმა უნდა, 

ადამიანმა რომელმაც არაფერი არ იცის წამლის შესახებ, როგორ უნდა გაყიდოს?  

სპეციალისტი უნდა უნდა ერკვეოდეს, მომხმარებელს რომ უთხრას რა დროს სჭირდება 

წამლობა, რა დოზით. ეხლა ვისაც არ ეზარება დგას ქუჩაში და ვინ იცის რას ყიდის. შედაგდ 

გლეხიც ზარალდება და კეთილსინდისიერი გამყიდველიც. “შხამ- ქიმიკატები რაც ვიყიდეთ 

რეალობაში ის შედეგი ვერ მივიღეთ რა შედეგიც უნდა ქონოდა, მერე ჩვეულებრივი შაბიამნით 

შევწამლეთ და იმან აჯობა, ის არის ნატურალური და უკეთესი შედეგი გამოიღო - ამბობენ 

უმეტესობა ფალციფიცირებულია და აზრი არ აქვსო“; შხამ ქიმიკატები უხარისხოა, 

ფალსიფიცირებული, აი შარშან, ბაღდათში 95 % ვენახის გაფუჭდა ამინდის მიზეზით. მე 1-

ნახევარით მეტი მოსავალი მივიღე. 15 ჰ. არის მთლიანად ვენახი და ჩემს და ჩემს მეზობლის 

ვენახს შორის არის 2 მეტრი. ერთნაირად ვმუშაობთ ყველა. ოღონდ მე შევწამლე სხვა 

ფორმით, იმათ შეწამლეს სხვით; პირდაპირ გამართლებაზეა და სახელწიფომ თუ არ 

გააკოტროლა, ჩვენ სანამ არ გამოვიყენებთ აბა როგორ მივხდებით კარგი ქიმიკატი ვიყიდეთ 

თუ არა“ - აცხადებენ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერემერები.  

სხვადასხვა ჯგუფის მონაწილე ფერემების მხრიდან ასევე, პრობლემურად დასახელდა 

სოფლის მეურნეობის დარგში ზოგადად განათლების დაბალი დონე, შედეგად კი ადგილი აქვს 

ახალ ჯიშებსა და ტექნოლოგიებზე დაბალ ხელმისაწვდომობას. ისინი მიიჩნევენ რომ 

შესაძლებელია თუნდაც არსებული რესურსებით და  მეურნეობის მასშტაბებით მოხდეს 
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წარმოებული პორდუქციის მოცულობის ზრდა - იქნება ეს მეცხოველეობა, მემცენარეობა თუ 

მეფუტკრეობა. „ტრადიციულ მიმართულების და ჯიშების ახალი ტექნოლოგიებით მოვლა-

პატრონობა დიდი სარგებლეს მოუტანს გლეხს. მაგრამ ჩვენ არ გავქვს ინფორმაცია, 

კომპიუტერთან დაჯექი და ნახეო, მაგრამ მე ყანების და ძროხების მოვლა ვიცი , ვინმე უნდა 

მოვიდეს, გამარკევიოს, მაჩვენოს რა როგორ მუშაობს“ - მიიჩნევს ერთ-ერთი ფერმერი. 

„მთელს რაიონში არის ერთი საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სადაც კი ყავთ 

პროფესიონალი კადრი, საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრში არის სულ 4 

თანამშრომელი, რაც რაიონისთვის საკმარისი არ არის“ - აცხადებს რესპოდენტი.  

 

შესაძლებლობები 

ახალი ჯიშების დანეგვა მეცხოველობასა და მეხილეობაში ფერმერების აზრით წარმოადგენს 

სოფლის მეურნების განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობას. მათ აქვთ 

ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც გაიგეს ან ტელევიზიის, ან მეზობლის საშუალებით, როგორ 

შეიძლება გაიზარდოს პროდუქტიულობა ახალი ჯიშების დანერგვის გზით, თუმცა არ იციან 

რეალურად როგორ განახორციელონ ამგავარი ინიციატივები პარქტიკაში. „ ჰოლანდიაში, 

ძროხა იწველება 100-120 ლიტრამდე რძეს.თუ საუკეთესო ხარისხი ადის 5%-ზე ამაზე მეტი არ 

არსებობს. მაგრამ აქ მარტო ჯიშის  შემოყვანა კი არ არის მნიშვნელოვანი - იმას თავისებური 

მოვლა ჭირდება, კვების სისტემა თუ არ დაიცავი იგივენაირად  ცოტას მოიწველის. ამიტომ 

მირჩევნია ისევ ძველი ჯიშის ძროხა მყავდეს, რომლსაც ასე თუ ისე ვიცი როგორ მოუარო, თუ 

ვინმე მასწავლის და მეცოდინება ახალ ჯიშთან ურთიერთობა - მინდა აბა რა ორჯერ მეტი 

წველადობის საქონელი რომ მყავდეს“ - აცხადებს ფერმერი. 

იგივე საკითხთანაა დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ფერმერებისათვის 

სპეციალური სასწავლო კურსების მიწოდება; რთულია იმის მტკიცება, რომ აბსოლუტურად 

ყველა ფერმერი მზადაა მიიღოს ახალი ცოდნა და იმავდოულად ათვიცნობიერებს ამის 

საჭიროებას. თუმცა მათი დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც უკვე ეწევიან საშუალო 

ან მსხვილი ზომის მეურნეობას, სრულიად ათვითცნობიერებენ სათანადო 

ინფორმირებულობისა და თანამედროვე ცოდნით აღჭურვის მნიშვნელობას. „ თუ გვინდა 

სოფლის მეურნეობაში რაიმეს მივაღწიოთ პირველ რიგში ცოდნაა საჭირო, უფრო მეტი და 

მეტი ინფორმაციის მოსახლეობაზე მიწოდება, მეტი განათლების, თორემ ჩვენი ტრადიციული 

მეთოდებითა და ჯიშებით შორს ვერ წავალთ - აცხადებს ფერმერი.   

ადგილობრივი ფერემებისა და ასევე უშუალოდ ვეტერინარების მოსაზრება საერთოა იმის 

თაობაზე, რომ შესაძლებლობების ათვისებისათვის აუცილებელია  კვალიფიციურ 

აგრონომებზე და ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ასევე დაავადებათა 

კონტროლის უზრუნველყოფა. ფერმერს, რაც არ უნდა განათლებული და მცოდნე იყოს 

მუდმიუვად გვერდში უნდა ედგეს კვალიფიციური აგრონომი და ვეტერინარი, რომელიც 

ოპერატიულ პრობლემას ადგილზე და ეფექტიანად გადაუჭრის. ამ საკითხთან დაკავშირებით 

ადგილობრივი ვეტერინარი აცხადებს, რომ: 2-3 წელია მიმდინარეობს ეპიზოდიის 

საწინააღმდეგო ღონისძიებები რესპუბლიკის მაშტაბით. ეს ღონისძიებები მიმდინარეობს 
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ევროკავშირის ეგიდით. ვაქცინაცია კეთდება თუქულზე, ცომბირულ წყლულზე, ცოფზე, 

ბრუცელიოზზე, მიმდინარეობს ყირიმ-კონგოს წინააღმდეგ. თუმცა როცა რაიმე კონკრეტული 

პრობლემა აქვს გლეხს ყოველთვის ვერ ვახერხებთ დროზე და დგილზე მისვლას. არადა ის 

მისთვის შეიძლება კრიტიკული იყოს“.  

ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება ბიზნესპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით მნიშვენლეოვანი იქნება, როგორცზოგადად ფერმერობის განვითარებისათვის 

ასევე, სხვადასხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეყობის 

კუთხით. კვლევამ ნათლად გამოავლინა, რომ პროგრამებში მონაწილეობის თვალსაზრისით 

ფერმერებისათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერია დოკუმენტებთან მუშაობის უნარების 

ნაკლებობა. მათ, როგორც წესი, არ იციან, როგორ მოახდინონ  ფინანსური პროგნოზირება, 

როგორ მოამზადონ ბინის-გეგმა და ა,შ, რაც 

საბოლოო ჯამში აფერხებს  პოტენციურად 

წარმატებული იდეის რეალიზაციას. 

„ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ 

ინფორმაციის სწორად მიღება და შემდეგ 

კონსულტაციების მიღება  სპეციალისტების 

მხრიდან, როგორც ადგილზე, ასევე 

საველე პირობებში, აუცილებელია რომ ეს 

კონსულტაციები ჩატარდეს კონკრეტული 

სპეციალიზაციით და კონრეტული 

სიტუაციის გათვალისიწნებით და არა 

ზოგადად“ აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.  

ფერემერები ასევე მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს და ხელი შეეწყოს 

ისეთი დარგების გაძლიერებას, რომლებსაც დიდი პოტენციალი გააჩნია. მათ შორის ყველაზე 

ხშირად დასახელდა: სასათბურე მეურნოებები; მევენახეობის - ყურძნის უნიკალურ ჯიშებზე 

ორინეტაციით;  მეფუტკრეობა და მეთხილეობა. „უნდა შეეწყოს გლეხს ხელი რომ მეტი 

მოიყვანოს, დაინტერსება უნდა ქონდეს. მაგალითად მევენეხეობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი 

არის ის, რომ მოხდეს სანერგე მეურნეობების შექმნა, ხალხმა გაჩეხა ვაზი, ნერგები არ არის, თუ 

არის ძვირია 5-6 ლარი“ - აცხადებს მევენახე ფერმერი. ადგილობრივების აზრით, სანერგე 

მეურნეობის შექმნა ბევრ და ახალ შესაძლბელობას შექმნის ფერმებისათვის.  

საფრთხეები 

მეცხოველეობაში ჩართული ფერმერებისათვის ძირითად საფრთხეებს წარმოდგენენ  ტყეში 

მომრავლებული ნადირი და ეპიდემიური დაავადებების საშიშროება. „ჩვენს შემთხვევაში უფრო 

მეტი საშიშროება არ არის ვიდრე -   არის ნადირის არსებობა, რომელმაც ისე როგორც წელს, 

შარშანაც დაგვაქცია, წუხელ მაგალითად საცხოვრებელ ბინაში იყო შემოსული ტურა. ჩვენს 

სოფელში ბევრი საქონელი დაგლიჯა. ასევე პრობლემაა ეპიდემიები ჩვენ ადრე ღორიც 

გვყვადა და ქათამიც და სულ გაგვინდაგურა ამ დაავადებებმა“; „ ჩვენ  მთიან ზონაში ვართ და  
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ნადირია ბევრი. ადრე იყო ათასობით, ათას ხუთასობით თხა და ნადირის გამო ხალხი შეეშვა 

მის მოშენებას - აზრი აღარ ქონდა, მაინც მგლის ან ტურის ლუკმა გახდებოდა“ - აცხადებენ 

ფერემერები.  

ყველა ფერმერისათვის პრობლემურია ბუნებრივი -კლიმატური  მოვლენები - ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტში არსებული ფერმერებისათვის კი ეს ძირითადად არის გვალვა და სეტყვა. 

ისინი მიიჩენევენ, რომ სეტყვის შემთხვევბი შესაძლოა არიდებულ იქნეს თავიდან თუ ამაში 

სახელმწიფო ჩაერევა. ასევე მნიშვნელოვანი ამინდის პროგნოზირების ზუსტი მეთოდების 

არსებობა და ფერემერების შესაბამისი და დროული ინფორმირება.  „ბუნებრივ პირობებზე 

როდესაც ხარ დამოკიდებული, შეიძლება ნებისმიერ დროს შეგექმნას საფრთხე.წელს 

მაგალითად ბაღდათში ვერ აიღეს თაფლის მოსავალი. აწი კიდევ უფრო უარესი იქნება 

ბუნებრივი პირობები, დამიჯერეთ. ჩვენ ეხლა მთავრობას ამინდის გაუმჯობესებას კი არ 

ვთხოვთ მაგრამ ხომ შეიძლება რაღაც გაკეთდეს, რომ ჩვენც ავირიდოთ თავიდან ძალინ ცუდი 

შედეგები“ - განაცხადა ფოკუს -ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთმა ფერმერმა. 

ასევე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ფერემერებისათვის  მნიშვნელოვან საშიშროებას 

წარმოადგენს შხამ-ქიმიკატების ცუდი ხარისხი და ფალსიფიკაცია, რისი მოგვარებაც მათი 

აზრით მხოლოდ სახელმწიფოებრივ დონეზეა შესაძლებელი. რამდენადაც თვითონ გლეხს არ 

გააჩნია არანაირი რესურსი და ცოდნა შეაფასოს მასალა მის გამოყენებამდე. ხოლო თუ შხამ-

ქიმიკატი უხარისხო აღმოჩნდა ეს პირდაპირპორპორციულად ისახება მის მოსავლიოანობაზე.  

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths) სუსტი მხარეები (Weakness) 

 სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის კარგი ბუნებრივ-

კლიმატური პირობები; 

 ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები; 

 მდიდარი მინერალური წყლის რესურსი  

 საძოვრების არსებობა; 

 მაღალი მოთხოვნადი პროდუქტები 

(მევენეხეობა-მეღვინეობა, მეთხილება, 

მეფუტკრება) 

 

  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა 

 ვეტერინარისა და აგრონომის 

კვალიფიციური მომსახურების შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა; 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა 

პროგრამებზე (აგროსესხები, გრანტები და 

ა.შ); 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა  ახალ ჯიშებსა 

და ტექნოლოგიებზე; 

 ფალსიფიცირებული შხამ-ქიმიკატები; 

 აგრარული განათლების დაბალი დონე; 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 

 სასთბურე მეურნეობების განვითარება; 

 ახალი ჯიშების დანერგვა 

მეცხოველობასა და მეხილეობაში 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური 

 

 ნადირი 

 ეპიდემიური დაავადებები 

(მეცხოველეობაში) 
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სასწავლო კურსების მიწოდება;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით; 

 მევენახეობის განვითარება ყურძნის 

უნიკალურ ჯიშების ხარჯზე; 

 მეთხილეობის განვითარება 

 

 ბუნებრივი კატასტროფები (გვალვა, სეტყვა) 

 შხამ-ქიმიკატების ფალსიფიკაცია 

 

ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ. 

 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

1. შხამ-ქიმიკატების ხარისხის კონტროლი. ადგილობრივი ფერმერებისათვის 

განსაკუთრებით პრობლემეტურია უხარისხო ანდა ფალსიფიცირებული შხამ-

ქიმიკატები. ეს ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს მოსავლიანობაზე მემცენარეობის 

მიმართულებით, ასევე ძალიან აზიანებს მეფუტკრეობასაც.  
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2. გრძელვადიანი, იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე, 

გრძელვადიანი აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ფერმერებისათვის 

ასევე მნიშვნელოვანი გარკეული საშეღავათო პერიოდის არსებობაც, რომელიც 

დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან , რომ სოფლის მეურნებაში ჩადებული ინვესტიცია 

აუცილებად საჭიროებს მინიმუმ ერთ და ხშირად 5 წლის პერიოდსაც (მევენახეობის 

შემთხვავში), რათა დაიწყოს შემოსავლის მიღება.  

3. ტექნიკით უზურნველყოფა  - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განსაკუთებით მნიშვნელოვანია გამართული ტექნიკის 

არსებობა, რომლიც იმუშავებს მცირე ზომის სავარგულებზეც. პრობლემურია ასევე 

აგროვადების დაცვაც.  

4. ადგილობრივი ბაზრის დაცვა კანონდმებლობის გზით - ფერმერებს მიაჩნიათ, რომ 

აუცილებელია გარკევული რეგულაციების დაწესება იმპროტირებულ აგრარულ 

პროდუქციაზე. მათივე განმარტებით, ისინი ვერ ახერხებენ საფასო კონკურენცია 

გაუწიონ შემოტანილ საქონელს.  

5. კვალიფიციურ ვეტერინარებისა და აგრონომების მომსახურებობაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა - ფერმერებიც და ადგილობრივი ვეტერენიარებიც 

მიიჩნევენ, რომ ხელმისაწვდომობის დონე ამ ეტაპზე დაბალია და ამ პრობლემის 

მოგვარება განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს. 

6. განათლებადა ინფორმირებულობა- იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი 

განათლების დონის გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის 

ამაღლების მიზნით. ასევე საჭიროა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შედაგად, მათ ასევე  გაუმარტივდებათ სხვადასხვა 

სახელმწიფო თუ საერთაშორისო მხარდამჭერ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება.  
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადიაღწერა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი დასავლეთ 

საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში 

კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, 

მდინარეების რიონისა და გუბისწყალის ხეობაში 

მდებარეობს. ადმინისტრაციულად ის იმერეთის 

რეგიონს მიეკუთვნება. აღმოსავლეთით მას 

ესაზღვრება ქ. ქუთაისი, დასავლეთით 

სამტრედიისა და ხონის, ჩრდილოეთით 

ცაგერის და ამბროლაურის, ხოლო სამხრეთით 

ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტები. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ფართობი 

შეადგენს 70 100 ჰა. აქედან სასოფლო - 

სამეურნეო სავარგულებს 29 208 ჰა უჭირავს, ხოლო ტყის საფარს - 25 000 ჰა. მისი რელიეფი 

ძირითადად დაბლობ-ბორცვიანია, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია 

მთაგრეხილების შტოებით და მხოლოდ კოლხეთის დაბლობისკენ არის გახსნილი.  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ზონაშია მოქცეული, სადაც 

ზომიერად ცივი მოკლე ზამთარია ხოლო ზაფხული ცხელია. ჰაერის ტემპერატურის მხრივ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი თბილი კუთხეა საქართველოში. საშუალო წლიური 

ტემპერატურა 15OC-ია. ყველაზე ცივი თვეებია იანვარი და თებერვალი, ამ დროს საშუალო 

ტემპერატურა - 5 OC-ია. ხოლო ყველაზე ცხელი თვეა აგვისტო, საშუალო ტემპერატურა +30 

OC. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა 1420 მმ/წელიწადში, ხოლო საშუალო 

წლიური ტენიანობა 76 %-ია. 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით. მისი მთავარი მდინარეა რიონი და მისი 

შენაკადები მდინარე წყალტუბო და მდინარე გუბისწყალი. ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

მოიპოვება ცნობილი სამკურნალო-თერმული წყალი, რომელსაც უნიკალური ფიზიკური და 

ქიმიური თვისებები გააჩნია და მისი დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა.  

დემოგრაფია 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2012 წლის მდგომარეობით, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 74 100 ადამიანს. აქედან ქალაქში 

ცხოვრობს მთლიანი მოსახლეობის 22%, 16 550 ადამიანი, ხოლო სოფლად 78 %, 57 550 

ადამიანი. მუნიციპალიტეტში სულ 50 დასახლებაა, მათ შორის ერთი ქალაქი. მოსახლეობის 

საშუალო სიმჭიდროვე შეადგენს 106 კაცი/კმ2, რაც საქართველოს საშუალო სიმჭიდროვეს (67 

კაცი/კმ2) 1.5 - ჯერ აღემატება.  
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ეკონომიკა 

ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მრეწველობა და 

სოფლის მეურნეობა იყო შემოსავლის მთავარი წყარო, ხოლო უკანასკნელ პერიოდში მათმა 

მნიშვნელობამ იკლო. მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ინერტული მასალების გადამამუშავებელი სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების გადამამუშავებელი საწარმოები და ასევე კვების მრეწველობის 

მცირე საწარმოები. მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროს წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში წარმოადგენს: სოფლის მეურნეობა, უცხოეთიდან მიღებული გადარიცხვები, 

სოციალური პაკეტები და საბიუჯეტო სექტორი.  

ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს შემუშავებული ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის მთავარი პრიორიტეტებია სოფლის 

მეურნეობა და ტურიზმი.  
 

სოფლისმეურნეობა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო 

სოფლის მეურნეობაა. ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები 29 

208 ჰექტარია, რაც საერთო ფართობის დაახლოებით 42%-ს შეადგენს. აქედან 14 815 ჰა 

სახნავ-სათესია, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 51%-ია. ხილის და მრავალწლიანი 

ნარგავების ბაღებს 2 355 ჰა, (8%) უჭირავს, სათიბ-საძოვრებს 11 954 ჰა (41%). 8 

მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ბოლო 10 წელში სასოფლო სამეურნეო მიწების ფართობი 

შემცირდა რისი ძირითადი მიზეზიც გახდა განაშენიანების მიზნით მიწათსარგებლობის 

კატეგორიის შეცვლა, მეწყერები და მდინარეების ნაპირების გარეცხვა. თუმცა ოფიციალური 

ინფორმაცია შემცირებული მიწის ფართობების და დეგრადირებული სასოფლო-სამურნეო 

მიწების შესახებ არ არსებობს. 

 

მემცენარეობა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. პრიორიტეტული 

კულტურებისან გავრცელებულია ბოსტნეული, ბაღჩეული, სიმინდი, ვაზი და ხილი. 

ბოსტნეულის მოსავლიანობა საშუალოდ 20 ტ/ჰა-ია, ბაღჩეულის კი 340 ტ/ჰა. ეს კულტურები 

გავრცელებულია მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონებში. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3 ტ/ჰა, 

ვაზის კი 10ტ/ჰა. 

ქვედა ზონის სახნავი მიწების დაახლოებით 50 % საჭიროებს რწყვას. თუმცა ამ პროცესს 

ართულებს საირიგაციო სისტემების სიმცირე. სარწყავად ძირითადად გამოიყენება 

ტრადიციული რწყვის მეთოდები, ხოლო წვეთოვანი და წერტილოვანი რწყვის მეთოდები 

შედარებით ნაკლებად გამოიყენება. ასევე არ ხდება წვიმის წყლის შეგროვება და მისი 

სარწყავად გამოყენება.  

 

მეცხოველეობა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო სამურნეო სავარგულების 11 954 

ჰა (41%) უკავია. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 35 000 სული 

                                                           
8წყარო: 2004 წლის მიწის ინვენტარიზაციის შედეგები 
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მსხვილფეხა პირუტყვი, თუმცა მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მათი რაოდენობა 

უკანასკნელ პერიოდში 1500 სულით შემცირდა. რაც შეეხება მეხორცული ჯიშის ცხვარს, 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად მათი რაოდენობა მეტ-ნაკლებად ერთნაირია და 

შეადგენს 1400 სულს. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ ხდება სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან რქოსანი პირუტყვის და ცხვრის შემოყვანა. მოპოვებული ინფორმაციის 

თანახმად, ერთ სულ მსხვილფეხა საქონელზე 0.34 ჰა სათიბ- საძოვარი მოდის, რაც საკმაოდ 

მცირეა და შესაბამისად მესაქონლეები განიცდიან სათიბ-საძოვრების დეფიციტს. საჭიროა ამ 

მიმართულებით გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები რომელიც ხელს შეუწყობს სათიბ-საძოვრების 

შენარჩუნებას, გამოიყენონ ნაკვეთმონაცვლეობითი ძოვების მეთოდები და განსაზღვრონ 

საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები.  

 

ბუნებრივი საფრთხეები 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მოწოდებული მონაცემებით, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, 

მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და გვალვა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

აღნიშნული სტიქიური უბედურებებიდან მომძლავრებულია მდინარის ნაპირების წარეცხვა. 

ხოლო მუნიციპალიტეტის ზედა ზონებში, საფრთხეს ქმნის მეწყერული მოვლენები, ნაპირების 

წარეცხვა და ძლიერი ქარი. აღნიშნული ბუნებრივმა კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა 

როგორც საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას ასევე სახნავ-

სათესებს და სათიბ-საძოვრებს.  
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სასოფლო სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი მხარეები, სუსტ მხარეები, შესაძლებლობები და 

საფრთხეები), რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული 

ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერები 

მიიჩნევენ, რომ სოფლის მეურნეობის 

სექტორის განვითარებისთვისერთ-ერთ ძლიერ 

მხარეს ადგილობრივი კლიმატური პირობები 

წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს ისეთი 

დარგების განვითარებას როგორიცაა 

მემწვანილეობა, მესაქონლეობა, 

მესიმინდეობა, მევენახეობა და თხილის 

წარმოება. ამასთან ნაყოფიერი ნიადაგის 

არსებობა ხელს უწყობს მეხილეობის განვითარებასაც, როგორც ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები 

აღნიშნავენ „მიწა ნოყიერია, თითქმის ყველა ნერგი იხარებს“.  

ფერმერების აზრით, ადგილზე კარგი ბუნებრივ-კლიმატური პირობებია მემწვანილეობის 

განვითარებისათვის, რის გამოც მათ შეუძლიათ მისი ნაკლები დანახარჯებით წარმოება. 

„მემწვანილეობა იმით არის კარგი რომ, გათბობა არ სჭირდება და ადვილად მოსაყვანია“, 

„წყალტუბოში ერთერთი მოწინავე არის მემწვანილეობა, ძალიან დიდი რაოდენობით გადის 

მწვანილი, თუმცა შრომატევადი საქმეა“, „ჩვენთან არის ქვიანი ნიადაგი, ამას აქვს როგორც 

დადებითი ისე უარყოფითი მხარე, დადებითია რადგან ქვიან ნიადაგში უკეთესად მოდის 

მწვანილი“ - აღნიშნავენ ფერმერები.  

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ საძოვრებზე ხელმისაწვდომობა 

დამესაქონლეობის დარგის ნაკლებად შრომატევადობა ამ  დარგს პრიორიტეტულს ხდის. ამ 

მიმართულებით მათთვის უფრო მომგებიანია ხორცის ბიზნესში ჩართვა, ვიდრე რძის 

პროდუქტების წარმოება, რადგან ადგილობრივი ჯიშის საქონელს შედარებით დაბალი 

წველადობა ახასიათებს და საშუალოდ 5 ლიტრ რძეს იძლევა. „ჩვენი ოჯახი ძირითადად რძის 

მხრივ არა, უფრო ხორცის ბიზნესით არის დაკავებული, რადგან ეს უფრო ადვილია 

საქართველოში ვიდრე რძის და ყველის წარმოება. არ გვყავს ცხოველები, რომლებიც 

მოიწველიან 5 ლიტრზე მეტს, არ ღირს ამაზე ცხოველის გაცდენა ამიტომ ჩვენი ოჯახი ხორცს 

აწარმოებს. ხორცს ფასი ყოველთვის აქვს, ამ დარგის ძლიერი მხარე არის ის რომ საძოვრები 

და სასმელი წყალი გვაქვს“ - აცხადებენ ფერმერები. ასევე მესაქონლეობის განვითარებას 
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ხელს უწყობს ის ფაქტიც, რომ ადგილობრივები მესიმიდეობითაც არიან დაკავებული.  

ფერმერები აღნიშნავენ რომ მესიმინდეობის დარგი არც თუ ისე მომგებიანია მაგრამ მცირე 

მიწების გამო, ამ მარცვლეული კულტურის მოყვანა უფრო უმჯობესია რადგან ნარჩენ ჩალას 

ცხოველების საკვებად იყენებენ. „ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ის არის რომ ჩალას საკვებად 

ვიყენებთ, ამიტომ ფინანსურად არავინ არ ითვლის რამდენად მომგებიანია სიმინდის მოყვანა 

და რამხელა ხარჯებთან არის დაკავშირებული“ - აცხადებს ფოკუს ჯგუფის მონაწილე.    

ამასთან, ადგილობრივები აცხადებენ რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში კარგი ბუნებრივი 

პირობებია თხილის და ვაზის ჯიშების ჯვრის და ცოლიკაურის საწარმოებლად.  თუმცა სხვა 

დარგებისგან განსხვავებით, მათ მოყვანას შედარებით მეტი შრომა სჭირდება, თუმცა საკმაოდ 

მომგებიანია. თხილის მეურნეობის უპირატესობა, არის ისიც რომ იმავე მიწაზე პარალელურად 

სიმინდის მოყვანაც არის შესაძლებელი, რაც მცირე მიწიანი ფერმერებისთვის ამ მეურნეობაში 

ჩაბმის დამატებითი სტიმულია. „თხილის მოყვანას ვერ ვიტყვით, რომ რაიმე უშლის ხელს თუ 

იმუშავებ, ზოგჯერ ჭიანია, თუმცა ისეთ ზიანს ვერ ნახულობ, რომ არ ღირდეს მოყვანა და 

მოსავალზე რადიკალურად აისახოს“, „თხილი ადვილად ხარობს და თუ კარგად მოუვლი 

კარგი შემოსავალიც აქვს, ასევე გვაქვს 500 ძირამდე ვაზი, ცოლიკაური და ჯვრისა, ძირითადად 

არაყს და ღვინოს ვყიდით“, „მე მაქვს თხილის პლანტაცია, რომელიც დღითიდღე იზრდება და 

კარგი შემოსავალი მოაქვს - აღნიშნავენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. 

 

სუსტი მხარეები  

ყველა ფოკუს ჯგუფის შეხვედრაზე გამოვლინდა იაფ აგრო კრედიტებზედაბალი 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ეს ძირითადად განპირობებულია მაღალი საპროცენტო 

განაკვეთებით აგრო სესხებზე, რომლის გადახდაც სირთულეს წარმოადგენს გლეხისთვის, 

განსაკუთრებით საქმიანობის პირველ ეტაპზე, როცა მას შემოსავალი ჯერ კიდევ არ აქვს. 

ამასთან ლარსა და დოლარს შორის ვალუტის კურსის მერყეობის გამო, სესხებზე პროცენტის 

ცვალებადობა, დამატებით ხელისშემშლელი ფაქტორი ხდება და ამცირებს სესხის აღების 

სტიმულს. ეს ყველაფერი კი სოფლის მეურნეობის განვითარების ზრდის ტემპებზე ახდენს 

გავლენას; „მოსახლეობა სესხის გასტუმრებას გარკვეული დროის მერე უნდა იწყებდეს, ამ 

პერიოდის განმავლობაში, დააგროვებს, განვითარდება, გონებრივად დაისვენებს ბანკი რომ 

არ დაუწყებს რეკვებს ყოველდღე სესხთან დაკავშირებით“; „მეც ვაპირებდი სესხის გამოტანას, 

მაგრამ მეშინია, დოლარის კურსიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი აფერხებს მოსახლეობას“; 

„სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ისე, რომ როდესაც გლეხს ბიზნესისთვის სესხი გამოაქვს , 

პროცენტი მას არ უნდა გაეზარდოს, რადგან მან შეიძლება ბიზნესთან ერთად სახლიც 

დაკარგოს. სესხები დოლარში არ უნდა იყოს, ბანკი იმასაც არ მიკეთებს რომ სესხის 

დარჩენილი ნაწილი 13 თვეზე გადავანაწილო“ - აცხადებენ კვლევის მონაწილე ფერმერები.  

საგულისხმოა, რომ ფერმერები სრულად ათვითცნობიერებენ ვეტერინარისა და აგრონომის 

კვალიფიციური მომსახურების მნიშვნელოვნებას და აღნიშნავენ, რომ ეს უკანასკნელი მათთვის 

არ არის ხელმისაწვდომი. შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში მათ არ შეუძლიათ მიიღონ 
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კვალიფიციური რჩევები, რასაც საბოლოო ჯამში  მოსავლის გაფუჭებასთან და ფინანსურ 

დანაკარგებთან მივყავართ. „აუცილებელია სოფელში ერთი აგრონომი, რომელსაც 

ეცოდინება რას რამდენი წამალი ესაჭიროება, რომელიც ყველა ახალ ნოვაციას მოიტანს 

ჩვენამდე“; „ერთი აგრონომი უნდა იყოს, კარგი სპეციალისტი, ყველაფრის მცოდნე, გლეხი 

რომ მივიდეს და აჩვენოს ფოთოლი უნდა მისცეს სწორი დასკვნა და ასწავლოს მოვლა. გლეხი 

ყველაფერს აკეთებს, აგრონომიც თვითონ გახდა და ცელოფანსაც თვითონ ხურავს“;  „ჩემ 

მაგალითს გეტყვით, შარშან მომყავდა ბულგარული წიწაკა, მთელი მცენარის ძირი ჭკნებოდა, 

მივიტანე შესაბამის ადგილას და ვერაფერი ვერ მითხრეს, ის ძირი მერე გავგზავნე თბილისში, 

იგივე დაემართა ეხლა კიტრსაც, მთლიანად ჭკნება ძირი, ყველა სხვადასხვა მიზეზს მეუბნება“; - 

განაცხადეს ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა.  

მიუხედავად იმისა, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია წლის რესურსით, 

ფერმერებისთვის სარწყავ არხებზე ხელმისაწვდომობა დაბალია. ისინი აღნიშნავენ, რომ 

მთავრი პრობლემა ამ მიმართულებით ისაა, რომ არ არის ცენტრალური სარწყავი არხის შიდა 

დაქსელვა გაკეთებული. უკანასკნელ პერიოდში ზაფხულში მომატებული გვალვიანობა კი 

სასოფლო სამეურნეო მიწების ხშირი რწყვის აუცილებლობას განაპირობებს, რომლის გარეშეც 

მოსავლის მოყვანა შეუძლებელი ხდება.  „არის მიწები, რომ ირწყვებოდეს შეიძლება მიიღო 

მოსავალი. სარწყავი არხების პრობლემა რომ იყოს მოგვარებული, კიდევ შეიძლება რაღაც 

გამოგივიდეს, ისეთი გვალვებია, რომ არ მოირწყას არაფერი გამოდის“; „ჩვენთან ისეთი 

ნიადაგი არის, რომ ყველაფერი მოდის მაგრამ ამ ყველაფერს სჭირდება მორწყვა, რომელიც 

ან ბუნებამ უნდა მოგვცეს ან სარწყავი არხი უნდა იყოს“, „სარწყავი არხების პრობლემა გვაქვს, 

გაწმენდილი კი არის მაგრამ დაქსელვის გაკეთებაა საჭირო“- აღნიშნეს ფერმერებმა.  

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 

დაბალი დონე  აგრო ბიზნესის კიდევ ერთ სუსტ მხარედ დასახელდა ფერმერთა მხრიდან. 

მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სრულად აცნობიერებენ მეცხოველეობასა და მესაქონლეობაში 

ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების საჭიროებას და გამოთქვამენ მზაობას მათ შესასწავლად. 

თუმცა შესაბამისი პროგრამების შესახებ მათ არ აქვთ ინფორმაცია. ასევე ისინი აცხადებენ, რომ 

არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მათ საკმარისი ინფორმაცია არ აქვთ, რაც 

იწვევს მათგან არასწორი მოლოდინებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით, ფერმერები აღნიშნავენ: „მე ვთვლი რომ გლეხამდე ინფორმაცია 

უნდა მოვიდეს სწორად, სოფლის მეურნეობა ატარებს უფასო ვაქცინაციას, ცხოველები იცრება 

თითქმის ყველაფერზე, მაგრამ მოსახლეობის 90% არ ცრის. გლეხებს ჰგონიათ, რომ რადგან 

უფასოა ცუდია და სახელმწიფო ამას აკეთებს თავისთვის. ცოდნა სჭირდება ამ ყველაფერს, 

გლეხს ეს ყველაფერი უნდა გადაეცეს თავის ენაზე“; ამასთან ფერმერების ნაწილს არსებული 

სახელმწიფო პროგრამების შესახებ რიგი რეკომენდაციები გააჩნია : „უკეთესი იქნება 

სახელმწიფო შემოდიოდეს თანადაფინანსებაში, დახვნის 100%-ის ანაზღაურების მაგივრად, 

ჯობია 70 % დააფინანსოს და შემდეგში კიდევ დაეხმაროს, ზოგს იმდენად ცოტა მიწა აქვთ, 

მარტო დახვნის ანაზღაურება არ უღირთ, იმ ვაუჩერსაც უკან აბრუნებენ და სახელმწიფოს 

ტყუილი ხარჯი გამოსდის, ბევრი ვიცი, რომ დახნა და დატოვა ისე, ან საერთოდ არ დახნა“; 

„კარგი იქნება ხდებოდეს თანადაფინანსება, როდესაც სახელმწიფო იტყვის რომ აანაზღაურებს 
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მხოლოდ ას ლარს, და დანარჩენი გლეხის გადასახდელია, ვინც მიწას არც ისე დაამუშავებს იმ 

ორმოცი ლარის დადებაზე აღარ დათანხმდება, სახელმწიფო აღარ გასწევს ზედმეტ ხარჯს“.  

ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით რამდენიმე ფოკუს ჯგუფზე ფერმერებმა დაასახელეს  

მენეჯმენტის პრობლემა. მათ აღნიშნეს რომ ტექნიკის საკმარისი რაოდენობაა, თუმცა 

ორგანიზება იმისა თუ ვინ როდის უნდა გამოიყენოს ის სათანადოდ არ ხდება, რაც დროის 

კარგვას იწვევს „რაიონს უნდა ყავდეს საკუთარი მექანიზაცია, ივნისში ვწერივართ გრაფიკით 

ივნისი  უკვე მოსულია , ხოლო ვის ჭირდება ტრაქტორი ჯერ არ არის გარკვეული, 

ორგანიზებულობა აკლია, მექანიზატორებზე არ უნდა იყო დამოკიდებული. სოფელს რომ 

საკუთარი ტექნიკა ეყოლება ასეთი რაღაც არ მოხდება“,  „ტექნიკა არის თუმცა, გამოყენებაა 

ძნელი, რამდენი უფროსი ყავთ ვერ გავიგეთ, დროულად ვერ ხდება გამოყენება და  ასევე 

ძვირია, თუ არ გაქვთ ვაუჩერი უფრო ძვირია“ - აღნიშნეს რესპოდენტებმა.  

შესაძლებლობები 

თვისობრივი კვლევის დროს, რესპოდენტებმა 

აღნიშნეს რომ გარდა ტრადიციული, განვითარებული 

დარგებისა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არის ჩაისა 

და მეციტრუსეობის განვითარების პოტენციალი. 

როგორც მათ აღნიშნეს, ჩაის კულტურა ადრე 

საკმაოდ განვითარებული იყო და საკმაოდ მომგებიან 

საქმიანობასაც წარმოადგენდა, რადგან კლიმატური 

პირობებიდან გამომდინარე მისი მოყვანა სირთულეს  

არ წარმოადგენდა. ასევე არსებული კლიმატური 

პირობები ხელს უწყობს მეციტრუსეობის, კერძოდ, ფეიხოასა და მანდარინის მოყვანას. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს: „მეციტრუსეობის განვითარებაა შესაძლებელი, მე მაქვს 

მაგალითად მანდარინი და ფეიხოა და კარგად ხარობს“, „ადრე ძირითადი იყო ჩაის კულტურა 

თუმცა გადაშენდა, დიდი შემოსავალი მოჰქონდა, თუ ეს კულტურა კვლავ განვითარდება 

შეიძლება რაღაც ეშველოს სოფელს“; 

ფერმერების აზრით, განვითარებისთვის საჭიროა მუნიციპალიტეტში გაკეთდეს ხილის 

ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არსებულ 

პროდუქციაზე მუდმივ მოთხოვნას, რაც ფერმერებისთვის მეურნეობის გაზრდის და 

განვითარების სტიმული გახდება. „პირველ რიგში, ჩვენს მხარეში ერთი ქარხანა რომ 

გაკეთდეს, ხილის გადამამუშავებელი, მოსახლეობისთვის კარგი და სასურველი იქნება, 

მიიტანს, ჩააბარებს, გამოირიცხება შუამავლები, ფასიც უფრო მისაღები იქნება“, „ძირითადად 

ხილის განვითარებაა შესაძლებელი და ჩირის წარმოება, შავი ქლიავის ჩირი ძალიან 

მომგებიანია“, „ჩამბარებელი პუნქტები რომ გაიხსნას ახლოს, ესეც დიდი ხელშეწყობაა, 

თუნდაც დაბალ ფასად იბარებდეს, გარანტირებული იქნება გლეხი რომ მოსავალი არ 

გაუფუჭდება“, „უამრავი ხილი მოდის ჩვენთან, თუნდაც საკონსერვო ქარხნები რომ შეიქმნას, 

2000 კაცი დასაქმდებოდა“; 
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ფერმერები ასევე მიიჩნევენ რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში აუცილებელია ხელი შეეწყოს ისეთი დარგების განვითარებას რომელსაც 

დიდი შესაძლებლობები გააჩნია. ამისთვის საჭიროა მოხდეს ახალი ჯიშების დანერგვა 

მეცხოველეობასა და მეხილეობაში და ამის პარალელურად მოხდეს გლეხების გადამზადება 

და მათი თანამედროვე ცოდნით აღჭურვა. მნიშვნელოვანია, რომ მათი ნაწილი 

ათვითცნობიერებს ახალი ცოდნის და მიდგომების შესწავლის აუცილებლობას „გლეხმა არ 

იცის რა უნდა მისცეს მიწას, ჩვენ მარტო აზოტი ვიცით, და ყველაფერს ამას ვუშვებით“ 

ფერმერები აღნიშნავენ რომ, იაფ აგრო კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

მნიშვნელოვნად განავითარებდა მათ მეურნეობას. აგრო სესხები მაღალ პროცენტში და 

ხანმოკლე საშეღავათო პერიოდი, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პერსპექტივებზე. ისინი აღნიშნავენ, რომ სესხი წარმოადგენს მათი 

საქმიანობისათვის ერთგვარ კატალიზატორს. „რა თქმა უნდა, ოჯახს არ აქვს იმის საშუალება, 

რომ ერთდროულად წინ წაიწიო, მიდიხარ კუს ნაბიჯებით. დღეს თუ მე დავრგავ ათ ხეს, სესხით 

შემიძლია ორასი ხე დავრგო, ეს წაგწევს წინ, რადგან ხე წლობით იზრდება და ის მალევე არ 

მოგცემს ნაყოფს. შეღავათიანი თუ იქნება ეს პროცენტი ამაში დაგვეხმარება სახელმწიფო.“ - 

აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.  

აღსანიშნავია, რომ ფერმერები პოზიტიურად უყურებენ კოოპერატივების და განვითარების 

შესაძლებლობას. მათი მოსაზრებით, კოოპერატივების შექმნა და სოფლის მეურნეობის 

გამსხვილება, კიდევ უფრო გაზრდის მოთხოვნას კვალიფიციურ კადრებზე რაც 

ახალგაზრდების სოფლის მეურნეობით დაინტერესებას გამოიწვევს „საჭიროა შეიქმნას 

კოოპერატივები, ამის შემდეგ ხალხი დაინტერესდება რათა მოთხოვნა იქნება ამ საქმის 

პროფესიონალურ კადრებზე, დაინტერესდება ახალგაზრდობა აგრო მიმართულებით და 

მიიღებს შესაბამის განათლებას. ამ ეტაპზე ისინი სადაც ხედავენ დასაქმების შესაძლებლობას იქ 

იღებენ განათლებას, ამიტომ საჭიროა კოოპერატივების შექმნა და ახალგაზრდობის ამ საქმით 

დაინტერესება“ 

საფრთხეები  

ფერმერები აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ პერიოდში მათ მწვანილის რეალიზაციის 

პრობლემები შეექმნათ, რისი მიზეზიც ირანიდან შემოტანილი დიდი რაოდენობით მწვანილია, 

რომელიც შედარებით დაბალ ფასში იყიდება „ირანიდან შემოტანილი მწვანილი უფრო იაფი 

ჯდება, ამიტომ არის კონკურენცია, თუმცა ხარისხით ჩვენი ჯობია, ეხლა რომ ჩაიკეტა გზები 

პროდუქცია ვერ გაგვაქ, მწვანილის ფასიც დაეცა და უკვე აღარ უღირს გლეხს მოყვანა, 

ბაზარმა იმოქმედა“, „ირანმა დიდი კონკურენცია გაუწია სათბურებს, მემწვანილეობა თითქმის 

ჩავარდნილია, ირანის საქონელია შემოსული, ჩვენი პროდუქცია კი ადგილობრივ ბაზარს ვერ 

აკმაყოფილებს, ჩვენი ბაზარი ძირითადად არის რუსეთი, რომელიც ხელში ჩაიგდო ირანულმა 

პროდუქტმა, ეხლა კიტრი და პამიდორის იმედზე ვართ, მწვანილის რეალიზაციამ ვერ 

გაამართლა და ხალხი ვალში გადავარდა“; რამდენიმე მონაწილე კი აღნიშნავს, რომ 

მწვანილის რეალიზაციის პრობლემები საბოლოო ჯამში მისი წარმოების სტიმულის შემცირებას 

იწვევს, ამიტომ ისინი მწვანილის სასათბურე მეურნეობის მიმართ პესიმისტურად არიან 
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განწყობილნი „დღევანდელი მოსახლეობისათვის სათბური უკვე დამღუპველია, იმ დღეს 

ბაზარში იდგნენ 5 მანქანით და 30 თეთრად იხვეწებოდნენ მწვანილს, რუსეთის ბაზარი უკვე 

დახურულია ჩვენთვის, ერთადერთი ვარიანტი ევროპა დაგვრჩა, მაგრამ იმ ევროპაშიც ისეთ 

მდგომარეობაშია ბაზარი, ჩვენი არავის არ ჭირდება, ეხლა სათბურს კი არ უნდა აკეთებდე, 

უნდა ანგრევდე“; 

ფერმერების თვალსაზრისით, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საფრთხეს სოფლის 

მეურნეობის განვითარებისათვის წარმოადგენს გვალვა და ქარი, რაც პირდაპირ აისახება 

მოსავლიანობაზე. „გვალვა მოქმედებს თხილზე, გული უმცირდება შიგნით და წონა აკლდება“, 

ასევე გვალვა უარყოფითად აისახება მესაქონლეობის დარგზე, როგორც ფერმერებმა 

აღნიშნეს მათთვის საქონლის გამოკვების პრობლემა განსაკუთრებით თავს იჩენს გვალვიან 

წელიწადებში, როცა გვალვა ბალახს ახმობს და არც სიმინდის მოსავალი მოდის კარგად 

„შარშან ისეთი გვალვა იყო ზაფხულშიც ძალიან გამხდრები დადიოდნენ ცხოველები, მათი 

დაკვლად კი არ ღირდა“, „კარგი მოსავლის მისაღებად აგრო ვადები შეიძლება დაიცვა მაგრამ 

შარშან გვალვამ გაგვინადგურა ყველაფერი“ - აცხადებენ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები. 

მდგომაროებას ისიც ართულებს რომ ხშირი გვალვიანობის პირობებში მათ არ აქვთ სარწყავ 

არხებზე ხელმისაწვდომობა რაც მოსავლის გარდაუვალ განადგურებას იწვევს „მიწები რომ 

ირწყვებოდეს კიდევ შეიძლება მიიღო მოსავალი, სარწყავი არხების პრობლემა რომ იყოს 

მოგვარებული, კიდევ შეიძლება რაღაც გამოვიდეს, ისეთი გვალვებია, თუ არ მოირწყა 

არაფერი მოდის“. 

ფერმერები აღნიშნავენ რომ კიდევ ერთ საფრთხეს წარმოადგენს შიდა გზებზე საქონლის 

მოძრაობის შესაბამისი აღნიშვნების არარსებობა. ამის გამო ისინი ჯარიმებს იხდიან მაშინ 

როდესაც მათ საქონელს მანქანა ეჯახება. „ტრასაზე რომელიც სოფელში გადის, შეზღუდვაა 

დაწესებული მთავრობის მიერ, რომ არ გაიაროს საქონელმა, დაეჯახება სქონელს მანქანა და 

ჯარიმას ჩვენ გვახდევინებენ. კარგი იქნება თუ დაიდგმება ნიშანი, სადაც პირუტყვს შეეძლება 

გავლა და ჯარიმებსაც ავაცილებთ თავს, რადგან ხდება პატრონის იდენტიფიცირება და იციან 

ვის ეკუთვნის პირუტყვი. მანქანასაც ეცოდინება რომ პირუტყვის გზა გადის, თვითონაც ნელა 

გაივლის და ორივე მხარე მოგებული დარჩება- ამბობს ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილე.  

კიდევ ერთი საფრთხე, რომელიც დასახელდა ფერმერების მხრიდან არის მიგრაციის 

პრობლემა, რომელსაც თან სდევს სამუშაო ძალიან გადინება. ფერმერები აღნიშნავენ რომ  ამ 

კუთხით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სოფელი დაიცალა ახალგაზრდებისგან, ყველას 

ქალაქში უნდა წასვლა რადგან ადგილზე განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ და 

მოტივაციაც აღარ აქვთ როცა ხედავენ რომ სოფელში შრომას შედეგი არ მოყვება.  „ მთელი 

წყალტუბოს მასშტაბით დაცლილია სოფელი, ახალგაზრდებს არ უღირთ მუშაობა, ყველა 

ქალაქისკენ მიიწევს, რომ იქ იმუშაოს ხელფასი აიღოს და 200 კილო სიმინდი იყიდოს, ვიდრე 

აქ იმუშაოს“, „როდესაც შრომობ და შედეგი არ გამოდის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა 

მოტივაციას კარგავს, ნებისმიერ ახალგაზრდა ვისაც მოტივაცია აღარ აქვს უკვე ფიქრობს სხვა 

გზაზე, ამიტომ მიდის სოფლიდან.“ 
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ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები აღნიშნავენ რომ, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთის 

საფრთხეს წარმოადგენს არაკვალიფიცირებული კადრების კერძოდ, ვეტერინარისა და 

აგრონომის არსებობა. ისინი აღნიშნავენ რომ არსებული აგრონომებისა და ვეტერინარების 

რჩევები ხშირ შემთხვევაში არ არის სასარგებლო, რადგან მათ უჭირთ დაავადებების სწორად 

იდენტიფიცირება.  ფერმერებმა ასევე  განაცხადეს, რომ უკანასკნელ პერიოდში აგრონომის 

ფუნქცია ნაწილობრივ შეითვისა შხამ-ქიმიკატების მაღაზიის პერსონალმა, რომელთაც არ აქვთ 

შესაბამისი განათლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა კონსულტაციებს გასწევენ აგრონომიულ 

საკითხებზე. არაკვალიფიციური პერსონალისგან გაცემული რჩევები კი საფრთხის შემცველია 

მათი მეურნეობისათვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში, ისინი რჩევებს გასცემენ იმ საკითხებზე 

რომელშიც კომპეტენცია არ გააჩნიათ. „გაიხსნა ძალიან ბევრი შხამ ქიმიკატების მაღაზია, ის 

ისეთმა ადამიანებმა გახსნეს, რომ არასდროს სასუქი არ უხმარიათ, მოსახლეობა მიდის და მათ 

ეკითხება რჩევებს. ზოგი პასუხისმგებლობიანია, კითხულობს და მერე ეუბნება რჩევებს, თუმცა 

ზოგი საკუთარი აზრით, ან რაც გაუგონია, ძირითადად აგრონომები ჩაანაცვლა ამ მაღაზია 

რეალიზატორებმა“ - განაცხადა ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ.  

ბაზარზე ფასების ცვალებადობა, თხილზე, მწვანილსა და ბოსტნეულზე კიდევ ერთ საფრთხედ 

დასახელდა რესპოდენტების მიერ. მათ აღნიშნეს რომ ფასების მნიშვნელოვანი ცვალებადობა 

მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნით კვლავწარმოების პროცესში. მათი განმარტებით ამის 

მიზეზი დიდი რაოდენობით საქონლის იმპორტია. „იმდენი იმპორტი შემოდის, რომ 

ადგილობრივი ბაზარი არ ჩანს, არ საღდება, მთელი წელი თურქეთიდან შემოდის პამიდორი, 

კიტრი, ადგილობრივი რაც არის ეკოლოგიურად სუფთა არ იყიდება. ლეჩხუმური ვაშლი რომ 

არ გაიყიდება... თუმცა კი ცოტა ძვირია, მაგრამ უფრო ძვირი უნდა ღირდეს რადგან ბევრად 

ჯობია შემოტანილ პროდუქტს, იგივე მდგომარეობაა ქათმების შემთხვევაშიც, შემოტანილმა 

ქათმებმა და ბარკლებმა გადაფარა ადგილობრივი ქათამი.“, „მე თხილთან დაკავშირებით 

მაქვს პრობლემა, რადგან ფასია დაცემული შარშანდელთან შედარებით, მიზეზად უხარისხობა 

დამისახელეს“, „მე ფასთან დაკავშირებით მაქვს პრობლემა, შარშან ამ დროს 10 ლარი 

ღირდა, კიდევ ასეთი  ფასი რომ იყოს კარგი იქნებოდა, ნაკლებ ფასად გაყიდვა წამგებიანია 

რადგან აზოტი არის საჭირო, ასევე ხალხიც უდნა დაიხმარო“;  

მცენარეებისა და პირუტყვის დაავადებები ფერმერების მხრიდან კიდევ ერთ საფრთხედ 

დასახელდა. კვალიფიციურ აგრონომებსა და ვეტერინარებზე დაბალი ხელმისაწვდომობის 

გამო, მათ უჭირთ დაავადებების საპასუხოდ შესაბამისი ზომების მიღება.  
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები- SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფლის 

მეურნეობის SWOT - ანალიზის შესახებ მეტ- ნაკლებად მსგავსია და წარმოდგენილია 

გაერთიანებული სახით.  

ცხრილი N 1 - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის SWOTანალიზი 

ძლიერი მხარეები (Strengths) სუსტი მხარეები (Weakness) 

 ბაზარზე მოთხოვნადი და ფინანსურად 

მომგებიანი პროდუქტების წარმოების 

შესაძლებლობა(თხილი, მწვანილი, 

სიმინდი, მეღორეობა, მემწვანილეობა, 

მევენახეობა); 

 ნაკლებად შრომატევადი პროდუქციის 

წარმოების შესაძლებლობა (თხილი, 

მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა); 

 საძოვრების არსებობა; 

 ნოყიერი სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულების არსებობა; 

 კარგი ბუნებრივი რესურსები სოფლის 

მეურნეობის განვითარებისთვის; 

 ღია გრუნტზე ბოსტნეულის მოყვანის 

შესაძლებლობა. 

 სასოფლო სამურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 ვეტერინარისა და აგრონომის კვალიფიციური 

მომსახურების შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა; 

 დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატები რომლებიც 

ზიანს აყენებს მოსავალს; 

 სოფლის შიდა გზები; 

 ახალ ჯიშებზე და ტექნოლოგიებზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა;  

 ფინანსურ რესურსებზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა 

 აგრარული განათლების დაბალი დონე; 

 სარწყავი სისტემის არარსებობა; 

 აგრო ვადების ხშირი დარღვევა; 

 სასოფლო სამურნეო მიწების სიმცირე; 

 მერყევი საბაზრო ფასი მწვანილზე. 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 

 სასათბურე მეურნეობის განვითარების 

შესაძლებლობა (მარწყვი, ბოსტნეული); 

 მეჩირეობის განვითარების შესაძლებლობა 

( შავი ქლიავი, ხურმა); 

 ჩაის კულტურის აღდგენა და განვითარების 

შესაძლებლობა; 

 მემცენარეობის პერსპექტიული დარგების 

განვითარების შესაძლებლობა ( თხილი, 

მეხილეობა, მეფუტკრეობა, ხორბალი, 

იონჯა, ნესვი, საზამთრო, ბადრიჯანი, 

ციტრუსოვანი კულტურები) 

 მეცხოველეობის პერსპექტიული დარგების 

განვითარება (თხა, ცხვარი)  

 მეფრინველეობის პერსპექტიული 

დარგების განვითარება ( ხოხობი, მწყერი) 

 ახალი ჯიშების დანერგვა მეცხოველეობაში 

 საცდელი მეურნეობების განვითარება. 

 ნადირი (მგელი); 

 კლიმატური პირობები (გვალვა, ქარი); 

 დაბალფასიანი გენმოდიფიცირებული 

იმპორტირებული პროდუქტი; 

 არაკვალიფიციური კადრები (ვეტერინარი, 

აგრონომი და  სპეციალიზირებული 

მაღაზიებში არსებული  არაკვალიფიციური 

კონსულტანტები); 

 მოსახლეობის მიგრაცია; 

 ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური 

მდგომარეობა (ვალუტის კურსის 

ცვალებადობა); 

 დაავადებები (მცენარე, პირუტყვი); 

 დაბინძურებული გარემო; 

 ბაზარზე ფასების ცვალებადობა (თხილი, 

მწვანილი და ბოსტნეული). 
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ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ: 

გრაფიკი N2 - პრიორიტეტის სქემა  

 

 

1) ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა - მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მნიშვნელოვანია ფერმერებისთვის რათა შეძლონ 

შესაბამის აგრო ვადებში წარმოება.  

2) გრძელვადიანი, იაფი აგრო კრედიტები - გრძელვადიანი, დაბალი საპროცენტო 

განაკვეთის მქონე აგრო კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მნიშვნელოვანია 

ფერმერული მეურნეობების განვითარებისათვის.საჭიროა, რომ მათ ასევე ჰქონდეთ 

გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდი. ფერმერებისთვის სირთულეს წარმოადგენს 

საპროცენტო გადასახადის გადახდა კრედიტის აღებასთან ერთად, რადგან 

სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებული თანხა შემოსავალს გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ იძლევა. 

3) ხელმისაწვდომობის გაზრდა კვალიფიციურ ვეტერინარულ მომსახურებაზე - 

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ კვალიფიციური მომსახურების მიღება აგრონომებისა 

და ვეტერინარებისგან ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება, ხოლო მათი სოფლის მეურენობის 

განვითარებისათვის მსგავსი კონსულტაციების მიღება სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია.  
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4) სარწყავი სისტემები - გახშირებული გვალვის პირობებში, სარწყავი სისტემების 

გარეშე პროდუქციის მოყვანა შეუძლებელი ხდება. ფერმერები აღნიშნავენ სარწყავ 

სისტემებთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა ცენტრალური სისტემის დაქსელვა, 

რათა ყველგან ხელმისაწვდომი გახდეს სარწყავი წლით სარგებლობა.  

5) განათლება - ფერმერები ათვითცნობიერებენ მათი განათლების დონისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვნებას საქმიანობის ეფექტიანობის 

ზრდისათვის. ისინი ასევე  გამოხატავენ მზაობას თანამედროვე ტექნოლოგიებისა 

და მიდგომების შესწავლისათვის.  

6) შხამ-ქიმიკატების ხარისხის კონტროლი - ფერმერები აღნიშნავენ, რომ 

მნიშვნელოვანია შხამ ქიმიკატების ხარისხის კონტროლი, რადგან უხარისხო და 

ფალსიფიცირებული ნივთიერებები ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს 

მოსავლიანობაზე.  
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

ზესტაფონის  რაიონს სასარგებლო 

სტრატეგიული - გეოგრაფიული 

მდებარეობა უჭირავს. იგი გაშლილია 

ზღვის დონიდან 160მ სიმაღლეზე, 

კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს 

აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე 

ყვირილას ორივე სანაპიროზე. მას 

აღმოსავლეთით ესაზღვრება 

ხარაგაულის რაიონი, ჩრდილო 

აღმოსავლეთით ჭიათურის რაიონი, 

დასავლეთით თერჯოლის რაიონი, 

სამხრეთ დასავლეთით ბაღდათის 

რაიონი. 

რაიონის ტერიტორია 423,7 კვადრატული კილომეტრია. იგი წარმოადგენს ისტორიული 

კოლხეთის დასასრულს და ხასიათდება სუბტროპიკული ჰავით. რაიონის შემადგენლობაშია 

ერთი საქალაქო, ერთი სადაბო და 17 თემის (56 სოფელი) საკრებულო. რაიონის ცენტრი ქ. 

ზესტაფონი მდებარეობს მდინარე ყვირილას მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე. ქალაქში 

არის სარკინიგზო მაგისტრალის ძირითადი სადგური. 

მუნიციპალიტეტის დაბლობში კლიმატი საშუალოდ სუბტროპიკულია, ზამთარი აქ შედარებით 

ცივი იცის, ზაფხული მშრალი. წლის საშუალო ტემპერატურაა 14OC. წლის ყველაზე ცივი თვის, 

იანვარის, ტემპერატურაა 3,7- 4,3OC, ყველაზე თბილი თვის, აგვისტოში კი 24OC-ია. გორაკიან 

და მთიან ზონებში ტემპერატურა შედარებით დაბალია.ხშირია დასავლეთისა და 

აღმოსავლეთის ქარები, ზოგჯერ ქარი ზღვიდანაც აღწევს.ნალექების წლიური რაოდენობაა 1 

190 მმ/წელიწადში. 

დემოგრაფია 

რაიონის მოსახლეობა ოფიციალური მონაცემებით შეადგენს 76 208 კაცს.  ქალაქად ცხოვრობს  

24 158 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 32%–ია, სოფლად კი  

შესაბამისად 68%-ია დასახლებული. საშუალოდ ერთ სოფელზე 888 ადამიანი მოდის. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 179 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 

თითქმის 3-ჯერ აღემატება. 

ეკონომიკა 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში თავმოყრილია ქვეყნის სამრეწველო საწარმოების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი. კერძოდ, სააქციო საზოგადოებები: «ფერო», «საქკაბელი», «იონი», 

«გრაცია» და სხვა.ძირითადი სამრეწველო პროდუქციაა: სხვადასხვა სახის ფეროშენადნობები, 

სილიკომანგანუმი, ელექტროლიტური მანგანუმი, ალუმინისა და სპილენძის სხვადასხვა სახის 
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კაბელები, შიშველი გამტარები, ძარღვული სადენები, რუბეროიდი, ნახევარგამტარიანი და 

კაჟბადიანი მაღალი ძაბვის გარდამქმნელები, ავტობლოკირებისა და სიგნალიზაციის 

სისტემები, დენისა და ძაბვის ტრანსფორმატორები რკინიგზის მაგისტრალებისათვის, საოჯახო 

ავტოტრანსფორმატორები და გენერატორები, ელექტრო აკუმულატორის სამუხტი 

მოწყობილობანი, ცეცხლგამძლე აგური, მერტელი და სამკერვალო ნაწარმი. 

რაიონში მნიშვნელოვანი 

პერსპექტივებია გადამამუშავებელი 

მრეწველობის შემდგომი 

განვითარებისათვის. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია შპს «საქარის მარანი», 

სააქციო საზოგადოებები: «იმერეთი», 

«ვაჭევი» და «სვირი» სადაც დიდი 

რაოდენობით იწარმოება ღვინო, 

ღვინო-მასალები, ბრენდის სპირტები 

და კონიაკი. 

 

სოფლის მეურნეობა 

მოსახლეობის შემოსავლების წყაროებში პირველ ადგილზე სოფლის მეურნეობადგას. 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 19 200 ჰექტარია, რაცსაერთო 

ფართობის მხოლოდ 46.%–ია. აქედან 7 697 ჰა სახნავ–სათესია, რაცსასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულების 40%–ს შეადგენს. ხილისა და მრავალწლიანინარგავების ბაღებს უჭირავს 3 

058ჰა, (16%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 8 445 ჰა–ს(44%).  

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებიდან პრიორიტეტულია ვაზი, 

სიმინდი და ბაღჩეული. თუმცა, ვაზს 

გამორჩეული ადგილი უკავია. 

მევენახეობაზე წარმოებული სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის 80% მოდის. მის 

განვითარებას ხელს უწყობს კარგი 

ნიადაგ-კლიმატური პირობები. ვენახებს 

დაახლოებით 5,000  ჰა  ფართობი 

უჭირავთ. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოწეული ვაზის შესაბამისი 

ჯიშებიდან  (ცოლიკაური, ციცქა, კრახუნა) 

დგება კონტროლირებადი ღვინო სვირი.  რეგიონში წარმატებით ფუნქციონირებს რამოდენიმე 

ღვინის ქარხანა, მათ შორისაა:  „სვირი“ და „საქარის მარანი“  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 8445ჰა–ს (44%) უკავია. მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული. ოფიციალური მონაცემებით 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია 26 450 სულიმსხვილფეხა პირუტყვი. 

მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. ცხვარი აქ მეხორცეული ჯიშისაა დამათი 

რაოდენობა დაახლოებით 5 500 სულს შეადგენს. ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა 

პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ ჰექტარ სათიბ-საძოვარზე 3,2 მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვიმოდის; თუმცა, ამ მაჩვენებელში ცხვრის რაოდენობა არაა გათვალისწინებული. 

 

ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა 

წყალდიდობა/წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, მდინარეთა ნაპირის ეროზია, ძლიერი 

ქარი და გვალვა. უკანასკნელ ათწლეულში ადმინისტრაციულ ერთეულში მძლავრობს 

გვალვა. 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა 

და არც საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დამტკიცებული გეგმა. მხოლოდაღნიშნავენ, რომ 

ბუნებრივი კატასტროფების დროს ადგილობრივ თვითმმართველობას არშეუძლია საკუთარი 

ძალებით მოახდინოს რეაგირება და დახმარების მიღება შესაძლებელია რეგიონიდან. 

მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა დაინფრასტრუქტურული 

პროექტების სივრცითი გეგმები. 

ბოლო ათ წელიწადში მუნიციპალიტეტში როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ რეაგირება ხდება მხოლოდ მომხდარ ბუნებრივ კატასტროფებზე(გზებისა 

და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრების მოწყობა), პრევენციისათვის კი არაფერი 

განხორციელებულა. 
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სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტში 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები), 

რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები 

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ადგილობრივი სოფლის 

მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ ძლიერ მხარეს ადგილობრივი კლიმატური პირობები 

წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობსმევენახეობის, მეხილეობის, მეფუტკრეობის და 

მეცხოველეობის განვითარებას. ასევე, ძლიერ მხარედ ვაზის ადგილობრივი ენდემური ჯიშების 

არსებობა სახელდება. ასევე ფერმერების აზრით, ნიადაგი კარგია მეთხილეობის 

განვითარების თვალსაზრისითაც. „ჩვენთან ისეთი გარემო პირობებია, ისეთი კლიმატია, რომ 

ხარისხიანი და მოთხოვნადი ხილი მოდის, მეტი ინფორმაცია რომ გვქონდეს როგორ 

მოვიყვანოთ უკეთ ახალი ტექნოლოგიებით კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებდით“ - აცხადებს 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მეხილეობაში ჩართული ფერემერი. მეფუტკრე ფერმერის აზრით კი 

- „ჩვენთან გარემო პირობები იდეალურია ფუტკრისთვის, თან ფუტკარის მოვლა თუ იცი 

ადვილია გამრავლება და თაფლის გაყიდვის პრობლემაც არ მქონია ამ 30 წლის მანძილზე“.  

ადგილობრივ დონეზე  მნიშვნელოვან ძლიერ და  პრიორიტეტულმიმართულებებად მცირე და 

საშუალო ფერმერების მიერ მევენახეობა, მეთხილეობა, მეფუტკრეობა, მეცხოველეობა და 

სათევზე მეურნეობა სახელდება. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების აზრით, უნდა მოხდეს ამ 

სექტორების განვითარების ხელშეწყობა. ფერმერები ხშირად ეყრდნობიან თანასოფლელების 

მაგალითებს და მიაჩნიათ, რომ სწორედ მათი წარმატების გამოცდილებას უნდა დაეყრდნოს 

პრიორიტეტული დარგების განვითარება. „წელს ზესტაფონის რაიონში ყურძენი მოვა ძალიან 

ბევრი და ხარისხიანი - ამინდმაც 

შეგვიწყო ხელი, თხილის კარგ 

მოსავალსაც ველით. ადრე 

თხილის დარგვა რომ დავიწყე 

მშობლები წინააღმდეგები იყვნენ - 

მაგას ვენახი გააშენო ჯობიაო, 

მაგრამ დღეს ყველა ცდილობს 

თხილი მოაშენოს“ - აცხადებს 

ფერმერი. საშუალო ფერემერების ფოკუს-ჯგუფის მონაწილის აზრით მეცხოველეობასაც 

განვითარების სერიოზული პერსპექტივა გააჩნია: „მაგალითად როდინაულში და ცხენტაროში 

აქვთ 70 სულიანი საქონლის ფერმები, არის ერთი ოჯახი 200 სული ძროხა რომ ყავს, - მათ 

ასევე ყავთ თხები, ცხვრები - ასევე საძოვრებზე მიუწვდებად ხელი და ძალიან მომგებიანიც 

არის“.  

ადგილობრივი საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლის აზრით 

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარეა მისი გეოგრაფიული 
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მდებარეობა, რაც პროდუქციის რეალიზაციის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტია.  

„ყველაზე ძლიერი და დადებითი არის ის, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა ხელს გვიწყობს, 

მუნიციპალიტეტში გადის ავტომაგისტრალი, ასევე სარკინიგზო გზა, რაც ხელსაყრელია 

სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, ეს შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავბელი საწარმოები, ამ შემთხვევაში პროდუქციის 

ტრანსპორტირება არის ძალიან გამარტივებული. გარდა ამისა სოფლის მეურნეობის ის 

ტრადიციული დარგები, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნის მასშტაბით, როგორიც 

არის მეღვინეობა, მეცხოველეობა, რომლებიც ამ მუნიციპალიტეტისათვის წამყვანი დარგია, ამ 

დარგების განვითარებისათვის ძალიან კარგი პირობებია, რადგან შესაბამისი ბაზა არსებობს, 

გარდა ამისა ნიადაგის ტიპები იძლევა  სხვადასხვა კულტურის წარმოების შესაძლებლობას.“ 

სუსტი მხარეები 

ფერმერთა აზრით სოფლის მეურნეობის დარგის შემაფერხებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი კვლავ არის საჭირო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე. ერთის მხრივ 

ისინი მიიჩნევენ, რომ არსებული ცენტრები წინგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა პრაქტიკაში ხშირია 

დიდი რიგები და აგროვადების დარღვევა, რაც საბოლოო ჯამში მოსავლიანობაზე აისახება. 

ამასთან, ერთ-ერთ პრობლემად დასახელდა ის გარემოება რომ ცენტრებში არ ხდება ტექნიკის 

განახლება, ხოლო არსებული ბაზა კი უკვე მოძველებულია და საკმაოდ ამორტიზირებული. 

აღსანიშნავია, რომ მსხვილმა ფერმერებმა განაცხადეს, რომ ისინი ფლობენ საჭირო ტექნიკის 

ძირითად ნაწილს და ამგვარად თავიდან იცილებენ რიგ დაკავშირებულ პრობლემებს.  

საშუალო და მცირე ზომის ფერმერებისათვის ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი მთავარ 

გამოწვევად რჩება: „ ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი მიწის ფართობები, მაგრამ უბრალოდ გვჭირდება 

რომ ხელი შეგვიწყონ , ამხელა მომსახურების ცენტრები გაკეთდა, მაგრამ რეალურად ერთი-

ორი კვირა გინდა რომ მიაღწიო და მიიღო რამე მომსახურება, ამასობაში კი გაფუჭდა საქმე“ ; 

„ხშირად გვეუბნებიან რომ გაფუჭებულია ტრაქტორი, ვეუბნები მე გავაკეთებ, მე ვიყიდი მაგ 

ნაწილს, მაგრამ რათ გინდა. მერე სამინისტროში დავრეკე ცხელ ხაზზე და ძლივს მოვიდა 1 

კვირის შემდეგ, იმანაც ნახევარი დაუთიბავი დამიტოვა და წავიდა“; „რათ გინდა ეს ცენტრები - 

12 საათამდე არ მოდის, მერე 5 საათი იმუშავებს და მიდის უკან, ტრაქტორმა თუ საჭიროა დღე 

და ღამე უნდა იმუშაოს - მიდგომა თუ არ შეიცვლება არ გამოვა არაფერი“.  

საგულისხმოა, რომ ფერმერთა უმეტესობა სრულიად ათვითცნობიერებს 

მაღალკვალიფიციური ვეტერინარისა და აგრონომის მომსახურების აუცილებლობას. უფრო 

მეტიც, მაღალია მოთხოვნა და ისინი მზად არიან შესაბამისი ფინანსური სახსრებიც გაიღონ 

ასეთ მომსახურების მიღებისათვის. 

თუმცა, მათი აზრით მიწოდება 

არის ძალიან მცირე და უხარისხო. 

ისინი მიიჩნევენ, რომ 

აუცილებელია სახელმწიფო 

ჩარევა, რათა ფერმერი 

უზრუნველყოფილ იქნეს 

ვეტერინარებისა და აგრონომის   
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სათანადო დონით როგორც რაოდენობის ასევე კვალიფიკაციის კუთხით. აღნიშნულ პოზიციას 

ყველა ზომის და ყველა პროფილის ფერმერი იზიარებს: “მქონდა ადრე მე მეფრინველეობა, 

მაგრამ ვეტერინარი არ იყო სოფელში და ამის გამო 300-მდე გასაყიდი, გამზადებული ქათამი 

დამეხოცა. ასევე საქონელსაც და ღორებსაც ვზრდიდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი 

ზარალი ვნახე“; „ახალი ხილის ჯიშებია შემოსული, მაგრამ ერთ კაცს ვერ ნახავ რომ 

გასწავლოს და გირჩიოს როგორ მოუარო, როგორ დარგო, კი მინდა ეს სიახლეები და 

ტექნოლოგიები, მაგრამ როგორ გავაკეთო?“; მსგავსი პოზიცია აქვთ ადგილობრივ 

ვეტერინარებსაც „ადრე იყო ვეტ-უბნები, თითოში 4- 6 სოფელი შედიოდა. იყო 

პროფილაქტიკური აცრების გეგმა. ახალგაზრდებსაც არ უნდათ ამ პროფესიის სწავლა. 

დარგში სულ სიახლეებია და სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს რომ ამ სიახლეების სწავლება და 

ჩვენი კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდეს. ჩვენთან იყო 2 კვალიფიციური სპეციალისტი 

ჩამოსული და ადგილზე პრაქტიკული სწავლება გავიარეთ, მაგარამ ამას სისტემატური ხასიათი 

უნდა ქონდეს“ - აცხადებს ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი ვეტერინარი.  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფერმერები ასევე პრობლემატურ საკითხად მიიჩნენევ 

იაფ აგროკრედიტებზე დაბალ ხელმისაწვდომობას და ასევე მათთვის სირთულეს 

წარმოადგენს სხვადასხვა სახელმწიფო აგროპროექტებში მონაწილეობა. ეს უკანასკნელი 

ნაწილობრივ ინფორმირებულობის არასათანადო დონითაცაა განპირობებული. ხშირად 

სატელევიზიო რეკლამებისა და საინფორმაციო ბუკლეტებით მათ უჩნდებად მცდარი 

მოლოდინი და მიიჩნევენ, რომ ეკუთვნით პროგრამებში მონაწილეობა და უსამართლოდ 

ექცევიან. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერებმა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით 

მსგავსი პოზიციები დააფიქსირეს: „გრძელვადიანი კრედიტი თუ არ იქნება ჩვენ ვერ 

ამოვისუნთქავთ, მე რომ კრედიტი მაქვს გამოტანილი მეორე თვეში ჩამისახლდა კრედიტორი 

და უნდა დავიწყო გადახდა. ხომ ვიყიდე მეწველი ფურები ,წლის ბოლოს მერე ვეღარ შევძელი 

გადახდა“; „პირველი ტალღა რომ წამოვიდა კრედიტების გაცემასთან დაკავშირებით, მივედი, 

ვიღაც ბავშვი გამოვიდა, მეუბნება რამდენი სული ძროხა გყავსო, 15 სული ძროხათქო, ხოდა ეს 

ყველა უნდა ჩადო სახლიც უნდა ჩადო და მოგცემთო, არ მირჩევნია ვინმე პიროვნებას 

გამოვართვა პროცენტიანი სესხი, ვიდრე ამათგან ვისესხო?, რაღა ხელშეწყობაა ეს მითხარით“;  

„ყველა ქვეყანაშია სადაც გინდათ გრძელვადიანი სესხები, აქ კიდევ ერთ წელიწადში უნდა 

პროცენტის ამოღება და თავ ფულს გახდევინებს ბოლოში, ეს ერთი და მეორე კიდევ მე 

მირჩევნია სესხი ავიღო 30 %-იანი, მაგრამ ორი წლის შემდეგ დავიწყო გადახდა, სად გინახიათ 

სოფლის მეურნეობა ერთ თვიანი, როდის იყო სოფლის მეურნეობაში ერთ თვეში ნახო მოგება, 

მინიმუმ 6 თვე, მაქსიმუმ ორი წელი“.  

ანალოგიურად მეტწილად ნეგატიურია განწყობა სახელმწიფო პროგრამების მიმართ, რაც 

ბუნებრივიცაა, რადგან პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი უფრო მეტია ვიდრე 

ფაქტობრივი ბენეფიცირია. ამასთან, გამოჩნდა, რომ ფერმერებს საწყის ეტაპზე ქონდათ 

შთაბეჭდილება, რომ პროგრამებში მონაწილეობა მარტივი და ადვილად ხელმისაწვდომი 

იქნებოდა. „სახლმწიფოს მხრიდან ამას ხელშეწყობა თუ ქვია თქვენ თვითონ განსაჯეთ. 

”აწარმოე საქართველოს” ფარგლებში დავწერე პროექტი, ჩეხებს ძალიან მოეწონათ.  

სოფელში ერთი ნახევრად დანგრეული შენობა გვაქვს, არავინ არაფერში არ იყენებს. ეს 
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შენობა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია. დავწერე განცხადება და ჯერ 3-4 თვე მატარეს, 

ეკონომიკის სამინისტროში 4 ჯერ ვიყავი ჩასული, ბოლო-ბოლო დაადგა საშველი. რომ ჩავედი 

ხელშეკრულების გასაფორმებლად ბოლო-ბოლო დამაკმაყოფილეს, მაგრამ ასე მითხრეს 

რომ ხომ იცი ოთხმაგი ინვესტირების განცხორციელება მოგიწევსო. ვუთხარი გრანტს რომ 

ავიღებ 150000 ლარიანს იმით ვაპირებთქო. ასე მითხრეს არაო საკუთარი ფული უნდა 

გქონდესო. ეს არის ხელშეწყობა?“; „ნებისმიერი პროგრამა იქნება თუ რა იქნება,  იწერება იმის 

მიერ ვინც კაბინეტში ზის და დაამთავრა უმაღლესი და გონია რომ იცის მან ყველაფერი, 

მაგრამ სინამდვილეში მან არაფერი არ იცის.  მხოლოდ დახვნაში სახელმწიფო რომ იხდის 

ფულს, ამით გეუბნება სახელმწიფო რომ გეხმარება მაგრამ დახვნის მერე ძალიან ბევრი რამ 

სჭირდება მიწას რეალურად, ეს არის გლეხის მოტყუება.“;  „დაწერონ ის პროგრამა ჩამოვიდნენ 

ჩვენთან გვაჩვენონ და ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას ვიტყვით ჩვენს აზრს ამა თუ იმ 

საკითხთან დაკავშირებით და რაღაც შესწორებებს შევიტანთ, ჩვენ ხომ არ ვამბობთ რომ სულ 

ჩვენ ჭკუაზე გაიარონ არა. მიაღებინონ ხალხს ამ პროგრამების დახვეწაში მონაწილეობა რომ 

რაღაც შედეგებამდე მივიდეთ“ - აცხადებენ უკმაყოფილო ფერმერები.  

საგულისხმოა, რომ ფერმერებს აქვთ მოთხოვნა ახალ ჯიშებსა და ტექნოლოგიებზე, რის 

პრაქტიკულად დანერგავსაც ვერ ახორციელებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ საწყის ეტაპზე 

განათლების სათანადო დონის არ ქონა და ნაკლები ინფორმირებულობაა. ამასთან, მათი 

განცხადებით არ არის სანერგეები, არ ხდებ მეცხოველეობაში სელექციური მუშაობა, რაც 

საბოლოო ჯამში ხელს უშლის როგორც მემცენარეობის ასევე მეცხოველეობის 

მიმართულებების განვითარებას. მეცხოველეობაში ჩართული ფერმები აცხადებენ, რომ 

“სელექციური მუშაობა საერთოდ არ მიმდინარეობს და 5 ლიტრზეა ჩამოსული საქონელი, 

დამეთანხმებიან აქ მყოფნი, მიტომ აღარ უღირს რომ იმან ნაკლებად გაყიდოს მერე რძე, 

განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როდესაც 5 ლიტრს გაძლევს საქონელი და 2-3 ლარის 

უნდა აჭამო თვითღირებულება იზრდება. რა თქმა უნდა,. ეს სელექციური მუშაობა 

აუცილებელია და რაიმე უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით“; „თუნდაც ავადმყოფობები ხომ 

უჩნდება, ამის მოვლის თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის აღმოფხვრა ამ ინფორმაციის 

ნაკლებობაა, როგორ უნდა აღმოფხვრა დაავადება იმას ვერ გეუბნებიან, არავინ არ იცი არც 

სოფლის მეურნეობაში, არც საინფორმაციო ცენტრებია და არც იქ არ იციან - მილიონი ახალი 

მიდგომები არსებობს - მაგრამ ჩვენამდე ვერ მოდის“. ხოლო იმ ფერმერებისათვის, ვინც 

მეხილეობაშია ჩართული სანეგერე მეურნეობების არსებობაა ძალიან მნიშვნელოვანი, „ვიცით , 

რომ ხილის ისეთი ჯიშებია სასწაულ მოსავალს იძლევიან, ჩვენ კი გავაშენებდით, მაგრამ არც 

ნერგი ვიცით სად ვიყიდოთ, არც ის როგორ უნდა მოვუაროთ“; „ერთი აგრონომი არის იქ 

მაგრამ, ის აგრონომი თვეში ერთხელ რომ მივიდეს სოფელში კარგი იქნება, ზესტაფონში არის 

საკონსულტაციო ცენტრი მაგრამ, კარგი იქნება თუ ის ადამიანი დაივლის სოფელ-სოფელ და 

გაუწევს რეკომენდაციას გლეხებს და ასწავლის ტექნოლოგიებს“. 

შესაძლებლობები 
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეოების განვითარებისათვის შემდეგი 

პრიორიტეტული დარგები გამოიკვეთა: მევენახება, მესაქონლეობა, მეთხილეობა, მეხილეობა 

და  მეფუტკრეობა. ამასთან, სატბორე მეურნეობებსაც გააჩნია საკმაოდ დიდი პერსპექტივა. 

თუმცა იმავდროულად ფერმერები მიიჩნევენ, რომ ამ დარგების განვითარების 

ხელშეწყობისათვის აუცილებელია გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედება, 

განსაკუთრებით კი რძის პროდუქტებისა და ხილის გადამუშავების კუთხით. მათი აზრით, თუ 

ასეთი საწარმოები იქნება, ისინი 

თავისუფლად შეძლებენ 

პროდუქტიულობის მნიშველოვან 

გაზრდას, ექნებათ რა გაყიდვების 

გარანტირებული ბაზარი.   „რძის 

პროდუქტების წარმოების ქარხანა 

რომ იყოს დღეს თუ მყავს 30 სული 

საქონელი, ხვალ მეყოლობა 50, 

ზეგ -100. ყველის წარმოებას 

თავისი ხარჯები აქვს. მე მირჩევნია 

რძე ჩავაბარო ნორმალურ ფასად და 

თან ვიცოდე, რომ გარატირებულად გავყიდი“ - აცხადებს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე. 

ფერმერებს  მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული დარგების განვითარებისათვის ასევე აუცილებელია 

ახალი ჯიშებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაც. ამ მიმართულებით მათი აზრით როგორც 

ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების როლი და ფუნქცია უალტერნატივოა. 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტის განმარტებით „ აუცილებელია სადემონსტრაციო 

ნაკვეთების მოწყობა - ეს იქნება საუკეთესო გზა რათა ყველა ფერმერს მიეცეს შესაძლებლობა 

საკუთარი თვალით ნახოს რა როგო უნდა მოაწყოს და როგორ იმუშაოს“.  

ასევე მნიშველოვანია, კვალიფიციური აგრონომებისა და ვეტერინარების არსებობა 

მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი ვეტერინარი მიიჩნევს, რომ აუცილებლია მუდმივი 

გადამზადება და არსებული ვეტერინარების ინფორმირება ახალი დაავადებების და მათთან 

ბრძოლის მეთოდებზე, ასევე დღევანდელი მდგომარეობით არსებული ვეტერინარების 

რაოდენობა არასაკმარისია რეგიონში. რეგიონში მოქმედი აგრონომის აზრით, კი 

აუცილებლია მეტი შესაძლებლობა არსებობდეს, თუნდაც მიწის ანალიზის სახით :“ მე სოფელ-

სოფელ რომ ვიარო არც ამის ფინანსური შესაძლებლობა მაქვს და არც ვალდებულება, როცა 

გლეხი აქ მოდის, რაც შემიძლია ისე ვეხმარები და ვუხსნი, მაგრამ ისიც ვიცი რომ ეს საკმარისი 

არაა“.  

მართალია,ფერმერები მეტ-ნაკლებად ინფორმირებულები არიან ამა თუ იმ სახელმწიფო თუ 

საერთაშორისო მხარდამჭერ პროგრამებზე, თუმცა მათ აქვთ პრობლემები აღნიშნულ 

პროგრამებში მონაწილეობის კუთხით. ბუნებრივია, ამგვარი მხამდამჭერი პროგრამებით 

სარგებლობა მათ მისცემდათ საკუთარი მეურნეობის განვითარების ან და ახალი ინიციატივის 

გახორციელების შესაძლებლობას. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეების აზრით, აუცილებელია 

პირველ რიგში განხორციელდეს უკეთესი ინფორმირებულობა, იმის თაობაზე თუ ვისთვისაა 
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პროგრამა გამიზნული, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ფერმერი რომ გახდეს 

პროგრამის ბენეფიციარი და ა.შ. ამასთან, კველევამ ნათლად გამოავლინა, რომ ხშირად 

ხდება სხვადასხვა სახელმწიფო თუ საერთაშორისო პროგრამების ერთმანეთში აღრევა, არ 

იციან რომელ უწყებას უნდა მიმართონ შესაბამისი ინფორმაციის მიღებისათვის და ა.შ. 

ფერმერთა ნაწილი ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შესაბამისი დარგობრივი აგრარული და 

ბიზნეს განთლებისა და კონსულტაციების სტაბილურად მიღების შესაძლებლობას. მათ 

პრაქტიკაში ნახეს, რომ იქნება ეს ბანკთან ურთიერთობა თუ პროგრამებში მონაწილეობა 

აუცილებელია გარკვეული დოკუმენტების, ბიზნეს პროექტების მომზადება, ბიზნეს-გეგმის 

შედგენა, რისი ცოდნა და უნარ-ჩვევებიც არ გააჩნიათ. ამდენად, შესაბამისი კურსების 

მიწოდებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება მათი შესაძლებლობები. რაც შეეხება დარგობრივ 

ტრენინგებს, ფერმერების აზრით, ასეთის მიწოდება გარკეული პერიოდულობით მუდმივად 

უნდა ხდებოდეს, რამდენადაც ყოველ წელს ხდება რაღაც ახალი, შემოდის ახალი მიდგომები, 

ამასთან ჩნდება ახალი დაავადებებიც. „ჩვენ არ გვაქვს განათლება, მე უმაღლეს განათლებაზე 

კი არ ვამბობ, ფერმერული განთლება. აი მინდა თხილი მოვიყვანო, მაგრამ მეზობელს თუ 

ვკითხავ რა როგორ გააკეთა, თორემ სხვა საშუალება რომ კარგად დავგეგმო არ გამაჩნია“; „ 

გრანტი იქნება თუ კრედიტი იმდენი რამე უნდა დაწერო, იმდენი ქაღალდი შეაგროვო, ამას 

ახალგაზრდები თუ მოაბავენ თავს კიდევ, თორემ მე მაგას რას გავხდები“ - აცხადებენ 

ადგილობრივი ფერმერები.  

საფრთხეები 

სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხედ ფერმერების 

მხრიდან ბუნებრივი მოვლენები დასახელდა, კერძოდ კი  გვალვა და სეტყვა, რაც პირდაპირ 

ზემოქმედებს მოსავლიანობაზე. „ აი მაგალითად კახეთში რომ დააყენეს სეტყვის ამრიდები, 

კარგი იქნება ჩვენთანაც რომ გააკეთონ, თორემ მოვა ერთი სეტყვა და მთელი წელი რაც 

იშრომე წყალშია გადაყრილი; შარშან მოვიდა სეტყვა, და ვენახის 95% გააფუჭა ჩვენ 

სოფელში“; - აცხადებს ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი. ამასთან, რეალურად 

მოშლილია ან არ არსებობს სარწყავი სისტემები, რაც ფერმერს პირდაპირ დამოკიდებულს 

ხდის ამინდებზე.  

რამოდენიმე პირის მიერ, რომლებიც ეწევიან მესაქონლეობას მწვავედ დაისვა ნადირის 

პრობლემა. განსაკუთრებით დიდ ზარალს აყენებენ მგლები, რომლებიც, ფერმერების 

განცხადებით მრავლად არიან ტყეში და თავს ესხმიან შინაურ ცხოველებს. „ ჩემს მეზობელს 2 

სული ძროხა ყავდა და ორივე მგელმა დაუგლიჯა, მარტო ერთ კვირაში 5 სული მოკლა 

მგელმა. ვის არ მივმართეთ მაგრამ ასე გვითხრეს სახლში თუ შემოგივარდებათ მერე ვიზამთ 

რამესო“ - განაცხადა ფოკუს - ჯგუფის მონაწილემ.  

ადგილობრივი ვეტერინარების და 

ფერმერების აზრით მეცხოველეობის 

სფეროში  განსაკუთრებულ რისკ-

ფაქტორს წარმოადგენს ეპიდემიური  

დაავადებების გავრცელება. მაგალითად, 
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რამოდენიმე ფერმერს სრულიად გაუნადგურდა ქათამი და ღორი. მესაქონლეობის კუთხით 

მეტ-ნაკლებად აცრების საშუალებით ხდება ამ რისკის პრევენცია, თუმცა მაინც ეს საკითხი 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. კერძოდ კი ხშირად გვიანდება ვაქცინების შემონატა, ფასიც 

ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ადგილობრივი ვეტერინარი განსაკუთრებულ 

პრობლემას ხედავს ბრუცელოზთან ბრძოლას, მისი აზრით: „პრობლემატურია ბრუცელიოზი, 

ახლა იძულებულია გლეხი გადააგდოს საქონელი, ამიტომ უნდა მოხდეს ვაქცინის შემოტანა, 

ცოტა ძვირიანია ეს ვაქცინა, რომელზეც აღარანაირი პრობლემა აღარ იქნება, ადრე 

კეთდებოდა ბრუცელიოზზე კერებში და ის კერები იყო აღმოფხვრილი. ეფექტური ვაქცინები 

დეპარტამენტმა უნდა მოიტანოს, ეს ვაქცინები არ იყიდება, მარტო სახელმწიფოს შემოაქვს. 

მკურნალობას ბრუცელოზი აღარ ექვემდებარება, ეს არის ყველაზე ცუდი, ის უნდა 

განადგურდეს, ამასთანავე სისხლით გადადის. კარგი იქნება თუ იქნება ვეტ–უბნები, როგორც 

ადრე იყო, რთულია ამხელა სოფლებში ვეტ–უბნის გარეშე. 59 სოფელია მარტო ზესტაფონში, 

8 კაცი ვმუშაობთ ჩვენ აქ და არ არის საკმარისი, ვეტ–პუნქტები აუცილებელია სოფლებში“.  

ახალგაზრდა თაობის მიგრაცია ფერმერების აზრით ასევე წარმოადგენს იმ საფრთხეს, 

რომლის წინაშეც დღეს უკვე დგას რეგიონი და თუ ეკონომიკური მდგომარეობა არ 

გაუმჯობესდება კიდევ უფრო გამწვავდება ეს საკითხი. „სანამ სოფლის მეურნეობა მომგებიანი 

არ გახდება - ახლგაზრდა  არც ბოსელში შევა და არც მიწას დაამუშავებს, ამიტომაც ვისაც 

საშუალება აქვს ყველა მიდის“; „ასე თუ გაგრძელდა, აქ ვერც სამუშაოს ნახულობენ, არც იმის 

საშუალებაა რამე მეურნეობა ააწყონ და მიდიან ახალგარდები და ცოტა ხანში კაციშვილის 

ჭაჭანება არ იქნება სოფელში“ - აცხადებენ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერები. 

ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისაგრობიზნესისსაჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, 

სოფლის მეურნეობის SWOT-ანალიზის პუნქტების შესახებ მეტ-ნაკლებად მსგავსია და 

შესაბამისად წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

 

ძლიერი მხარეები (Strengths) სუსტი მხარეები (Weakness) 

 სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის კარგი ბუნებრივ-

კლიმატური პირობები; 

 ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები; 

 მდიდარი წყლის რესურსი სათევზე 

მეურნეობის განვითარებისათვის; 

 კარგად განვითარებული დარგები: 

(მევენახეობა, მეფუტკრეობა); 

 

  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 ვეტერინარისა და აგრონომის 

კვალიფიციური მომსახურების შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა; 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა 

პროგრამებზე (აგროსესხები, გრანტები და 

ა.შ); 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა  ახალ ჯიშებსა 

და ტექნოლოგიებზე; 

 სასაწყობო/სამაცივრე მეურნეობის 

არარსებობა; 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
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 ახალი ჯიშების დანერგვა, განსაკუთრებით 

მეხილეობაში; 

 რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი 

საწარმოების განვითარება; 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური 

სასწავლო კურსების მიწოდება;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეს პროექტების შემუშავების 

მიმართულებით; 

 მეფუტკრეობის განვითარება; 

 მეთევზეობის მეურნეობის განვითარება; 

 

 ეპიდემიური დაავადებები 

(მეცხოველეობაში) 

 ბუნებრივი კატასტროფები (გვალვა, სეტყვა) 

 ახალგაზრდების მიგრაცია 

 

ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი 

სახით ანაწილებენ. 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

1. განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. 
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მაღალია მოთხოვნა სპეციალურ სასოფლო აგრარულ ტრენინგ-კურსებზე 

მუნიციპალიტეტში განვითარებულიდარგების ირგვლივ. ფერმერთა აზრით, ასევე 

ეფექტიანია საინფორმციო ბუკლეტებისა და მასალების გავრცელება.  

2. ტექნიკით უზურნველყოფა  - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, როგორც ფინანსური ასევე რაოდენობრივი 

თვალსაზრისით.  

3. კვალიფიციური ვეტერინარებისა და აგრონომების მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა - ფერმერები ათვითცნობირებენ რა აგრონომებისა და 

ვეტერინარების როლს საკუთარი საქმიანობის წარმატებით წარმართვაში, მიიჩნევენ, 

რომ ხელმისაწვდომობის დონე ამ ეტაპზე დაბალია და ამ პრობლემის მოგვარება 

განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს. 

4. გრძელვადიანი, იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე, 

გრძელვადიან აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ფერმერებისათვის 

ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საშეღავათო პერიოდის არსებობაც.  

5. გადამამუშავებელი საწარმო - ადგილობრივ ფერმერებს უჭირთ მათი პროდუქციის 

რეალიზაცია სხვადასხვა შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე, შესაბამისად მათი 

სურვილია მუნიციპალიტეტში არსებობდეს სხვდასხვა გადამამუშავებელი საწარმოები, 

რომლებიც ჩაიბარებენ მათ მიერ წარმოებულ პირველადი სახის პროდუქციას 

შემდგომი გადამუშავების მიზნით. განსაკუთრებით მაღალია მოთხოვნა რძის 

პროდუქტების და ხილის გადამამუშავებელ მიმართულებებზე.  

6. ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა - ფერმერები ზოგადად ფლობენ 

ინფორმაციას სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა ინოვაციების  არსებობის შესახებ, 

თუმცა არ ფლობენ სათანადო ცოდნას და არ მიუწვდებათ ხელი შესაბამის 

სერვისებზე, რათა პრაქტიკულად დანერგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები საკუთარ 

მეურნეობებში.  
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ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ისტორიულ ოკრიბას მოიცავს, მდებარეობს დასავლეთ 

საქართველოში, კერძოდ - ქვემო 

იმერეთში, ზღვის დონიდან 600-800 

მეტრ სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტი 

შემოფარგლულია ტყით დაფარული 

მთაგორიანი ტერიტორიით. 

მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-

აღმოსავლეთით ესაზღვრება 

ამბროლაურის, სამხრეთით - 

თერჯოლის, აღმოსავლეთით - 

ჭიათურის, ხოლო დასავლეთით - 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები, 

უკიდურესი დასავლეთი ქიმით ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ემიჯნება. 

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია შეადგენს 47 800ჰა–ს, აქედან სასოფლო–

სამეურნეო სავარგულებს 10 984 ჰექტარი უჭირავს, ტყის რესურსი კი 29 183 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 61 %-ია. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 48 

დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქია.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას (მდ. მყვირილას მარჯვენა 

შენაკადი) ორივე ნაპირზე. მუნიციპალიტეტში უხვადაა ბალნეოლოგიური სამკურნალო 

წყაროები და სასმელი მინერალური წყლები.  

მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროებია: სამთო–მოპოვებითი სამუშაოები,სოფლის 

მეურნეობა, ვაჭრობა და უცხოეთიდან შემოსული დახმარებები. 

დემოგრაფია 

ოფიციალური მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 30 100 ადამიანს შეადგენს. აქედან 

ქალაქში ცხოვრობს 14 500 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 48%–ია. 47 სოფელის მოსახლეობა 

15 600 კაცს შეადგენს. საშუალოდ ერთ სოფელზე 330 ადამიანი მოდის. 

ეკონომიკა 

ტყიბულის ეკონომიკის ძირითადი დარგია ქვანახშირის მრეწველობა. ქვქნხშირის საბადოს 

აღმოაჩნდა 1825 წელს მოხდა, ხოლო მისი ექსპლუატაცია 1846 წლიდან დაიწყო.  2006 წელს 

ქვანახშირის მოპოვება აღდგა ორ შახტაში, განახლდა ქვანახშირის გამამდიდრებელი 

ფაბრიკა.  
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ქალაქში ასევე მდებარეობს შაორის ჰიდროელექტროსადგური. ჰესს წყალი მიეწოდება 

 შაორის წყალსაცავიდან. სადგურის რომლის საპროექტო სიმძლავრე 38.4 მგვტ.-ია, ხოლო 

საშუალო სიმძლავრე - 28.0 მგვტ. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების შემოსავლების ზრდის პრიორიტეტულ სექტორებად 

შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მრეწველობა, სოფლის მეურნეობას (ძირითადად მეცხოველეობის 

მიმართულებით) და ტურიზმი (ბალნეოლოგიური წლების რესურსის ათვისების შემთხვევაში).   

ამასთან, განვითარების პერსპეტივის თვალსაზრისით საკმაოდ მიმზიდველია სატყეო სექტორი 

(კერძოდ, ხის დამუშავება ანდა ავეჯის საწარმოები), რომელიც თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს 

ეკონომიკის სხვა სექტორის ჩამოყალიბების საფუძველი.  

სოფლის მეურნეობა 

მიწის რესურსი 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს  საერთო ფართობის 

მხოლოდ 23 %– უკავია. აქედან 3 596 ჰა 

სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო– სამეურნეო 

სავარგულების 33%–ია. ხილისა და 

მრავალწლიანი ნარგავების ბაღებს უჭირავს 

840 ჰა, (8%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 6 

548 ჰა–ს (60%).   

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათეს მიწებს 3 596 

ჰა უკავია, სადაც ძირითადად 

გავრცელებულია: სიმინდი, ლობიო, ჩაი, 

ხილი და ვაზი. თუმცა ამ პროდუქტების 

მოსავლიანობა არ გამოირჩევა მაღალი 

მაჩვენებლებით: სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 5–6 ტ/ჰა–ზე, ლობიოს -  0,5 ტ/ჰა-ია, ჩაის კი 

-4 ტ/ჰა, შემცირდა 2 ტ/ჰა-ით.  შედარებით უკეთესი ვაზის მოსავლიანობა და ისშეადგენს 3,5–4 

ტ/ჰა-ზე.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს დრენაჟი არ სჭირდება. 

სახნავი მიწების უმეტესი ნაწილი საჭიროებს რწყვას ბოლო პერიოდში მომძალვრებული ხშირი 

გვალვების გამო. მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული პირობები ართულებს მორწყვის პროცესს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  ნაწილობრივ იყენებენ წერტილოვანი რწყვის მეთოდს 

მეცხოველეობა 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

დაახლოებით 60% (3 596 ჰა) უკავია. მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა ბოლო პერიოდში მსხვილფეხაპირუტყვის ოდენობა შემცირდა. 2012 

წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 8 717 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მისი რაოდენობა დაახლოებით 1 200 სულით 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
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შემცირდა.  სხვა მუნიციპალიტეტებიდან პირუტყვის შემოყვანა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებზე არ ხდება.  

მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში, ადგილი აქვს 

საქონლის დანაკარგის ზრდას, რის მიზეზადაც სახელდება მტაცებლების მომრავლება. 

მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით, სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 2,4 სული მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვი მოდის.  

ბუნებრივი საფრთხეები 

ტყიბულის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა ძლიერი 

ქარი, მეწყერი,მდინარის ნაპირების ეროზია და 

გვალვა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მომძლავრებულია მეწყერი.  

დასახლებულ ტერიტორიებს საფრთხეს უქმნის 

მეწყერული მოვლენები, თუმცა გამგეობას 

აღრიცხული არა აქვს საფრთხის ზონაში 

მოყოლილი ტერიტორიის ფართობები. მეწყერმა 6 

სოფელში 59 საცხოვრებელი შენობა დააზიანა, 

საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა 135 ადამიანი. 

ამის გარდა, ძლიერმა ქარმა, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტი დააზარალა. 

მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი სისტემა. 

მუნიციპალიტეტში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების პრევენციისათვის არანაირი 

პროექტები არ განხორციელებულა და არც სამომავლოდ აქვს დაგეგმილი. 
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სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) 

რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

გამომდინარე იქედან, რომ ტყიბულის მინიციპალიტეტი არ გამოირჩევა სახნავ-სათესი მიწების  

დიდი ფართობებით (3 596 ჰა), მემცენარეობის მიმართულებით რთულია პერსპექტიული 

დარგების გამოვლენა-განვითარება. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის პოტენციალის 

რეალიზაცია ძირითადად მეცხოველეობისა და მეფუტკრების დარგების გაძლიერებით უნდა 

მოხდეს.  

ძლიერი მხარეები 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წამყვანი როლი მომპოვებელ მრეწველობას უკავია. 

ამასთან შედარებით მცირე ფართობის სასოფლო სამეურონეო დანიშნულების მიწები და დიდი 

ტყის მასივები, ქმნიან გარკევულ შეზღუდვებსა და წინაპირობებს, თუ რა მიმართულებით 

შეიძლება განვითარდეს სოფლის მეურნოება აღნიშნულ ტერიტორიეულ ერთეულში.  

ყველა ფერმერი და ჩაღმავებული ინტერვიუს მონაწილე აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატრური პირობებია მეცხოველობისა და მეფუტრეობის 

განვითარებისათვის. ამასთან, მესაქონლეობის განვითარებას ხელს უწყობს ის გარემოება, 

რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს კოოპერატივი, რომელიშიც 28 ფერმერია გაერთიანებული 

და აწარმოებს ყველს. აღნიშნული კოოპერატივი, სტაბილურად იბარებს რძეს მიმდიბარე 

სოფლებში მცხოვრები გლეხებისაგან 0,7 -დან -1ლარამდე ფასად (ფასი ვარირებს სეზონის 

მიხედვით).შესაბამისად, ფერმერებს აქვთ სათანადო მოტივაცია იყოლიონ და გაზარდონ 

მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა. ასევე რამოდენიმე ფერმერი წარმატებითაა ჩართული 

მეფრინველეობაში. მეღორეობაც კარგ და მომგებიან დარგად მიიჩნევა, თუმცა ვერ ხდება რა 

დაავადებათ პრევენცია, ფერმერები თავს არიდებენ აღნიშნული მიმართულებით საქმიანობის 

დაწყებას.  „მე მეღორეობა-მესაქონლეობას ვეწევი. მეღორეობამ თუ გაამართლა მაღალი 

შემოსავლის მომტანია; ჭირი თუ შეეყარა ვერაფერი ვეღარ შველის“ - განაცხადა ფერმერმა. 

ასევე ფერმერთა დიდი ნაწილი წარმატებითაა ჩართული მეფუტკრეობაში, თუმცა მათი 

ძირითადი მოწვევაა თაფლის გარდა დამატებითი პროდუქტების წარმოება და არსებული 

მასშტაბების გაფართოება. მათივე განცხადებით, წარმოების მოცულობისა და 

დივერსიფიკაციის შემთხვავში რეალიზაციის პრობლემა არ ექნებათ. „ჩვენი თაფლი 

ხარისხიანი და ადვილად იყიდება, მაგრამ საშუალება რომ გქონდეს გვინდა ფუტკრის რძის და 

შხამის წარმოება  - ვიცით რომ ამ პროდუქტებზე დიდია მოთხოვნა და ადვილად გავყიდით“; 

„ჩვენთან ყველა პირობაა მეფუტკრეობისათვის, დიდი და კარგი ტყის მასივებია, შედეგად 

ვიღებთ მაღალი ხასისხის თაფლს, მაგრამ გლეხს ხელშეწყობა ჭირდება და მეტი პროდუქტი 

აწარმოოს“; „გვყავს ფუტკრის ოჯახები. მეორე ისაა, რომ ვიცით რა და როგორ უნდა ვაკეთოთ 

და ასევე ვიცით სად უნდა გავყიდოთ. თაფლი მოთხოვნადია და საჭიროა.“  - აცხადებენ 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერები. 
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ფერმერების აზრით, ასევე კარგი პერპსექტივები გააჩნია მეჩაიეობის დარგის  განვითარებასაც. 

მეჩაიეობის კუთხით მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს 

ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო. მიუხედავდ იმისა, რომ იგი მოძველებულია,  არსებული 

წარმადობის სრულად დატვირთვას ვერ ახერხებს ნედლეულის სიმწირის გამო.  საწარმოს 

მენეჯმენტის ინფორმაციით, აღდგენას ექვემდებარება 450 ჰა ჩაის პლანტაცია, რომელიც 1000 

ტონა ჩაის ფოთოლს მისცემს რეგიონს, რის სრული გადამუშავებაც შეუძლია არსებულ  

საწარმოს. „ჩაის ფოთოლი არ შემოდის იმდენი რაოდენობით, რამდენიც შეგვიძლია 

გადავამუშავოთ, რეალიზაციაზე პრობლემა არ იქნება, ადგილობრივ ბაზარზეც ვმუშაობთ, 

ჯარს ვამარაგებთ, მაღაზიებშიც არის ჩვენი პროდუქცია. მთავარი პრობლემა არის ნედლეულის 

არქონა, პლანტაციები განადგურებულია. არადა ტყიბულის ჩაი მაღალმთიანი და კარგი ჩაია, 

კლიმატური პირობები და ნიადაგის თვისებები განაპირობებს ამას.“ - აცხადებს ჩაღრმავებულ 

ინეტრვიუს რესპოდენტი -  ჩაის ფაბრიკის წარმომადგენელი.  

სოფლის მერუნეობის პერსპექტიულ დარგებზე საუბრისას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

ფერმერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად არსებული ტრადიციული დარგებისა მეტად 

ეფექტიანი იქნებოდა სახლემწიფოს მიერ ჩატარებულიყო კვლევა და ანალიზი იმისა, თუ 

რომელ რეგიონში რა მიმართულება იქნება მაღალპროდუქტიული. „სახელწმიფომ უნდა 

შეიმუშაოს გეგმა და გამოიკვლიოს თითოეულ რაიონში რა ჯობია. არ ვიცი შეიძლება არსბეობს 

თბილისში მიწის გამოსაკვლევი ადგილი, ვთქვათ ამ მიწაზე თხილი, ხეხილი თუ რა ივარგებს. 

გორში და ქართლში ისთი ხეხილი მოდის თავისთავად ასეთი ხეხილი ტყიბულში არ მოვა. აქ 

რომ მეხილეობა გააკეთო, შეიძლება ისეთი რამე მოვიდეს შეიძლება  სულ გააფუჭოს 

მოსავალი - ჩვენ არ ვიცით ამ მიწაზე რისი მოყვანა იქნება ყველაზე მომგებიანი და ვინმემ უნდა 

გვირჩიოს“ - აცხადებს საშუალო ზომის ფერმერი.  

სუსტი მხარეები 

საგულისხმოა, რომ  მსგვასად სხვა 

მუნიციპალიტეტებისა, ტყიბულშიც  

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა, ერთ-ერთი ყველაზე 

ხშირად დასახელებული და მწვავე  

პრობლემა არის. ფერმერები  აღნიშნავენ, 

რომ ეს პრობლემა იწვევს მრავალ სხვა 

ჩავარდნებს მათ საქმიანობაში, მათ შორის 

ყველაზე მძიმე შედეგები მოაქვს 

აგროვადების დარღვევას, ასევე არაა ხელმისაწვდომი მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა და 

არსებული პარკი ვერ პასუხობს ადგილობრივ საჭიროებებს. ანალოგიური პოზიცია 

დააფიქსირეს ჩარღმავებული ინეტრვიუს რესპოდენტებმაც. აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით ძირითადად შემდეგნაირი მოსაზრებები გაჟღერდა: „ტექნიკით უზრუნველყოფა 

არის აუცილებელი, ხვნა-თესვა დროულად უნდა ხდებოდეს, მარტში დასათეს აგვისტოში რომ 

დათესავ არაფერი არ მოვა, ასეთი შემთხვევები იყო.ტყიბულშიც იყო 5 ტრაქტორი, მაგრამ 
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მთელს რაიონს არ ყოფნის“; ის, რომ ჩვენი რაიონი მცირემიწიანია, არ გააჩნია ყველა 

აუცილებელი ატრიბუტები რაც ჭირდება მიწათმოქმედებას, სარწყავი სიტემა და ა.შ. გარდა 

ამისა, აქ დიდი ზამთარი იცის, ნაკვეთები მცირეა, ფერდობები არის, არსებული მექანიზაცია არ 

მუშაობს, ამიტომ აუცილებელია პატარა ტექნიკა, მოტობლოკები“; „მუნციპალიტეტში სახნავი 

ტექნიკა არ არის, არის შექმნილი ამხანაგობა, რომელსაც ადრე გადაეცა 5 ერთეული სახნავი 

ტექნიკა, მაგრამ ის ტრაქტორები უკვე მოძველებულია. ჩვენ გვემსახურება ზესტაფონის სერვის–

ცენტრი, რომელიც შეძლებისდაგვარად გვაძლებს ტექნიკას, მაგრამ გრაფიკით ვერ მოდის 

ტრაქტორი, სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზის გამო. ეს ტექნიკა საკმარისი არ 

არის, რაიონს უნდა ქონდეს თავისი სერვის ცენტრი, რომელიც მოემსახურება მას არა მარტო 

ხვნის დროს, არამედ სხვა სამუშაოებზეც. ტექნიკის არარსებობის გამო ვერ ხერხდება 

აგროვადების დაცვა“; „ ტექნიკა მარტო გამოფენილია, არ მუშაობს. მიწას მარტო დახვნა და 

დაფარცხვა კი არ უნდა. საჭიროა დათესვა, კულტიკაცია, მოსავლის აღება. გლეხმა აღებული 

მოსავალი  სახლში რითი მიიტანოს ეგ აღარ იცის“  

ამორტიზირებული შიდა გზები და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა ასვე დასახელდა 

მნიშვნელოვან სუსტ მხარედ. ფერმერებისათვის, როგორც მიწის დამუშავების პროცესში, ასევე 

პროდუქციის რელიზაციისა თუ სხვა სამეურნეო საქმიანობის წარმოებისას, მნიშვნელოვნი 

ხელშემშლელი ფაქტორია  სრულიად ამორტიზირებული შიდა გზები.მათი აზრით, თუ გზები 

არ მოწესრიგდება  სოფლის მეურნეობის და ნებისმიერი სხვა დარგის განვითარებაზე 

ლაპარაკი ზედმეტია. „ძველი რომაელები სასწაულებს აკეთებდნენ, პირველად გზა შეყავდათ. 

კი კარგია ფულიც, პროგრამებიც, მაგრამ გზა თუ არ გაგვიკეთეს რა აზრი აქვს ყველაფერს, თუ 

ვერ მივედი იქ, თუ მოსავალი ვერ წამოვიღე, თუ გასაყიდად წაღებული პროდუქტი გზაში 

გამიფუჭდა. გზა და წყალი არის მთავარი პრობლემა და მათი მოგვარების შემდეგ უნდა 

ვისაუბროთ რომელ დარგში რა უნდა გაკეთდეს“  - აცხადებს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე 

ფერემერი.  

მეცხოველეობაში არსებული დაბალპროდუქტიული ჯიშები სუსტი მხარეა, რომლის 

მოგვარებაც გრეძელვადიანი დამრავალმხრივი ღონისძეიებების გატარებას საჭიროებს. 

დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტიურად არ არსებობს ჯიშებრივი სელექცია და ფერემერები 

დამოკიდებულნი არიან რამდენად „გამოდგება“ ესა თუ ის საქონელი. მიუხედვად იმისა, რომ 

მუნიციპალიტეტში შედარებით უკეთესი პირობები მეცხოველეობის განვითარებისათვის, ასვე 

მუშაობს რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივები, ჯიშობრივი გაუმჯობესების საკითხი 

ფაქტიურად ღიად არის დარჩენილი. ფერმერები მსჯელობის დონეზე ათვითცნობიერებენ, 

რომ აუცილებლია ახალი და მაღალპროდუქტიული ჯიშების დანერგვა, თუმცა ისინი არ 

ფლობენ არც ცოდნასა და არც რესურსებს რათა გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები ამ 

მიმართულებით. „ მე კი მინდა რომ უკეთესი ძროხა მყვდეს, მაგარმ ბევრი შემთხვევა ვიცი რომ 

მაგალითად ჩამოიყვანეს თერჯოლიდან ძროხა და აქ არ ივარგა, რა ვქნა ვინმემ უნდა მითხრას 

და მირჩიოს“; „ჩვენი ძროხები ცოტას იწველება-  ევროპულ ჯიშებთან ახლოსაც ვერ მივა, 

მაგრამ ეს ხელოვნური განაყოფიერება არ ვიცი როგორ გაამართლებს და სულ ისე რომ 

დავრჩე ისევ ძველი და გამოცდილი საქონელი მირჩევნია“ - აცხადებენ ფერმერები; „თუ 

მოხდება ჯიშების საყოველთაო გაუმჯობესება და მოიმატებს საქონლის წველვადობა, ხარჯი 
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შეუმცირდება გლეხებს და მოგებაც გაეზრდება, ჩვენც მოგებულები დავრჩებით მეტ რძეს 

ჩავიბარებთ და მეტ ყველს ვაწარმოებთ“ - აცხადებს რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივის 

წარმომადგენელი.  

კვალიფიციურ ვეტერინარიულ  მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა ასევე ერთ-ერთი 

ყველაზე ხშირად დასახელებული  პრობლემაა. მსგავსად სხვა მუნიციპალიტეტებისა, 

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგნეს როგორც არსებულ ვეტერინართა კვალიფიკაციის 

დონე, ასევე მათი რაოდენობა. აღნიშნული საკითხი ასევე პირდაპირ დაკავშირებულია 

ზემოთხსნებეულ დაბალპროდქუტილი საქონლის ჯიშების პრობლემასთანაც. ასევე 

რთულდება დაავადებათა პრევენცია. განსაკუთრებულად მტკივნეულია ე.წ ღორის ჭირის 

მოუგვარებელი საკითხი. რამდენადაც მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის 

ძირითადი მიმართულებაა, ვეტერინარული მომსახურების ხარისხისა და გეოგრაფიული  

ხელმისაწვდომობის ამაღლებას უაღრესად დიდი მნისვნელობა აქვს. „ადრე როცა ფერმები 

იყო უფრო მეტ გამოცდილებას იძენდა ვეტერენარი. დღევანდელ დღეს კი მოსახლეობა 

ერიდება ვეტ-ექიმის მომსახურებას იმიტომ, რომ ყველაფერი ფასიანია. ჩვენი რაიონი მთიანია 

და მუხურიდან აქ რომ კაცი გადმოვიდეს ვეტექიმი დაიქირაოს და იქ წაიყვანოს ნახევარი 

ძროხის ფასი დაუჯდება. სამწუხაროდ სოფლებში კი ჩვენ ვეტ ექიმები არ გვყავს“; „მარტო 

აცრებით მკურნალობა საკმარისი არ არის. გვხდება დაავადებები, რომლებსაც სახელმწიფო 

არ აფინანსებს, და გლეხი სიდუხჭირის გამო ვერ ახერხებს ვეტერინარის დაქირავებას. 

პროფესიონალებიც აღარ გვყავს, ყველა წავიდა, ზოგი მშენებლობაზეა, ზოგი კიდევ სად“; „იმ 

ვეტექიმს კარგად უნდა ქონდეს შესწავლილი იმ სოფელში რა ცხოველები და მცენარეებია. 

სოფელში კი ისეთი ვეტერინარები მოდიან, რომელთაც არ აქვთ შესაბამისი განათლება. 

ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის ეს“ - აცხადებენ  მეცხოველეობაში ჩართული 

ფერმერები.   

მცირე ფერმერების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის დაბალი დონე 

რესპოდენტების ნაწილის მიერ იქნა დასახელებული როგორც სუსტი მხარე. ეს საკითხი 

ძირითადად აქტუალური მეფუტკრეობასა და მეცხოველეობაში ჩართული პირებისათვის. მათ 

მხოლოდ სმენიათ გარკვეული ინოვაციების შესახებ, თუმცა სრულიად ათვითცნობიერებენ რომ 

სათანადო ცოდნის მიღების გარეშე ვერ შეძლებენ პრაქტიკაში დანერგვას, რისთვისაც 

ჭირდებათ როგორც სპეციალური კურსები, ასევე კონსულაციები ადგილზე და რიგ შემთხვევბში 

შესაბამისი წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. „თუ მოწინავე ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში არ 

დაინერგა, ასევე რძის წარმოებაში, ისე არაფერი არ გამოვა. ყველა პრობლემა შეიძლება ამის 

გამოც არის“ - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი. „ჩვენ ფუტკარი 3 თაობა გვაყავს - მაგრამ რაც 

ვიცით არის, ბაბუაჩემმა როგორც მასწავლა, მაგრამ 

მილიონი ახალი მიდგომა, ახალი დამუშავების 

მეთოდებია, იგივე რძის მიღების წესები და ასე 

შემდეგ, ვიღაცა გამოცდილი უნდა მოვიდეს და 

ადგილზე გვასწავლოს. ასევე არის მილიონი ახალი 

პრეპარატი - მაგრამ არ ვიცით როგორ გამოვიყენოთ 

- რამე რომ შემეშალოს და სულ გამიწყდეს ფუტკარი 
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- რა მეშეველება მერე?“ - ამბობს მეფუტკრე ფერმერი.  

ფერმერების მხრიდან სუსტი მხარეების ჩამონათვალში ასევე მოხვდნენ  სახნავ-სათესი მიწების 

სიმცირე და მკაცრი ზამთარი. თუმცა, აღნიშნული საკითხები ობიექტურ მოცემულობას 

წარმოადგენს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბუნებრივ-კლიმატური და რელიეფური 

თავისებურებითაა გამოწვეული.  

შესაძლებლობები 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში  სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობებიდან, 

ფერმერთა მოსაზრებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ჯიშების და ტექნოლოგიების 

დანერგვა მეცხოველეობაში და მემცენარეობაშიც.  მიუხედავად იმისა, რომ  რეგიონი 

ხასიათდება სახნავ-სათესი მიწების სიმცირით, ფერემერები მაინც მიიჩნევენ, რომ გარკვეული 

შედარებით ახალი დარგების განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგოების გამოყენებით 

მემცენარეობის მიმართულებით მაინც აქვს კარგი პერსპექტივა. მათ შორის ცალკე აღნიშვნის 

ღირსია წაბლის, ნიგოზის და ტყემლის ბაღების გაშენება. ნიგოზი ერთ-ერთი 

ძვირადღირებული  და მაღალმოთხოვნადი პროდუქტია, არ საჭირობს ძალიან დიდი 

ფართობებს და იმავდოულად მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიულ -კლიმატური პირობები 

ხელსაყრელია აღნიშნული კულტურის მოყვანისათვის. ფერმერებისათვის ასევე მიმზიდველია 

სასათბურე მეურნოებისა და ლურჯი მოცვის პლანტაციების მოწყობის შესაძლებლობა. რაც 

შეეხება მეცხოველეობას - ფერმერები პირველ რიგში საჭიროებენ უკვე შედარებით 

განვითარებული დარგის - მხსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას 

ახალი ჯიშების დანერგვის გზით. თუმცა არიან ფერმერები, რომლებიც შედარებით ინოვაციურ 

მიდგომებს ანიჭებენ უპირატესობას და მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტში სათანადო ცოდნისა 

და ინფორმაციის გავრცელების შემთხევვაში ეფექტიანი და მომგებიანი იქნება კურდღლის 

ფერმის, მეფრინველეობის და სათევზე მეურნეობის განვითარება. „მომავალი 

განვითარებისათვის პირველ რიგში აუცილებელი არის ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა, 

ახალი ნერგების შემოტანა, აუცილებელი საჩვენებელი ნაკვეთების შექმნა, ბევრი ახალი 

მიმართულების აღორძინება შეიძლება - მაგრამ ამას უნდა ცოდნა, ფული და შესაძლებლობა“; 

„ჩვენთან ძალიან კარგი ნიგოზი მოდის, ამას თუ ვინმე თავს დაადგავს, უკეთეს ნერგებს 

შემოიტანს და მეურნეობად გამართავს, კარგ მოგებასაც მიიღებს“; „კურდღლის ფერმა ვიცი, 

რომ ძალიან მომგებიანი, მაგრამ მის მოვლას და პატრონობას ცონდა ჭირდება“ - აცხადებენ 

ფერმერები.  

ზემოთხსენებული და ყველა სხვა შესაძლო შესაძლბელობების წარმატებით 

გახორციელებისათვის შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებელი წინაპირობაა სასოფლო-

სამეურნეო სექტორში  ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო კურსების და 

კონსულატციების მიწოდება; ამ პოზიციას იზიარებს ფერმერთა უდიდესი ნაწილი და 

ჩაღრმავებული ინტერვიუების ყველა რესპოდენტი. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ 

ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ათვიცნობიერებს ახალი ცოდნის და 

კონსულატციების მიღების საჭიროებას, უკვე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. 

ფერმერებს ძირითადად აქვთ მოთხოვნა მიიღონ კვალიფიციური დარგობრივი 
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კონსულტაციები ადგილზე, უშუალოდ მათ მეურნეობაში, რათა ნახონ კონკრეტულად როგორ 

შეიძლება მოაგვარონ ან და გააუმჯობესონ არსებული მდგომარეობა. ჩვენი ყველაზე დიდ 

პრობლემა არის უცოდინარი ერი და არც გვინდა იმის აღიარება რომ ბევრი რამ სასწავლი 

გვაქვს. თუკი კვალიფიკაცია და ცოდნა არ ამაღლდება, თუ არ ჩაგვიტარებენ მცოდნეები 

ტრენინგებს, გამოცდილებას არ გაგვიზიარებენ ეს იქნება ღოღობერიძე, კერესელიძე თუ 

კვირკაშვილი, ისე არაფერი გამოგვივა, მარტო გაკითხვითა და ქაღალდების კითხვით“; 

„პირველ რიგში აუცილებელია მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება, თანამდეროვე 

ტექნოლოგიების შესწავლა, ამასთანავე ჩვენი პირობებისთვის მისაღები ღონისძიებები უნდა 

განხორციელდეს, მცირე მიწიანი ფართობები უნდა გაერთიანდეს, შემოყვანილი იქნას ახალი 

ჯიშები, ხელოვნური განაყოფიერება, სანერგე მეურნეობები და ახალი ნერგების შემოტანა, 

სამელიორაციო ღონისძიებების და ნაპირსამაგრი სამუშაოების გაკეთება - ეს მთლიანობაში 

უნდა გაკეთდეს ყველაფერი“’; „კონსულტაციები უნდა მიმდინარეობდეს თემებში გასვლებით, 

პერიოდულად, ეს იქნება ვეტერინარი თუ აგრონომი, თუ დარგის სხვა სპეციალისტი. თორემ 

გლეხი ნამდვილად ვერ მივა ამ ცენტრებში. გლეხმა არ იცის იმ ახალი შხამ-ქიმიკატების და 

პრეპარატების შესახებ“ - აცხადებენ რესპოდენტები. 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა აგრო-სესხებზე ასევე  მნიშვნელოვნად გაზრდის ფერემერების 

შესაძლებლობას განავითარონ არსებული მეურნეობა ანდა მოახდინონ დივერსიფიკაცია ახალ 

დარგებში. მიუხედავდ იმისა, რომ ისინი მეტ-ნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას მიმდინარე 

სახლემწიფო პროგრამების შესახებ და ქონდათ გარკევული მცდელობები მათში 

მონაწილეობის მიღებისა, მიიჩნევენ, რომ ეს პროგრამები მცირე და საშუალო 

ფერმერებისათვის არაა ხელმისავდომი, და მხოლოდ ისინი სარგებლობენ შეღავათიანი 

კრედიტებით, ვისაც უკვე საკმაოდ კარგად აქვს მეურნეობა განვითარებული. ამასთან, 

ყველასათვის პრობლემურია  გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდის არარსებობა და 

ფერმერები მიიჩევენ, რომ სოფლის მეურნოების დაფინანსებისას ეს ფაქტორი აუცილებლად 

უნდა გაითვალისწინოს როგორც სახელმფწიფო სექტორმა, ასევე ბანკებმა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხზე ფერმერებმა ძირითადად 

შემდეგნაირი პოზიციები დააფიქსირეს :„მცირე ფერმერისთვის აგრო-სესხი 

ხელმიუწვდომელია, აი ვთქვათ გლეხმა აიღო სესხი, იმხელა მოგებას ვერ ნახავს, რომ სესხი 

გაისტუმროს, ისიც რჩება მერე ვალად და ძაან ცუდ დღეშია, არ ამართლებს სესხი ჩვენს 

რაიონში, ძაან იშვიათად, თითქოს ფუტკრებზე იყენებენ, ცოტა შედარებით არა უშავს“; 

„ხელისუფლებამ, რომ თქვას ვიძლევი სესხებს მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის წლიურ 

3%-იანს 3 წლით - მშვენიერი ამბავი იქნება. 10 წელიწადში ქვეყანა ფეხზე დადგება და ვეღარ 

ვიცნობთ. ჩვენ ვერცერთი ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ თუ ფული არ გევქნება“; „გლეხმა თავისი 

ორი ქათამი რომ გაყიდოს გვეშველება რამე?! ამიტომ აუცილებელი გრძელვადიანი დაბალ 

პროცენტიანი სესხი. ისევე იმას აძლევენ ვისაც განა არ ჭირდება, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ფეხზე 

დგანან და ეწევიან თავის საქმიანობას და ჩვენთვის მაინც არაფერია“.  

ბევრი სხვა მუნიციპალიტეტისაგან განსხვავებით, ტყიბულში საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებენ 

კოოპერატივების შექმნის პერსპექტივას და უფრო მეტიც, კოოპერატივების შექმნა მცირე და 

საშუალო ფერმერების ჩართულობით - მნიშვნელოვან შესაძლბელობად მიაჩნიათ.უნდა 
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ვივარაუდოთ, რომ ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წარმატებით 

ფუქნციონირებს რამდენიმე კოოპერატივი და გლეხების ნაწილმა უშუალოდ მიიღო 

სარგებელი, ნაწილმა კი დაინახა კოოპერირების ეფექტიანობა. მნიშვნელოვანია, რომ 

როგორც ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერები, ასევე ჩაღრმავებული ინეტრვიუს 

რესპოდენტები საერთო აზრზე არიან და მათი დამოკიდებულება კოოპერირების მიმართ 

ძალინ პოზიტიურია.  „დღესდღეობით კოოპერატივები შეიქმნა უკვე ჩვენთან, მათ გადაეცათ 

მოტობლოკები, გრანტებიც მიიღეს, ვინც გაერთიენბულია საკმაოდ კარგად არიან. ვინც არა და  

ვიზიარებთ გამოცდილებას, მე ვფიქრობ რომ ეს კოოპერატივები უფრო კოლექტიური 

შრომისკენ იქნება და უფრო მეტი ხალხი დასაქმდება“;  „მოსახლეობა ხვდება, რომ 

კოოპერატივებში არის სოფლის მეურნეობის მომავალი, ევროპის და მსოფლიოს სხვა 

ქვეყანებში კოოპერირებით დაიწყო სოფლის მეურნეობის აღმავლობა, ასევე ცოდნის დონის 

ამაღლება და ახალგაზრდობის დამაგრება სოფელში, მიგრაციის საკითხების მოგვარება და 

მოწეული პროდუქციის გასაღება, ჩვენ თავიდან კოოპერტივი ყველას კოლმეუნრეობა 

ბრუნდებოდა გვეგონა, მაგრამ ნელ-ნელა ვხვდებით რასთან გვაქვს საქმე, მაგარმ კიდევ ბევრი 

მუშაობაა მოსახლეობასთან საჭირო“ - განაცხადებს ფოკუს-ჯგუფების მონაწილე ფერმერებმა.  

ფერმერები ასევე მიიჩნევენ, რომ თუ მუნიციპალტეტში ამოქმედდება გადამამუშავებელი 

საწარმოები, განსაკუთრებით  რძის პროდუქტების და ჩირის წარმოების მიმართულებით, 

გაიზრდება მათი შემოსავლები და შეძლებენ არსებული მეურნეობების მეტად განვითარებას.  

საფრთხეები 

საფრთხეებს შორის ყველაზე ხშირად 

დასახელებულ იქნა მტაცებელი ცხოველების 

დიდი რაოდენობა; ამასთან, ფერმერები 

აღნიშნავენ, რომ უკანსკნელ წლებში მგლების 

რაოდენობამ ძალიან მოიმატა და საჭიროა 

მკაცრი  ღონისძიებების გატარება მათი შემცირებისათვის. „ჩვენ თითქმის ყველას გვყავს 

საქონელი და ერთ გლეხს ვერ მანახებთ მტაცებელს ზიანი რომ არ მიეყენებინა“ - გვიზიარებს 

მეცხოველობაში ჩართული ერთ-ერთი ფერმერი.  

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები მიიჩენენ, რომ  მიგრაცია და შესაბამისად 

სამუშაო ძალისა და ცოდნის გადინება ერთ-ერთი საფრთხეა, რომელიც „ძალიან ძვირი“ 

დაუჯდება რეგიონს გრძლევადიან პერიოდში. ახალგაზრდების უმეტესობა ცდილობს სამუშაო 

იშოვოს  და წავიდეს ქალაქად ან საზღვარგარეთ. მათი განმარტებით, უკვე რამოდენიმე 

სოფელია ისეთი სადაც მხოლოდ პენსიონერები ცხოვრობენ და ერთ ახალგაზდასაც ვერ 

იპოვი. „შახტაში ვინც არის დასაქმებული ეგაა, სოფლის მეურნეობის მხრივ კი ძალიან ცუდი 

მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ სოფლები დაცლილია. ძირითადად მიდიან თბილისში“; 

„ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ ხალხი აღარ არის სოფელში, ან ჩაის ვინ მოუვლის, ან 

ცხოველს ვინ მოუვლის, ახალგაზრდა ყველა წასულია და ასაკიან ხალხს უკვე  აღარ შეუძლია, 

თუ კი დაინახავს ახალგაზრდა, რომ მოგება იქნება, მაშინ მოუბრუნდეთ იქნებ გული 

სოფელზე“; „ჩვენი საქმიანობისათვის ხელისშემშლელია და დიდ საფრთხეს წარმოადგნეს 
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მიგრაციის პროცესი, სოფლები დაცლილია ახალგაზრდობისაგან, წასული არიან ან ქალაქში, 

ან საზღგარგარეთ, სადაც აუტანელ პირობებში მუშაობენ“- აცხადებენ ადგილობრივი 

ფერმერები.  

ლარის კურსის გაუფასურება და არასტაბილური ეკონომიკური გარემო ასევე საფრთხედ 

აღიქმება ფერმერების მიერ. ისინი მიიჩენევენ, რომ ეკონომიკა უნდა ვითარდებეს და იგი 

თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური დამოკიდებულებებისაგან. ამასთან დაკავშირებით, 

ფერმერებმა ასეთი მოსაზრებები გამოხატეს: “ჩემი აზრით ძალიან ხშირი ცვალებადობა 

მთვრობის, მე ვფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა იყოს დამოუკიდებელი 

პოლიტიკისგან, ერთი მთვრობა სხვანაირად მსჯელობს, მერე მოვა მეორე და შეცვლის 

პოლიტიკას და ბრალდება ერთიმეორეს, მილიონობით თანხები მიდის მაგრამ ჩვენ არ 

გვეტყობა. ახლა ეს ლარი რომ გაუფასურდა, აბრალებენ ერთმანეთს, მაგრამ ეკონოიკაზე და 

გლეხზე ხომ მოქმედებს“; „ბოლო პერიოდში ყველაფერი გაძვირდა- სასუქი, საჭმელი - მე 

კიდევ მეუნებით განვითარებაზე იფიქრეო, თუ არ იქნება სტაბილური ეკონომიკა და ვერ 

გავყიდი რაც მოვიყვანე - რა აზრი აქვს ჩემ შრომას“ .   

ფერმერები ასევე მიიჩნევენ რომ მათი საქმიანობისათვის საფრთხეებს წარმოადგნენ ბუნებრივი 

მოვლენები (როგორებიცაა სეტყვა, მეწყერი, წყალდიდობა,გვალვა) და  ეპიდემიური 

დაავადებები (ძირითადად ღორის და საქონლის); 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths)  სუსტი მხარეები (Weakness)  

 

 ხელსაყრელი რელიეფი და კლიმატური 

პირობები მეცხოველეობისა და 

მეფუტკრეობის განვითარებისთვის;  

 მაღალი ხარისხის საძოვრების არსებობა; 

 მეცხოველეობის და მეფუტკრეობის 

პროდუქტებზე მაღალი და სტაბილური 

მოთხოვნა ბაზარზე.  

 

 

 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა და აგროვადების 

დარღვევა;  

 ამორტიზირებული შიდა გზები 

დადაკავშირებული ინფრასტრუქტურა;  

 მცირე ფერმერების  თანამედროვე 

ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის დაბალი 

დონე; 

 მეცხოველეობაში არსებული 

დაბალპროდუქტიული ჯიშები; 

 კვალიფიციურ ვეტერინულ  

მომსახურებაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 სახნავ-სათესი მიწების სიმცირე; 

 მკაცრი ზამთარი 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
 

 ახალი ჯიშების და ტექნოლოგოიების 

დანრგევა; 

 პერსპექტიული დარგების განვითარების 

 

 მტაცებელი ცხოველების დიდ რაოდენობა; 

 მიგრაცია და ცოდნის გადინება;  

 ბუნებრივი საფრთხეები; 
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ხელშეწყობა, მათ შორის: კურდღლის 

ფერმა; მეფრინველეობა; სათევზე 

მეურნეობა; ჩაის წარმოება; წაბლის, 

ნიგოზისა და ტყემლის ბაღების გაშენა; 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო 

კურსების და კონსულტაციების  მიწოდება;  

 სამუშაო ძალის შენარჩუნება და მოზიდვა;  

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ 

პროგრამებზე და პროექტებზე ხშირი 

საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;  

 კოოპერატივების შექმნა მცირე და 

საშუალო ფერმერების ჩართულობით; 

 გადამამუშავებელი საწარმოების 

ამოქმედება  სხვადასხვა 

მიმართულებებით: რძის პროდუქტები; 

ჩირის წარმოება.  

 ეპიდემიური დაავადებები (ძირითადად 

ღორის და საქონლის); 

 არასტაბილური ეკონომიკური გარემო; 

 

 

 

ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ. 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

1. გზა - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საჭიროებას 

წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურის 
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მოწესრიგება; მუნიციპალიტეტი მდიდარია სათიბი და საძოვი სავარგულებით, თუმცა 

მათთან მისასვლელი გზები თითქმის სრულიად ამორტიზირებულია. 

2. ეკონომიკური მდგომარეობის  გაუმჯობესება - ფერმერთა აზრით, მათი საქმიანობის 

გაფართოებას განვითრებას აზრი ეკარგება, თუ არ მოხდა ქვეყანაში ზოგადი 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ძირითადად ლარის კურსის 

ნიშვნელოვანი გაუფასურების ფონზე, შემცირდა მოთხოვნა ყველა პროდუქტზე, მათ 

შორის აგრარულზე.  

3. გრძელვადიანი, იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე, 

გრძელვადიანი აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ფერმერებისათვის 

მნიშვნელოვანია გარკეული საშეღავათო პერიოდის არსებობაც, რამდენადაც სოფლის 

მეურნებაში ჩადებული ინვესტიცია აუცილებად საჭიროებს მინიმუმ ერთ და საშუალოდ 5 

წლიან პერიოდს, რათა დაიწყოს უკუგების მიღება.  

4. ტექნიკით უზურნველყოფა  - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განსაკუთებით მნიშვნელოვანია მცირეგაბარიტიანი 

ტექნიკის არსებობა, რომლიც მიუდგება  ~რთულ რელიეფიან სავარგულებს; 

5. ხელმისაწვდომის გაზრდა კვალიფიციურ ვეტერინარულ მომსახურებაზე - სათანადო 

ხარისხის და მოცულობის ვეტერინარურ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის დონე ამ 

ეტაპზე დაბალია და აღნიშნული საკითხის მოგვარება განსაკუთრებულ საჭიროებას 

წარმოადგენს. ფერმერთა აზრით, ეს შეუძლებელი იქნება ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის  და ინტენსიური ღონისძიებების გახორციელების გარეშე. 

6. განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. ასევე 

საჭიროა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იმერეთის 

რეგიონში, კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ 

ნაწილში.მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია 35,750 

ჰა. აქედან სასოფლოს-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს 

21,432 ჰა, რაც საერთო ფართობის 60%-ს შეადგენს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეები შემორჩენილია 

ოკრიბა-არგვეთის ქედზე და მას 10,000 ჰა უკავია. 

თერჯოლა ძირითადად მდებარეობს ნოტიო 

სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაში, რისთვისაც დამახასიათებელია ცივი ზამთარი და 

შედარებით მშრალი და ცხელი ზაფხული. მუნიციპალიტეტშიჰაერისსაშუალო წლიური 

ტემპერატურა +14˚C -ია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა +4.5˚C, 

ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს, საშუალო ტემპერატურაა +24˚C. ნალექების საშუალო 

წლიური მოცულობა 1 350მმ-ია. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება დასავლეთით - ქ.ქუთაისის, სამხრეთ-

აღმოსავლეთით - ზესტაფონის, ჩრდილოეთით  - ტყიბულის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით  - 

ჭიათურის და სამხრეთით - ბაღდათის თვითმმართველი ერთეულები. 

დემოგრაფია 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების შესაბამისად, 

ადმინისტრაციულ ერთეულის მოსახლეობა 28 800კაცს შეადგენს, აქედან ქალაქში ცხოვრობს 5 

000 კაცი, რაც მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 17%–ია. სოფლებში მცხოვრები 

მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 23 800კაცს, მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის  - 

86%-ს. მუნიციპალიტეტი მოიცავს ერთ ქალაქსა და 44 სოფელს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა -

126 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2 ) თითქმის 2-ჯერაღემატება. 

ეკონომიკა 

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობა, მათ შორის მევენახეობა, 

მებოსტნეობა, მეხილეობა, მარცვლეული კულტურის (სიმინდი) მოყვანა და მეცხოველეობა. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ჰიდროელექტროსადგური „ძევრულაჰესი“. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გზები: თერჯოლა-ტყიბული და ქუთაისი-ვარციხე, ასევე გადის საქართველოს საავტომობილი 

მაგისტრალი ს1 (თბილისი - სენაკი - 

ლესელიძე). 

სოფლისმეურნეობა 
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა 

სოფლისმეურნეობაა. 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 21432 ჰექტარს შეადგენს, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 60%-ია. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიდან 38% (8 206ჰა) სახნავ-

სათესია, ხეხილის ბაღებს უჭირავს ტერიტორიის 21% (45,000ჰა), ხოლო სათიბ-საძოვრებს 41% 

(8,726ჰა). 

მემცენარეობა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი მიწების ფართობი 8 206ჰა-ია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 38%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტში ძირითადად მოჰყავთ შემდეგი 

კულტურები: სიმინდი, ვაზი, სოიო და ხორბალი. ვაზის საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 5 

ტ/ჰა-ს, სიმინდის - 2.5ტ/ჰა-ს, სოიოს მოსავლიანობა - 1.5 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ხორბლის – 1.5 ტ/ჰა–

ზე. 

აღსანიშნავია, რომ სახნავი მიწების დაახლოებით 50% საჭიროებს მორწყვას. თუმცა, მიწების 

სრულად რწყვა ვერ ხდება საირიგაციო სისტემის სიმცირის და სარწყავი წყლის დეფიციტის 

გამო. აგრეთვე, სასოფლო-სამეურნეო მიწების 20% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე 

სისტემები ამორტიზირებულია და მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს. 

 

მეცხოველეობა 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 41% (8 

726 ჰა) უკავია. მუნიციპალიტეტში გავრცელებულია მეცხოველეობა და მეცხვარეობა.   

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 2012 წლის 

მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში აღრიცხული იყო 35 

000 სული მსხვილფეხა საქონელი და 4 300 მეხორცული 

ჯიშის ცხვარი. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბოლო წლებში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა 

გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტის საძოვრებისათვის დადგენილი ძოვების 

ნორმა შეადგენს 1 სული/ჰა-ს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით (ცხვარს თუ არ გავითვალისწინებთ) ერთ სულ მსხვილფეხა პირუტყვზე 

მხოლოდ 0.24 ჰა სათიბ-საძოვარი მოდის, რაც ძალზეც დაბალი მაჩვენებელია. 

მუნიციპალიტეტმა სახნავ-სათესი მიწის ნახევარიც რომ გამოიყენოს საძოვრად, 1 სულ 

მსხვილფეხა პირუტყვზე საძოვარი დაახლოებით 0,4 ჰექტარს გაუტოლდება. შესაბამისად, უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს საძოვრების გადაძოვებას.  

ბუნებრივი საფრთხეები 
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ბუნებრივი საფრთხეებიდან თერჯოლის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის სახასიათოა 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და 

მიწისძვრა; უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომატებულია გვალვიანობა. 

ბოლო ათწლეულში ბუნებრივმა კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ, 

ისე სახნავ–სათეს ტერიტორიებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. კერძოდ, ზოგიერთ 

სოფელში მეწყერულმა მოვლენებმა დააზიანა დაახლოებით 127ჰა. საცხოვრებელი 

ტერიტორია, განაშენიანებული მიწები, სახნავ-სათესი/ბაღები დასათიბ-საძოვარი. 

სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტში 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) 

რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები მიიჩნევენ, რომ რეგიონისათვის 

ტრადიციულად განვითარებული დარგებია: მევენახეობა-მეღვინეობა, მეცხოველეობა და 

მესიმინდეობა. ასევე მოყავთ ხორბალი, ლობიო, სოიო, იონჯა. „ჩემი ოჯახი საკმაოდ 

ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. მსხვილფეხა საქონელი გვყავს, ორ ჰექტრამდე დახნული 

გვაქვს მიწა და მოგვყავს სიმინდი ლობიო და სოიო. 3000 მეტრზე თხილი ჩავყარეთ, ვენახი 

გვაქვს, ფუტკრის მოშენება მინდოდა, მაგრამ ცოტა სპეციფიკურია და ვერ გავმართე კარგად, 

მაგრამ აუცილებლად გავმართავ მაგასაც. კიდევ, 100 წიწილა გვყავს, ბოსტანი, ხილი. 

სოფელში, რაც არის ყველაფერი გვაქვს“, აღნიშნა ფერმერმა.  

აღსანიშნავია, რომ ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრაზე გამოვლინდა ბიო მევენახეობის დაწყების 

პრაქტიკა. „ჩვენი საქმიანობის ძლიერი მხარე მევენახეობა-მეღვინეობაა. ვცდილობთ, რომ არა 

ყურძენი, არამედ ღვინო გავყიდოთ, რადგან უფრო მომგებიანია. მარტო ყურძნის წარმოება არ 

არის მომგებიანი და ამიტომ გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ ბიო მევენახეობა და ძველი ქართული 

ჯიშის ღვინოს ვაწარმოებთ. დიდი წარმოება არ გვაქვს ჯერ, მაგრამ რაც გვაქვს იმის 

რეალიზაციის პრობლემა არ გვაქვს“, განაცხადა ერთ-ერთმა მცირე ზომის ფერმერმა. 

ფერმერების აზრით, მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივ-კლიმატური პირობები და 

ნაყოფიერი ნიადაგი საშუალებას იძლევა დამატებით სხვა მომგებიანი დარგების 

განვითარების, როგორიცაა: მეთხილეობა, მეფუტკრეობა, კაკლის და კენკროვანი კულტურის 

მოშენება. „ჩვენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება თხილის გაშენება, ასევე 

კაკლისაც. მაგრამ კაკლის ჯიშები ძირითადად უხვმოსავლიანი არ არის, თუმცა არის ჯიშები 

რომლებიც უხვ მოსავალს იძლევა და ისინი უნდა გამოვიყენოთ. ასევე, კენკროვანი ძალიან 

კარგი ვარიანტია ჩვენი მიწისთვის, ევროპის ბაზარზე გატანის საშუალება თუ მოგვეცემა“, 

აცხადებს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე.  
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სუსტიმხარეები 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა ფერმერების აზრით 

მუნიციპალიტეტში სოფლის-მეურნოების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

შემაფერეხებელი ფაქტორია. სამუშაოების 

ჩასატარებლად საჭირო ტექნიკის რაოდენობა მცირეა, 

რაც ტექნიკის გამოყენების პერიოდს ავადებს და იწვევს 

აგროვადების დარღვევას. საბოლოო ჯამში, პრობლემა 

გავლენას ახდენს მოსავლიანობაზე, იზრდება ხელით 

შრომის წილი და მცირდება მოსავლის ხარისხი. 

„ტექნიკის ხელმიუწვდომლობა სერიოზული პრობლემაა. 

თუ აქ აპრილის თვეში არ მოხდა დათესვა მარცვალს 

ვერ მოიყვანენ ისეთი ნიადაგია. წინა წელს ზოგს მაისის 

შუა რიცხვებშიც არც ქონდათ დათესილი და მთელი რიგი მოსავალი სადღაც 30 სანტიმეტრი 

იყო სიმინდის. ტრაქტორი უნდა იყოს იმდენი გამოყოფილი, რომ შეძლოს ადამიანმა თავის 

დროზე მიწის დამუშავება, ამიტომ ირღვევა აგროვადები. სამი ქალი წავედით მაისში 

ტრაქტორს რომ შემოგვეყვანა“; „პრაქტიკამ აჩვენა რომ ვერ ხერხდება აგროვადებში ჩატევა, 

ერთი კომბაინი ემსახურება ხუთ რაიონს. ერთმა მეზობელმა რომ დაინახე მეორეს გაუჭირდა 

დათესვა, იმას აღარ უნდა რომ დათესოს. ერთი კომბაინი ვერ აუვიდა აგროვადებში მოსავლის 

აღებას. ტექნიკის ნაკლებობა ქმნის ამ სურათს რომ ფერმერი აღარ თესავს“; „ფაქტიურად 

ყველაფერში გვიწევს ხელით შრომა. ეს არის დროის დიდი დანახარჯი და რენტაბელობა არის 

უფრო მცირე ვიდრე ტექნიკით უზრუნველყოფის შემთხვევაში მივიღებდით“ - ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლემასთან დაკავშირებით მსგავს პოზიციებს აფიქსირებენ ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილეები. 

ფერმერების აზრით, მათი მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია 

ფინანსურ რესურსებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა. მათ განსაკუთრებით უჭირთ ურთიერთობა 

ბანკებთან და მიიჩნევენ, რომ საბანკო პირობები და სესხის ვადები შეუძლებელს ხდის სესხის 

აღებას. ფერმერებს აქვთ ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამებთან დაკავშირებით, 

თუმცა მონაწილეობა უჭირთ დოკუმენტების და ბიზნეს გეგმების მომზადების დაბალი უნარ-

ჩვევებიდან გამომდინარე. „საქმიანობის დაწყების ან განვითარებისთვის ფინანსებია საჭირო - 

დაბალპროცენტიანი შეღავათიანი სესხები. ყველა ბანკი უყურებს როგორი ბრუნვა გაქვს, 

დამწყებისთვის საჭიროა შეღავათიანი აგროკრედიტები, რაც ჩვენთვის მიუწვდომელია“; 

„ბანკები თავიდან რომ გეუბნებიან 16-18 პროცენტს, მერე ეგ ადის 40 პროცენტამდე და 

აღმოჩნდება ხოლმე მეტი პროცენტი გაქვს გადასახდელი ვიდრე ბანკში მისვლამდე 

ელოდებოდი“; „შეღავათიანი სესხი არის გამოსავალი, მაგრამ ბანკი ფერმერს არ აძლევს 

იმიტომ, რომ ფერმერს უნდა ჰქონდეს ფიქსირებული შემოსავალი, რისი საშუალებაც ფერმერს 

არ აქვს. მსხვილი ფერმერები იღებენ მხოლოდ ასეთ სესხებს“; „მე თვითონ რომ შემეძლოს 

სესხის აღება მაქვს მიწა და გავაშენებდი ვაზს. სესხი უნდა იყოს დაბალპროცენტიანი და 

საშეღავათო, რადგან ვაზის მოყვანას სჭირდება რამდენიმე წელი“; „სახელმწიფო რაღაც 

პროგრამები კი არის მაგრამ მონაწილეობას ცოდნა უნდა“ - აღნიშნავენ რესპოდენტები. 
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ფერმერებისათვის მნიშვნელოვანია გარკვეული საშეღავათო პერიოდის არსებობა, რადგან 

მათ მიერ ჩადებული ინვესტიცია უკუგების მისაღებად, სხვა სფეროებთან შედარებით 

საჭიროებს ხანგრძლივ პერიოდს.  

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ფერმერების აზრით, დარგის განვითარებისთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პრობლემაა ფალსიფიცირებული ან დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატების 

არსებობა ბაზარზე. ამ პრობლემის მოგვარების მხრივ ფერმერები სახელმწიფოს 

უმნიშვნელოვანეს როლს ხედავენ. მათი აზრით, სწორედ სახელმწიფომ უნდა 

გააკონტროლოს შხამ-ქიმიკატების ხარისხი. „ხეხლის ბაღი მაქვს, სადაც პრაქტიკულად 

ყველანაირი ხეხილი მაქვს და ყველა ვადის დაცვით შევწამლე და გამიხმა ხეები. არ იყო კარგი, 

ხარისხის ქიმიკატი და მაგიტომ“; „აგერ კაცმა წაიღო ტკიპის წამალი და გაუფუჭა მთელი ვენახი. 

ვინც ყიდის ის უნდა იყოს პასუხისმგებელია იმაზე რასაც ყიდის. მაღაზიას უნდა ყავდეს 

სერტიფიცირებული გამყიდველი, მითუმეტეს შხამ-ქიმიკატებს“; „ყველა ასაღებს თავის 

შემოტანილ პროდუქციას. 12-13-ჯერ რომ შეწამლავ და ღვინოს რომ გასინჯავ ეტყობა. 

კონტროლიც არ არის და მიწის სტრუქტურაც იცვლება“ - დააფიქსირეს ფოკუს-ჯგუფის 

წევრებმა. მათი შეფასებით, გარდა შხამ-ქიმიკატების ხარისხისა, კვალიფიცირებული 

კონსულტანტების ნაკლებობის პრობლემაც არის ამ მიმართულებით. 

მუნიციპალიტეტში განვითარებულია მეცხოველეობა, თუმცა ახალი ჯიშების შემოყვანის და 

დარგის შემდგომი განვითარების მხრივ, საძოვრების სიმცირე ქმნის გარკვეულ დაბრკოლებას. 

„კარგი იქნებოდა ახალი ჯიშების შემოყვანა, გვიფიქრია, მაგრამ იმხელა ხარჯებთან არის 

დაკავშირებული და თან საძოვრები ჩვენთან საკმაოდ ცოტაა და ეს კიდევ ცალკე პრობლემას 

გვიქმნის“, აღნიშნა ფერმერმა.  

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების მხრიდან პრობლემურ 

საკითხად დასახელდა აგრარული განათლების დაბალი 

დონე. მათ დაბალი ხელმისაწვდომობა აქვთ ახალ 

ჯიშებსა და ტექნოლოგიურ ცოდნაზე. ფერმერების 

აზრით, აუცილებელია თეორიულ დარგობრივ 

ტრენინგებთან ერთად პრაქტიკული სწავლებაც. 

ტრადიციულ დარგებთან ერთად, 

კონსულტაციების/სწავლების საჭიროება განსაკუთრებით 

გამოიკვეთა მუნიციპალიტეტისთვის არატრადიციულ დარგებში. „მიუხედავად იმისა, რომ ვაზს 

დიდი ხანია უვლის ხალხი ზოგმა მაინც არ იცის რითი უნდა მოწამლოს რომ არ გაუფუჭდეს 

მოსავალი და სჭირდება ცოდნის განახლება“; „თხილის გაშენება 10 წელია რაც დაიწყო მაგრამ 

აქაც გვაქვს პრობლემები, რადგან ყველა ჯიში არ ხარობს. გურიიდან ჩამოვიტანე თხილის 

ძირები და თავიდან ძალიან გაუჭირდა გახარება, გადავყევი თავზე და ბოლოს ძლივს 

გავახარე. ჩემი უცოდინრობის გამო მომივიდა. ამიტომ საჭიროა კონსულტაციები, რომ 

ვიცოდეთ როგორი ნიადაგია საჭირო, როდის უნდა დაირგოს, რა ჯიში და როგორ მოვუარო“;  

„მალინის მოშენება მინდა ჰიბრიდული ჯიშებია საჭირო ჩვენი პირობებისთვის როგორც ვიცი. 
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ინფორმაცია მინდა როგორ მოვიყვანო მალინა და სად შევიძინო ჰიბრიდული ჯიში, რომელიც 

აქაური ჰავისთვის იქნება შესაბამისი“ - აღნიშნეს რესპოდენტებმა. 

სოფლის მეურნეობის დარგების პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

მიწის მორწყვის შესაძლებლობაზე და სიხშირეზე. მუნიციპალიტეტში მწვავედ დგას საირიგაციო 

სისტემის არ არსებობის პრობლემა. ფერმერების შეფასებით პრობლემა უკვე აისახა 

მოსავლიანობაზე და მომავალში კიდევ უფრო მეტ დანაკარგებს ელოდებიან. „კლიმატი 

შეიცვალა, გვალვა გვიმცირებს მოსავლიანობას, აუცილებელია სარწყავი სისტემის გამართვა, 

თორემ აი მაგალითად სიმინდი უკვე ნაკლები მოგვდის“;  „თუ ვერ მოვრწყავთ მიწებს არაფერს 

აზრი არ აქვს, გასახმობად ხო არ დავთესავთ. მოსავალი სულ უფრო და უფრო გვიმცირდება 

და ამის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი სწორედ უწყლობაა“ - დააფიქსირეს რესპოდენტებმა 

შესაძლებლობები 

ფერმერების აზრით, სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი შესაძლებლობა 

მეცხოველეობის და მემცენარეობის მიმართულებით არის ახალი ჯიშების დანერგვა.  ფოკუს-

ჯგუფის შეხვედრაზე ფერმერებმა მუნიციპალიტეტში ახალი ჯიშების დანერგვის რამდენიმე 

წარმატებული მაგალითი მოიყვანეს: „ჩვენ შევიძინეთ თხილის ახალი, იტალიური ჯიშები. მათ 

ისეთი ფესვთა სისტემა აქვს ისე იზრდება, რომ როცა დავრგეთ იმ წელსვე ნაყოფი გამოიღო და 

ადვილად შეეგუა პირობებს. წინა წელს დავრგეთ კიდევ ადგილობრივი რაც გვქონდა, მაგრამ 

შედარება არაა, ეს ადგილობრივი ისევ მოსათხრელია“;„განაყოფიერების სპეციალისტი 

მუშაობს ჩვენთან, დაინტერესებულ პირებს გვაქვს მისი საკონტაქტო მონაცემები. კარგი 

სპეციალისტია, რაც იმუშავა ყველა მცდელობა კარგად დამთავრდა. მე პირადად 

გამომიყენებია მისი მეთოდი, ღორების ხელოვნური განაყოფიერება მოვახდინეთ. რაიონში 

არის ასეთი ასამდე შემთხვევა, არ არის ბევრი მაგრამ დასაწყისისთვის კარგია. მერე ალბათ 

კოოპერატივებიც მოგვეხმარებიან და ჯიშებიც გაუმჯობესდება. ახალი ჯიშები აუცილებელია“; 

„მოსახლეობა ცდილობს უფრო შემოსავლიანი კულტურები დათესოს და მოიყვანოს. ახალი 

ტექნოლოგიები, კულტურები და ჯიშები უნდა დაინერგოს, რომ მოსავალი განვითარებული 

ქვეყნების მსგავსად მივიღოთ. ახალ, თანამედროვე ჯიშებს მეტი მოსავალი მოაქვს“ - აღნიშნეს 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა. 

ფერმერების შეფასებით მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მხრივ შესაძლებელია 

ტრადიციული დარგის განვითარება, როგორიცაა 

მევენახეობა-მეღვინეობა ყურძნის უნიკალურ ჯიშებზე 

ორიენტაციით. მათი შეფასებით, ბაზარზე არსებული მაღალი 

მოთხოვნიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში 

პერსპექტიული და მომგებიანია კაკლის მეურნეობის და 

მეთხილეობის განვითარება. თუმცა ამ უკანასკნელ დარგებში 

ადგილობრივი ფერმერების ცოდნის დონე საკმაოდ დაბალია და საჭიროებენ ხელშეწყობას. 

„ჩვენთან ოდითგანვე მოდის ციცქა და ცოლიკაური, უნიკალური ჯიშებია. მევენახეობა-

მეღვინეობას დიდი პერსპექტივა აქვს, ღვინოს ვაწარმოებთ და ვცდილობთ დავუახლოვდეთ 
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ნელ-ნელა ევროპულ სტანდარტებს, რომ გავიტანოთ, ზოგს გააქვს კიდეც“; „კაკლოვანი 

მცენარეების ბაზა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. საქართველო ამჟამად აწარმოებს კაკლის 

ნაყოფის იმპორტს უკრაინიდან. ბაზარზე კაკლის გულის ფასი 20 ლარია დაახლოებით. 

ტერიტორიები აუთვისებელია. პროგრამა „დანერგე მომავალი“ საშუალებას გვაძლევს რომ ეს 

საქმე გავაკეთოთ. ზოგმა უკვე მოაწყო კაკალი“; „თხილის მოშენება დავიწყე, რადგან 

შემოსავლიანია და თხილის მოყვანას ნაკლები შრომა და დანახარჯი სჭირდება. გვაქვს 

ნაკვეთებიც, რომელიც სხვა მცენარეებისთვის არ გვადგება. ბევრმა დაიწყო უკვე თხილის 

მოშენება, ბაზარზე მოთხოვნა დიდია და იყიდება, მაგრამ სწავლა გვჭირდება როგორ 

მოვუაროთ, რომელი ჯიში დავრგათ, რომ მოსავალი კარგი მოგვივიდეს“ - გამოთქვეს აზრი 

რესპოდენტებმა. 

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტში ხილის და რძის გადამამუშავებელი 

საწარმოების შექმნა გაზრდის მათ სტიმულს აწარმოონ მეტი პროდუქტი, იმუშაონ 

მოსავლიანობის/წველადობის ამაღლებაზე და მიღებული შემოსავლებით განავითარონ 

მეურნეობა. „საწარმოები აუცილებელია, კი ვაწარმოებთ ამ პროდუქტებს მაგრამ სად წავიღოთ 

დავალპოთ და გავაფუჭოთ ? ერთ მეზობელს რომ გაუფუჭდება და მაგას მეორე დაინახავს, 

იმას ხომ აღარ მოუნდება არაფრის წარმოება. მოიყვანს მარტო ოჯახის საკმარს“ - დააფიქსირა 

რესპოდენტმა. 

ფერმერების აზრით, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობები ხელსაყრელია 

ჩაის პლანტაციების განვითარებისთვის, რისთვისაც სახელმწიფოს მხრიდან სჭირდებათ 

ხელშეწყობა და ხელმისაწვდომობა შესაბამის პროგრამებზე. „ჩაი შეიძლება განვითარდეს, 

ეხლა ისევ მიდის მუშაობა ჩაის კულტურის აღორძინებაზე. სახელმწიფოს მხრიდან თუ იქნება 

ხელშეწყობა აქაური პირობები ხელს გვიწყობს“; „ჩაის პლანტაციები იყო ჩვენთან და შეიძლება 

რომ აღორძინდეს ისევ და ხალხიც დასაქმდება“ - აღნიშნეს რესპოდენტებმა. 

იმისთვის, რომ ფერმერებმა შეძლონ ზემოთ აღნიშნული შესაძლებლობების გამოყენება და 

მეურნეობის განვითარება, საჭიროა მიიღონ სასოფლო-სამეურნეო სექტორში სპეციალური 

სასწავლო კურსები და კონსულტაციები. ფერმერები აცნობიერებენ, რომ აუცილებელია 

ტექნოლოგიური ცოდნის განახლება და გადაწყვეტილებების მიღებამდე სპეციალისტებთან 

კონსულტაციების გავლა. ფერმერების აზრით, უფრო ეფექტიანია კონსულტაციების მიღება 

უშუალოდ მეურნეობაში, სადაც პრაქტიკულად დაინახავენ კონკრეტული პრობლემის 

დადგომისას განსახორციელებელ ქმედებას. „ახალი მეურნეობის განვითარებისთვის 

სერიოზული დაფინანსებაა საჭირო, აუცილებელია სწავლებების ჩატარება რამდენიმე ეტაპად. 

თხილის შემთხვევაში არის დარგვა, გასხვლა, იგივე მოსავლის აღებასაც ცოდნა უნდა და 

დაბინავებასაც“; „გურიიდან ჩამოვიტანე თხილის ძირები და თავიდან ძალიან გაუჭირდა 

გახარება, გადავყევი თავზე და ბოლოს ძლივს გავახარე. ჩემი უცოდინრობის გამო მომივიდა. 

ამიტომ საჭიროა კონსულტაციები, რომ ვიცოდეთ როგორი ნიადაგია საჭირო, როდის უნდა 

დაირგოს, გამოცდილი ადამიანების კონსულტაციები გვჭირდება“; „ოთხდღიანი ტრენინგები არ 

არის საკმარისი. ამის გარდა პრაქტიკული სწავლებები უნდა ჩატარდეს ადგილზე. ბევრი 
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დეტალია გასათვალისწინებელი რაც უშუალოდ შენ ნაკვეთზე უნდა გასწავლონ“ - აღნიშნეს 

რესპოდენტებმა. 

საფრთხეები 

ყველა ფერმერის მხრიდან მათი დარგის განვითარების საფრთხედ დასახელდა ბუნებრივ-

კლიმატური მოვლენები.მათგან თერჯოლის მუნიციპალიტეტისთვის ძირითადი პრობლემაა 

გვალვა. „გარემოპირობები გვიშლის ყველაზე მეტად ხელს. ხშირად გვალვებია და რთულია 

სოფელში ესე თავის გატანა. კარგი იქნება დაზღვევა 

რომ იყოს. გვალვას ეშველებოდა, მაგრამ წყლის 

პრობლემაც რომ გვაქვს ? „გლეხი უნდა იყოს 

დაზღვეული სტიქიისგან. გვალვით ვზარალდებით. ორი 

წლის უკან მოვიდა მოსავლის 20% გვალვის გამო, თან 

სტიქია ისეთია ვერც ჩვენ და ვერც სახელმწიფო რომ 

ვერაფერს ვუზამთ, თუმცა სახელმწიფოს მაინც შეუძლია 

ზარალი შეგვამცირებინოს დროულად რამის 

გაკეთებით“ - განაცხადეს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა.  

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები მეურნეობის განვითარების 

დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიიჩნევენ მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების 

მიგრაციას. მათი შეხედულებით სწორედ ახალგაზრდებმა უნდა აითვისონ ახალი 

ტექნოლოგიები და განავითარონ მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის დარგი, თუმცა 

თავად ახალგაზრდები ორიენტირებულები არიან სამუშაოდ დედაქალაქში ან საზღვარგარეთ 

წასვლაზე. „მიგრაცია დიდი იმიტომ არის რომ მიდის ხალხი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები. 

აქ ვერაფერს აკეთებენ, ვერ საქმდებიან და დედაქალაქში ეძებენ სამსახურს, არადა 

ახალგაზრდა თაობას ყველაზე კარგად შეუძლია სიახლეების სწავლა“ - აღნიშნა 

რესპოდენტმა.  

ფერმერები დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატებს ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე საფრთხედ 

ასახელებენ. მათ არ აქვთ ცოდნა შეაფასონ  შხამ-ქიმიკატების ხარისხი და არ აქვთ 

ხელმისაწვდომობა კვალიფიცირებულ, სანდო კონსულტანტებზე. ისინი სახელმწიფოს 

მხრიდან მოელიან გარკვეული ღონისძიებების გატარებას ხარისხის კონტროლის მიზნით. 

„უნდა შეიქმნას ხარისხის კონტროლის სამსახური. უნდა მოწმდებოდეს ყველა პრეპარატი 

შემოტანილი და აქ დამზადებულიც. უნდა მოხდეს ხალხის გადამზადება რომ ერკვეოდნენ ამ 

საქმეში და წესიერად გვირჩიონ“ - განაცხადა ადგილობრივმა ფერმერმა.  

ფერმერების შეფასებით მეცხოველეობისა და მემცენარეობისგანვითარებას განსაკუთრებულ 

საფრთხეს უქმნის დაავადებების გაჩენის საშიშროება. მსგავსმა შემთხვევებმა ფერმერებს უკვე 

რამდენჯერმე შეუმცირა მოსავალი.“დაავადებები არის საშიშროება. დაავადება თუ ჩნდება 

ძალიან გვიჭირს, არ ვიცით მაგ დროს ზუსტად რა ვქნათ. გავიკითხავთ, გვირჩევენ რაღაცეებს, 

მაგრამ მოსავალი მაინც გვიფუჭდება ხოლმე“ - აღნიშნა რესპოდენტმა. 
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არასტაბილური ეკონომიკური გარემო სახელდება საფრთხედ ფერმერების მხრიდან. მათი 

შეფასებით ვალუტის კურსის ცვლილება და სხვა ეკონომიკური პროცესები, განსაკუთრებით 

სავაჭრო ურთიერთობების ცვალებადობა ქვეყნებთან, პირდაპირ აისახება სოფლის 

მეურნეობაზე. „ვერ გაიგებ ხან როგორი მდგომაროებაა ხან როგორი ამ ეკონომიკაში. ჩვენ 

განსაკუთრებით გვეხება ხოლმე. ფასები იცვლება და მოთხოვნაც პროდუქტზე. ზოგჯერ 

მაღალი მოთხოვნაა, ზოგჯერ კიდევ ისეთი დაბალი რომ ვერ ყიდი მოსავალს“;„სესხი რომ 

აიღო ვერ გაიგებ, ამ ეკონომიკაში კურსი და ფასები ისე იცვლება, არასდროს ხარ 

დარწმუნებული შემდეგ წელს რა იქნება“ - აღნიშნეს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად  

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ცხრილი N 1 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის SWOTანალიზი 

ძლიერი მხარეები (Strengths) სუსტი მხარეები (Weakness) 

 სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის 

კარგი ბუნებრივ-კლიმატური პირობები; 

 ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები; 

 ტრადიციული დარგები: მევენეხეობა-

მეღვინეობა, მეცხოველეობა 

 მაღალ მოთხოვნადი პროდუქტები 

(ხორბალი, ლობიო, სოიო, იონჯა, სიმინდი, 

თხილი, თაფლი) 

 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა 

 აგრარული განათლების დაბალი დონე; 

 ფინანსებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა; 

 დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატები; 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა  ახალ 

ჯიშებსა და ტექნოლოგიებზე; 

 საძოვრების სიმცირე; 

 სარწყავი სისტემების არ არსებობა; 

 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 

 ახალი ჯიშების დანერგვა მეცხოველეობაში; 

 მევენახეობის განვითარება (ყურძნის 

უნიკალური ჯიშები - ციცქა,ცოლიკაური); 

 ხილის და რძის გადამამუშავებელი 

საწარმოების გახსნა; 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო 

კურსების/კონსულტაციების მიწოდება; 

 მეფუტკრეობის განვითარება; 

 ჩაის პლანტაციების განვითარება;  

 კაკლის მეურნეობის და მეთხილეობის 

განვითარება.  
 

 ბუნებრივ-კლიმატური მოვლენები 

  (გვალვა, უხვი ნალექი, ქარი); 

 მოსახლეობის მიგრაცია; 

 დაბალი ხარისხის შხამ-ქიმიკატები; 

 არასტაბილური ეკონომიკური გარემო; 

 დაავადებები (მემცენარეობაში, 

მეცხოველეობაში). 

 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე, საშუალო და მსხვილი ფერმერები მუნიციპალიტეტში 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი 

სახით ანაწილებენ. 
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გრაფიკი N1 - პრიორიტეტის სქემა  

 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

7. კვალიფიციური ვეტერინარებისა და აგრონომების მომსახურეობაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა - ფერმერებიც და ადგილობრივი ვეტერინარებიც 

მიიჩნევენ, რომ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის დონე დაბალია და პრობლემის 

მოგვარება  უდაო საჭიროებას წარმოადგენს. 

8. საირიგაციო სისტემის მოწყობა - მუნიციპალიტეტში გვალვის პრობლემის გადაჭრის 

ერთადერთ გზად საირიგაციო სისტემის მოწყობას მიიჩნევენ. სარწყავ წყალზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდა, მეტ-ნაკლებად შეამცირებს კლიმატური მოვლენების 

გავლენას. 

9. გრძელვადიანი, იაფი აგროკრედიტები - ფერმერებისთვის მეურნეობის განვითარების 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნებოდა დაბალი საპროცენტო 

განაკვეთის მქონე, გრძელვადიანი აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

სოფლის მეურნეობაში გაცემული კრედიტების წილი მთლიანად საბანკო სესხებში 2-

დან 3%-მდე მერყეობს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. 

 

10. ტექნიკით უზრუნველყოფა  - სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ფერმერები ძირითადად მექანიზაციის 

ცენტრის დახმარებით ახდენენ ტექნიკის გამოყენებას, თუმცა რეგიონებში ჩატარებული 

კვლევები ცხადყოფს, რომ ფერმერები მექანიზაციის ცენტრებში არსებულ ტექნიკას 

მოძველებულად, არათანამედროვედ აფასებენ და ტექნიკის მცირე რაოდენობიდან 
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გამომდინარე ხშირად საჭირო ვადებში ვერ იყენებენ. აღნიშნული აფერხებს 

სამუშაოების აგროვადებში შესრულებას, ზრდის წარმოებული პროდუქციის 

თვითღირებულებას, ამცირებს წარმოების მოცულობას და მოსავლის ხარისხს. 

შესაბამისად, მწვავედ დგას ტექნიკის განახლების საჭიროება და ტექნიკის რაოდენობის 

ზრდა. 

11. განათლება - განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს დარგობრივი ტრენინგები 

მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მიმართულებებში. ყურადღება უნდა გამახვილდეს 

თანამედროვე ტექნოლოგიური ცოდნის მიწოდებასა და პრაქტიკაში დანერგვის 

ხელშეწყობაზე. ფერმერების აზრით, სასურველია აგრარულ საკითხებზე ბუკლეტების 

და სხვადასხვა მასალების მომზადება/გავრცელება სახელმწიფოს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და ასოციაციების მიერ. ფერმერების აზრით, საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახურების წარმომადგენლებმა სასურველია შეძლონ  უშუალო 

ნაკვეთებში, ფერმებში მისვლა და  ადგილზე კონსულტაციების გაწევა. ისინი მიიჩნევენ, 

რომ ასეთი ფორმით მიღებული ინფორმაცია და კონკრეტული რჩევები ყველაზე 

ეფექტიანია. აღსანიშნავია პროფესიული სასწავლებლების როლი, რომელთაც უნდა 

ჰქონდეთ სპეციალიზებული ტრენინგ და სასერტიფიკატო კურსები ფერმერებისთვის 

აგრარულ სფეროში განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის.  

12. შხამ-ქიმიკატების ხარისხის კონტროლი - ადგილობრივი ფერმერებისათვის 

განსაკუთრებულ პრობლემას ქმნის უხარისხო შხამ-ქიმიკატები. მათი გამოყენება 

ამცირებს მოსავლიანობას და უარყოფითად აისახება მოსავლის ხარისხზე. პრობლემას 

განსაკუთრებით მწვავეს ხდის ფერმერების დაბალი კვალიფიკაცია და ცოდნა 

შესაბამისი შხამ-ქიმიკატების შერჩევაში. აღსანიშნავია, რომ მათ არ აქვთ 

შესაძლებლობა მიიღონ სათანადო კონსულტაცია, რისი საჭიროებაც მწვავედ დგას 

მუნიციპალიტეტში.  
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ონის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს  

დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო–

აღმოსავლეთ ნაწილში დ  შეადგენს  

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო  

სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი  

შეადგენს 135 ათას ჰა–ს.  მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო-სამეურნეო მიწებს უკავიათ 45 

ათასი ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 30%-

ია. ონის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით 

ეკვრის  ჯავის, დასავლეთით ამბროლაურისა  

და ლენტეხის, სამხრეთით საჩხერის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით ყაბარდო-

ბალყარეთისა და ჩრდილოეთი ოსეთის რესპუბლიკები. ფართობი 1359.4 კმ²-ია. ცენტრი - 

ქალაქი ონი. მუნიციპალიტეტში 1 ქალაქი და 64 სოფელია. ქალაქი ონი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ცენტრია. იგი მდებრეობს მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ღრმა 

ხეობაში, ზღვის დონიდან 830 მ-ზე.  

ონში ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი 

ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10°C-ია, წლის ცივ  თვის, იანვრის ტემპერატურაა - 

1°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვის, ივლისის, 20.4°C.  

დემოგრაფია 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის 1 იანვრის მოანცემებით წლის მონაცემებით 8 100 

კაცია, მათ შორის ქალაქ ონში 3 150 პირია დასახლებულია, სოფლად ცხოვრობს 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 60%9. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 6 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) 10-ჯერ ჩამოუვარდება. ამათან, მოსახლეობის 60%-ზე მეტი 

65 წელს გადაცილბეულია10, მწავვედ დგას შიდა და გარე მიგრაციის საკითხიც.  

ეკონომიკა 

ონის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები წარსულში იყო მინერალური 

წყლების ჩამოსხმა, ბარიტის წარმოება, მრეწველობის საწარმოები, სატრანსპორტო 

სამსახურები, სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის ფერმები) და სამკერვალო ფაბრიკა. 

მაგრამ შემოსავლის ძირითადი სექტორები რადიკალურად შეიცვალა, რაც ქვეყანაში  

სოციალური და ეკონომიური ფორმაციის შეცვლამ განაპირობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

უზრუნველყოფა ძირითადად გამოთანაბრებითი ტრანსფერებით ხდება. მიმდინარე ეტაპზე 

                                                           
9წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
10წყარო: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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რეგიონში მოსახლეობა ძირითადად ჩართული სასოფლო-სამეურნეო საქმნიანობებში - 

ძირითადი სექტორებია - მეცხოველეობა და მეფუტკრეობა. მდიდარი წყლის რესურსები 

მუნიციპალიტეტში სატბორე და საკალმახე მეურნეობის განვითარების პერსპქეტივას ქმნის.   

სოფლის მეურნეობა 

მიწათმოქმედება - სოფლის მეურნეობა ონის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის წამყვანი 

დარგია. თუმცა იგი არ არის სათანადოდ 

მოდერნიზერბული და ძირითადად 

ნატურალური მეურნეობის ხასიათს ატარებს. 

მეტწილად იგი ორინეტირებულია 

შინამეურნეობის სასურსათო მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე. სხვადასხვა ფაქტორების, 

მათ შორის რელიეფის, გამო მუნიციპალიტეტი 

გამიორჩევა ფართობების ფრაგმენტაციით, რაც 

ართულებს მეურნოებების გამსხვილების შესაძლებლობას. ამასთან, ოჯახების უმეტესობას 

საკუთრებაში აქვს 1,25 ჰა-ზე ნაკლები მიწა. სავრაგულების 80%-ზე მეტი ელექტრონულად 

დაურეგისტრირებელია. 

სასოფლო სამეურნო სავარგულებს ჯამში 45 ათასი ჰა უკავია, მათ შორის 16 ათასი ჰა სათიბს, 

27 ათასი ჰა - საძოვარს, 257 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს, ხოლო 2 ათასი ჰა სახნავს, რაც 

საერთო ფართის მხოლოდ 2% - შეადგენს.11 68 ათასი ჰა კი ტყის ფართობებით არის 

დაკავებული.  

ერთწლიან კულტურებში ძირითადი ადგილი უკავია ისეთ სახეობებს, როგორებიცაა: სიმინდი, 

ლობიო და კარტოფილი. მათგან კარტოფილს ნათესი ფართობების 70% უკავია. საშუალო 

მოსავლიანობა 1 ჰა-ზე 10 ტონას არ აღემატება.  

საშუალო მთიან სოფლებში პრიორიტეტულია მევენახეობაც, რომლის მოსავლიანობა ჰა–ზე 3 

ტონასშეადგენს.  

მეცხოველეობა - მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, 

რომელსაც გავნვითარების სერიოზული 

პერსპექტივა გააჩნია. მეცხოველეობა 

ძირითადად წარმოდგენილია მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვით, შესაბამისად 

მეცოხველობის ძირითადი მიმართულებაა 

ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება. 

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში 

ფუნქციონირებს 14 ფერმერული მეურნოება და 5 საწარმო. 90-იან წლებსი საქონლის 

                                                           
11წყარო: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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რაოდენობა შეადგენდა 15 000 სულს, დღეს კი მათი რაოდენობა 4000-მდე ჩამოვიდა. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია მეცხოველეობის უმსხვილეს დარგად ჩამაყალიბების 

შესაძლებელობა. თუმცა ამისათვის აუცილებელლია რიგი პრობლემების გადაჭრა, მათ 

შორისაა საძოვრებზე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. რეგიონში ფუქნციონირებს 

ქართულ-შვეიცარიული ფერმა ”ბლაუნშტაინ - საქართველო”, რომელიც წარმატებით 

ახორციელებს ადგილობრივი ჯიშის გაუმჯობესებას ხელოვნური განაყოფირების გზით. 

შედეგად ხდება სახორცე და სარძევე ჯიშის გამოყვანა, რომელიც სრულიად ადაპტირებულია 

ადგილობრივ კლიმატურ და რელიეფურ პირობებთან. იგივე კომპანიის მიერ გაიხსნა ხორცის 

გადამამუშავებელი საწარმო და სასაკლაო.  

მუნიციპალიტეტში თითქმის არაა განვითარებული მეღორეობა. მაშინ როდესაც რაჭული ღორი 

- გარკვეულ წილად ”საბრენდო” პროდუქტს წარმოადგენდა. ამ მიმართულების 

აღდგენისათვის აუცილებლია სახელმწიფოს, განსაკუთრებით კი ვეტერინარული სამსახურების 

აქტიური მუშაობა.  

მუნიციპალიტეტში ასევე განვითარებულია მეფუტკრეობა. დღეის მდგომარეობით რეგიონში  

აღირიცხება 2400 ფუტრის ოჯახი. ადგილობრივი თაფლი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების 

დამსახურებით გამიორჩევა განსაკუთრებული საგემოვნო და სამკურნალო თვისებებით. 

მოსახლეობისათვის ხშირ შემთხვევაში პრობლემურია თაფლის რეალიზაციასთან 

დაკავშირრებული საკითხები.   

ბუნებრივი საფრთხეები 

ონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მაღალმთიან ზონაში, ამიტომ ბუნებრივი საფრთხეები 

განსაკუთრებით აქტიურია. მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა წყალდიდობა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, ზვავი, ქვაზვავი, მდინარის ნაპირების ეროზია და მიწისძვრა. უკანასკნელ 

ათწლეულში, აღნიშნული კატასტროფები გაძლიერდა, განსაკუთრებით გახშირდა 

მიწისძვრები. მიწისძვრების შედეგად გააქტიურდა მეწყრული მოვლენები, აღნიშნულმა  

საფრთხე შეუქმნა საცხოვრებელ სახლებს და სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს. 

დაზიანებული და საფრთხის ქვეშ მყოფი ტერიტორიის ფართობები აღრიცხული არ არის. 

მეწყერსაშიშია ონის  მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა მაღალმთიანი სოფელი. ბუნებრივი 

საფრთხეების ზონაში ხვდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურაც, გზის მონაკვეთები, 

ხიდები, ტურისტული – დასასვენებელი 

ობიექტები.  

ონის მუნიციპალიტეტისათვის სახასიათოა 

დიდთოვლიანი ზამთარი. თოვლის 

ზვავებისაგან ხშირად ზიანდება ონი–შოვის 

საავტომობილო გზა უწერისა და გლოლას 

მონაკვეთებზე. ონის მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს კატასტროფების წინასწარი 

შეტყობინების სისტემა. ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად 
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ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად  განახორციელა 

შემდეგი ღონისძიებები: მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყო ჯებირები და 

გაბიონები, გაიწმინდა რიონის კალაპოტი ინერტული მასალისაგან, მოხდა დაზიანებული 

ხიდების აღდგენა. თუმცა ონის მუნიციპალიტეტში არაფერი კეთდება ბუნებრივი 

კატასტროფების პრევენციისათვის, ასევე არ ხდება მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების გათვალისწინება მიწათსარგებლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

სივრცითი დაგეგმარებისას. 

სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტში 

ონის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია SWOT 

ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) რომელიც 

მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერიმხარეები 

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ადგილობრივი სოფლის 

მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ ძიერ მხარეს ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და შესაბამისი 

კლიმატური პირობები წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს მეფუტკრეობის და 

მეცხოველეობის განვითარებას. ალპური 

საძოვრები და სათიბი სავარგულები  იძლევა 

მეცხოველეობის დარგის მნიშვნელოვანი 

გაძლიერების შესაძლებლობას. ”ონს გააჩნია 

ბუნებრივი სიმდიდრეები - სასწაული 

სათიბები გვაქვს. ასეთი ფართობების და 

ხარისხის სათიბები და საძოვრები არსად არა 

გააჩნიათ საქართველოში” - აცხადებს 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერი. ტყის რესურსი ასევე არის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარე, რომელიც იძლევა მეურნეობების სხვადასხვა 

მიმართულებებითგანვითარების საშუალებას. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილის აზრით: ”ტყის 

რესურსების ათვისება უნდა მოხდეს, რადგან არსებობს მეფუტკრეობის ბაზა და აგრეთვე 

მეცხოველეობის. ვეებრეთელა საკურორტო ტყის მასივებია და მისი განვითარება შეიძლება, 

როგორც საკურორტო ზონად. სატყეო მეურნეობის დარგის განვითარება ამოუწურავია, 

ძალიან დიდი სიმდიდრე გააჩნია”. 

მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა,  კარტოფილის წარმოებამცირე და საშუალო ფერმერების 

მიერ დასახელებულია იმ ძირითად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებად, რომლებსაც ერთის 

მხრივ აქვთ განვითარების პერსპექტივები, და მეორეს მხრივ არსებობს აღიშნული 

მიმართულებებით მნიშვნელოვანი გამოცდილება. ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

ფერემერების უმეტესობა ტრადიციულად ჩართულია მეცხოველეობაში და მათი მიერ 

დასახელებული ძირითადი გამოწვევები სწორედ მეცხოველეობის დარგის ხელშეწყობას 

ეხება.  



 
 

83 
 

ამასთან, ონი მდიდარია ჰიდრო რესურსებით, რაც მომავალში ქმნის მცირე ჰესების აგების 

შესაძლებლობას. ასევე, იქ არსებული მჟავე წყლები უნიკალურ ბუნებასთად ერთად ქმნიან 

ტურზმის, განსაკუთრებით კი აგრო-ტურიზმის  განვითარებისათვის საჭირო გარემოს.  სოფელ 

შოვში სასტუმროს მფლობელის აზრით: ”შოვი კურორტული ზონაა, ამასთან ვავითარებთ 

საკუთარ მეურნოებას, შედეგად გვაქვს საკუთარი წარმოების ჯანსაღი პროდუქცია. თუმცა 

საჭიროა პირობების გაუმჯობესება, ბევრ დამსვენებელს ჩვენი პირობები არ მოწონს და მეტი  

კომფორტი უნდათ. ასევე ზამთარშიც არის მოთხოვნა, მაგრამ არ მაქვს გათბობდა და ვერ 

ვღებულობ დამსვენებელს”.  

 

სუსტი მხარეები 

ერთ-ერთ ძირითად სუსუტ მხარედ, როგორც ფოკუს-ჯფუფის მონაწილეები, ასევე 

ჩაღრმავებული კვლევის მონაწილეები, პირველ რიგში სასოფლო-სამეურნეო ტენნიკაზე 

დაბალი ხელმისაწვდომობას მიიჩნევენ. ”ზოგადად ტექნიკის სიმცირეს თავი რომ დავაბენოთ, 

ონში საერთოდ არ არის სახნავი ტექნიკა, მიოხნა დავუშვათ ეს მიწა, მაგრამ იმ დღესვე ვერ 

დაფარცხავს, ერთი ან ორი კვირა მაინც უნდა. ასე გადის ორი კვირაც და მეტი, მერე 

გვეუბნებიან, რომ არ სცალიათ, ან ადგილზე არ არიან, ამიტომ მოსავლის დათესვა ხდება 

დაგვიანებით” - აცდახებს ფოკუს ჯგუფის მონაწილე.   

დამატებით პრობლემას წარმოადგნეს მცირეგაბარიტიანი ტექნიკის არ არსებობა, რაც 

აუცილებლია ონის რელიეფის სპეციფიკის გათვალისიწნებით. ფოკუ-ჯგუფის მონაწილის 

ინფორმაციით: ”აბროლაურში რაც არის ეს შ.პ.ს. „მექანიზატორი“ მთლიანად რეგიონს 

ემსახურება, ანუ იქ არის ცენტრი გაკეთებული, ონიდან ამბროლაურამდე 25 კილომეტრია, 

ხოლო ონიდან ღებამდე რომ ავიდეს 55 კილომეტრია. მაგალითად მომყავს,  შორს არის და 

ხარჯია დიდი, წელს სახელმწიფომ შემოიღო, რომ უფასო იყო მოხვნა, მაგრამ ერთი გაწევ 

გამოწევა იყო, რადგან არასაკმარისია ტექნიკა. სოფელ ღებში იყო ასეთი პრობლემა რომ ვერ 

გაეტია ტრაქტორი, რადგან იქ არის ორღობეები, სადაც ვერ ახერხებს გატევას ეს ტექნიკა. 

რელიეფიდან გამომდინარე. რადგან დანაწევრებულია ნაკვეთები, პატარ-პატარა ნაკვეთებია 

ტრაქტორი თავისი აგრეგატებით ვერ ახერხებს მოხვნას. პატარა ტრაქტორები ჩვენი 

რელიეფისთვისაა ზედგამოჭრილი”. ტექნიკის საკითხი, როგორც აღინიშნა, ძალიან მწვავედ 

დგას მუნიციპალიტეტში. ერთ-ერთი რეპოსპოდენტი, რომლიც მეცხოველეობას ეწევა 

აცხადებს, რომ პირდაპირ კავშირშია სათიბი ტექნიკაზე ხელმისაწვდოდმობა მისი საქმიანობის 

შედეგიანობასთან:  ”ტექნიკა არ გვაქვს, რომ მოვთობოთ და შემდეგე მოვიტანოთ ეს თივა, 

ზაფხულობით მთაშია საქონელი და არ გვაქვს პრობლემა, მაგრამ ზამთარში თივის გარეშე 

ვერაფერს გავხდებით - თუ თივას ვერ მიოტან საქონელსაც ვერ იყოლიებ”. ფერემერების 

აზრით თუ მექანიზაციის საკითხი მოგვარდება, ამით ძალიან ბევრი პრობლემა მიოხსნება 

როგორც მიწათმოქმედების, ასევე მესაქონლეობის მიმართულებით.  

ყველა ფერმერი, რომელიც ეწევა მესაქონლეობას, აცხადებს რომ მათთვის 

განსაკუთრებულად აქტუალურია ვეტერინარის მომსახურებაზე ხლმისაწვდომობა. ამ 

მიმართულებით იგულისხმება, როგორც ვეტერინარების არასაკმარისი რაოდენობა, ასევე 
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მათი ცოდნის დონე. ეს უკანასკნელი საკითხი განსაკუთრებით მწვავედ დადგა მას შემდეგ, რაც 

თითქმის ყველა ოჯახს დაეხოცათ ღორები და 

ფაქტორბრივად ვერ დაადგინდა ამის მიზეზი.”ჩვენთან 

ბევრი ღორი იხოცება - ექიმი არ არის, ექიმი როცა არის 

წამალი არ არის - მთელ სოფელს დაეხოცა ღორები” - 

აცხადებს ფერემერი. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეების 

ინფორმაციით, ონის ძირითადი შემოსავალი ადრე ვიჩინა 

და ღორის ხორცი იყო. ამათან, ღორის შენახვა ძალიან 

იაფი ჯდებოდა. ასევე, პრობლემურია საქონლის 

დაავდებათა კონტროლი, მცირე და საშუალო 

ფერემერების აზრით: ”ვეტერინარიაში ბევრი რამ 

იცვლება, შემოდის ახალი დაავადებები, ახალი წამლები, ვინც არიან ვეტერინარები ბევრი 

იციან, მაგარმ მათ აუცილებლად ჭირდებათ გადამზადება . ასვე საჭიროა უბნის ვეტ-ექიმები, 

რომლებიც მივლენ ფერმებში - რჩევას მიცემენ, დროზე უშველის საქონელს”.  

ონიში მცხოვრები მცირე და საშუალო ფერმერებისათვის, ასევე ზოგადად ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია სასკლაოს არ არსებობა.  

”არაგვაქვს ხორცის ბოინი, გვეუბნებიან აბროლაურში წადიო და შქმერიდან რომელ ძროხას 

წავიყვან იქ დასაკლავად, ამას ესაჭიროება დაახლოებით 200 ლარის ხარჯი, მანქანა ავიყვანო 

იქ მივიდე და ბოინში ფული გადავიხადო, გვეუბნებიან ააშენეთო, მე როგორ ავაშენო, აქ 

რამოდენიმე კაცია რომელიც მუშაობს ხორცზე, ფაქტიურად ვერ ვახერხებთ რომ 

ამბროლაურში ჩავიყვანოთ. თუ არის შესაძლებლობა და ვინმე ყურს დაგვიგდებს ჩვენ, რომ 

ერთი ბოინი ააშენონ, ვართ კანონმორჩილი ხალხი და შევალთ ჩვენც და დავკლავთ 

საქონელს” - აცხადებს ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერი. ადგილობრივები 

ინფორმირებულირები არიან, რომ კეძო ქართულ შევეიცარიული  კომპანია ხსნის სასაკლაოს, 

თუმცა მათი აზრით ეს მაინც არაა გამოსავალი: ”ეხლა იხსენება კომპანიის მიერე სასაკლაო, 

მაგარამ აქაც პრობლემა ისაა, რომ ადგილიდან დაშორება ძალიან დიდია და ესეც ხარჯებთან 

არის დაკავშირებული. გლეხისთვის ძალიან ძნელი იქნება იქ საქონლის მიყვანა”. 

სასოფლო-სამეურნო პროდუქცისს რეალიზაცია ასევე პრობლემურია ადგილობრივი 

ფერმერებისათვის. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე, რომელიც წლებია მეფუტკრეობით არის 

დაკავებული აცხადებს: ”ფუტკარი რომ ყავს ადამიანს 10 ძირი და რომ ეუბნები - განავითარეო, 

თუ ის ვერ უკეთებს რეალიზაციას იმ რაოდენობის პროდუქციას რაც აქვს - როგორ უნდა 

განავითაროს? მაშინ მომეხმარე გაყიდვაში და მეც განვავითარებ შემდეგ”.  ერთ-ერთი მცირე 

ფერმერი ამბობს, რომ ”განვითარების სურვილი როგორ არ გვაქვს, ძალიანაც გვინდა. 

დავამუშავებთ მიწებს არ არის პრობლემა, თუნდაც ხელითაც და ხარითაც, მეტ მოსავალსაც 

მოვიყვანთ, მაგრამ რაც გვაქვს და მოგვყავს იმის რეალიზაციაც გვიჭირს” ფერემერების აზრით, 

რეალიციასთან დაკავშირებულ სირთულეები ძირითადად დიდ ქალაქებთან სიშორითაა 

განპირობებული:”შემოკლებითი გზები თუ გაკეთდა ჩვენთან ცხოვრება რადიკალურად 

შეიცვლება”. ამასთან, ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები რეალიზაცისათან დაკავშირებული 

საკითხების მოგვარებას ტურიზმის განვითარებას უკავშირებენ. ისინი თვლიან, რომ თუ 
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ტურისტების რაოდენობა მოიმატებს, მაშინ შესაძლებელი გახდება წარმოებული პროდუქციის 

ადგილზე რეალიზაცია.   

ასევე, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სუსტ მხარედ დასახელდა დაბალი ხელმისაწვდომობ 

ასხვადასხვა პროგრამებზე, როგორებიცაა აგროსესხები, საერთაშორისო ორგანიზაციების 

საგრანტო ინიციატივები, და ა.შ. ადგილობრივი ფერმერის ინფორმაციით: ”ორმა ფერმერმა 

ისარგებლა იაფი კრედიტის პროგრამით კრედიტით, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა არის 

პრობლემა მოგახსენებთ, 5000-იდან იწყებოდა და 7500-მდე იყო სესხი, მაგრამ იმხელა 

რაღაცის ჩადებას ითხოვენ ამ პატარა თანხაზე, რომ ის იძულებული გახდა მთლიანი ქონება 

ჩაედო, რომ თანხა აეღო. საკრედიტო ოფიცერი საერთოდ არ არის, აბროლაურის რაიონში 

იყო ადრე, ახლა არც ცაგერში და არც ლენტეხში საკრედიტო ექსპერტი არ არის, რომელიც 

შეიძლება მოვიდეს და მოგემსახუროს. ქუთაისიდან ამოდის საკრედიტო ექსპერტი, მაგრამ 

ფაქტიურად მაინც ხელმიუწვდომელია მისი მომსახურება.”   

ამასთან, რესპოდენტების უმეტესებობისათვის პრობლემურია მათ ფაქტობრივ 

მფლობელობაში არსებული მიწის რეგისტრაცია - რაც მათთვის დაკავშირებულია დამატებით 

ფინანსურ ხარჯებთან და რთულ პროცედურებთან, და შესაბამისად ისინი ვერ ახერხებენ  

კრედიტის სათანადო უზურნველყოფას. ასევე მონაწილეები შეეხენ სახლემწიფო პროგრამას 

აწარმოე საქართველოში: ”ეხლა არის მაგალითად აწარმოე საქართველოში პროგრამა, 

ნებისმიერი ბიზნესის წარმობა შეგიძლია აქ ადგილზე, 20 მილიონი არის გამოყოფილი ამ 

პროგრამაზე რაჭა-ლეჩხხუმში და ქვემო სვანეთში, აქ ჩვენთან შესაძლებელია 50-60 კაცმა 

დაიწყოს მცირე ბიზნესი და მემგონი 15000 ლარი ცოტა არ არის. თუნდაც სოფლის 

მეურნეობაში, აგრეთვე სხვა დარგებსაც ეხება. ესეთი პროგრამები რახან ხორციელდება, 

ალბათ სახელმწიფოც დაინტერესებულია რომ ხალხი დააბრუნოს და აღარ იყოს მიგრაციის 

საშიშროება. მაგალითად მეც მინდა ბიზნესის წამოწყება, მაგრამ რახან ხალხიც არ არის 

შესაბამისად შესაძლებელია წაგებაზე წახვიდე”. ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მფლობელი 

რესპოტენტი აცხადებს, რომ ”კი არის რაღაც სახელმწიფო პროექტები სოფლის მეურნეობის 

განვითარების კუთხით, მაგრამ ყველაფერი მიბმულია კომერციულ ბანკებთან. სახელმწიფო 

იაფი კრედიტის პროგმაით შეუძლებელია რეალურად დაბალპროცენტიანი სესხის აღება”.  

შესაძლებლობები 

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნოების განვითარებისათვის 

შემდეგი პრიორიტეტული დარგები 

გამოიკვეთა: მესაქონლეობა, მეღორება,  

მეფუტკრეობა. ამასთან, არსებული 

ბუნებრივ კლიმატური პირობები და 

მჟავე წყლის რესურსები იძლევა 

ტურიზმის განვითარების  

შესაძლებლობას. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ სატბორე მეურნეობებსა და კამლახის 

მოშენებას გააჩნია საკმაოდ დიდი პერსპექტივა, რისთვისაც ყველა ბუნებრივი პირობაა 
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რეგიონში. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა გამოყვეს ის მიმართულებები, რომლეთა 

განვითარების შესაძლებლობა დიდია რეგიონში: ”მეფუტკრეობა ძალიან ამართლებს ჩვენ 

რეგიონში.”; ”მეცხოველეობისთვის არის კარგი პირობები, გვაქვს უნიკალური საძოვრები”;  

”მესაქონლეობა მომგებიანი კი არის მაგრამ ღორი სწრაფშემოსავლიანია, შენახვა ბევრი არ 

ჯდება” - აცხადებნენ ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები.  

ასევე დარგობრივი შეფასების ჭრილში საინტერესოა, რომ ფოკუს-ჯგუფების რამოდენიმე 

მონაწილის მიერ მოხდა ისეთი დარგების ინდეტიფიცირება, რომლებიც არც თუ ისე მასობრივი 

და აქტუალურია მიმდინარე ეტაპზე, თუმცა გააჩნიათ შემოსავლიან დარგად ფორმირების 

პერსპეტივა. მათ შორის არის კაკალი. ერთ-ერთი მოწილის ინფორმაციით ონში მიწა არის ე.წ. 

”კაკალნაყოფიერი” და ამ დარგის განვითარებით სერიზული ფიფინანსური მოგების მიღებაა 

შესაძლებელი.კიდევ ერთი ასეთი  უნიკალურ შესაძლებლობად დასახელდა  სოჭის სანერგე 

მეურნეობის მოწყობა: ”მსოფლიო ბაზარი დაიპყრო აბროლაურის რაიონს სოჭის ხემ, არიან 

ევროპაში ქვეყნები, რომლებმაც სოჭის განახლება ვერ მიიღეს და ამბროლაურის რაიონმა 

ამოისუნთქა და ოჯახები გამდიდრდნენ, მართალია ხარისხით ვერ შეედრება, მაგრამ ჩვენ ხე კი 

არ უნდა მოვჭრათ, არამედ ფესვი უნდა დავაგროვოთ ორი-სამი წლის განმავლობაში.სოჭის 

ხეს დიდი შემოსავალი ექნება მსოფლიო ბაზრიდან  თუ ნორმალურად გადავამუშავებთ” - 

აცხადებს ფერმერი.  

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერების აზრით ტექნიკით ურზუნველყოფა და გზების 

რეაბილიტაცია წარმოადგნენ ისეთ შესაძლბელობას, რომლიც ყველა ზემოთხსენებული 

დარგის განვითარებისათვისაა აუცილებელი. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერემერის აზრით, 

”გზა არის გასაყვანი ტყეში, უნდა გაიკაფოს გზა რამოდენიმე მეტრზე.სავარგულებს ვერ 

ვიყენებთ უგზოობის გამო. ისეთი ადგილებია  ტექნიკა ვერ უდგება, იქ საჭიროა გზის გაკეთება”. 

ასევე დიდ ქალაქებთან დამაკავშირებელი შემოკლებული გზების გაყვანა, ფერემერების 

აზრით მნიშვნელოვანად გაზრდის მათ შესაძლებლობას რეალიზაცია გაუწიონ ადგილობრივ 

პროდუქციას. სასოფლო სამეუნეო ტექნიკა კი წარმოადგენს იმ გამჭოლ საკითხს, რომლიც 

ყველა ფერემერისათვის ერთნაირად აქტუალურია. ძირითადი აქცენტი იმაზე კეთდება, რომ 

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტს საერთოდ არ გააჩნია საკუთარი პარკი და ფერებს 

ამბროლაურში არსებული ტექნიკის რიგში უწევთ ყოფნა და მეორეს მხრივ, საერთოდ არ არის 

ხელმისაწვდომი მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა, რაც ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი 

შეიძლება იყოს რთულად მისადგომი სავარგულების დამუშავებისათვის. ასევე ძალიან დიდია 

სათიბი სავრგულების რაოდენობა, თუმცა მათი დროულად მოთიბვა ისევდა ისევ ტექნიკის 

მოუცელელობის ანდა სავარგულის სიშორის გამო დიდი სირთულეებთანაა დაკავშირებული. 

სათანადო თივის მარაგების უზურნევყოფა კი თავის მხრივ უზუნრველყოფს მესაქონლეობის 

წარმატებით განვითარებას. ”თუ ტექნიკით მომარაგება, თანაც დროულად,  

უზურნველყოფილი იქნება, მაშინ ბევრ დარგს და ყველა გლეხს  ეშეველება” -აცხადებს 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე  მცირე ფერმერი.  

 

ასევე მნიშველოვანია, კვალიციციური აგრონომებისა და ვეტერინიარების არსებობა 

მუნიციპალიტეტში. ფერემერთა აზრით ასევე აცულებელია ხელმისაწვდომობა შესაბამის 
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ლაბორატორიებზე: ”ნიადაგის კვლევა არ ხდება, არ არის ლაბორატორია რომ 

გამოიკვლილოს ესენი, ვეტერინარული ლაბორატორიაც არ არსებობს. ამბროლაურში 

გახსნეს ეხლა, თუმცა ჩვენ მაინც არ მოგვიწვდება ხელი”. ადგილობრივი ვეტერინარი მიიჩნევს, 

რომ აუცილებლია მუდმივი გადამზადება და არსებული ვეტერიანრების ინფორმირება ახალი 

დაავადებების და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. ამასთან ის მიიჩვენს, რომ ”უნდა გაიხსანას 

ვეტ -უბდები. იმიტომ რომ სანამ ჩემემდე მოდის გლეხი, მანამდე ეხოცება მას საქონელი. ვეტ-

უბნები რომ არსებობდეს, შედეგი მეტი იქნება - ოპერატიულად ადგილზე შეძლებს ვეტერინარი 

საქონლის ნახვას და შესაფასებას. ასევე აუცილებლია დავაადებებთან ბრძოლის სახელმწიფო 

პროგრამების გააქტიურება. არის დაავადებები რომლებსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს”.  

მცირე და საშუალო ფერმერები მეტ-ნაკლებად ინფორმირებულები არიან ამა თუ სახელმწიფო 

თუ საერთაშორისო მხარდამჭერ პროგრამებზე, თუმცა მათ აქვთ პრობლემები აღნიშნულ 

პროგრამებში მონაწილეობის კუთხით. ბუნებრივია, ამგვარი მხამდამჭერი პროგრამებით 

სარგებლობა მათ მისცემდათ საკუთარი მეურნეობის განვითარების ანდა ახალი ინიციატივის 

გახორციელების შესაძლებლობას. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეების აზრით, აუცილებელია 

პირველ რიში გახორციელეს უკეთესი ინფორმირება, ვის და როგორ შეუძლია ისარგებლოს 

ამათუ იმ ინიციატივით. თუმცა, ასევე მნიშვნელოვანია ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების მიმართულებით. ფერემერების აზრით.”ძალიან კარგი 

პროგრამებია რომლითაც არ უსარგებლია მოსახლეობას და უნდა ჩატარდეს ტრენინგები, 

თუნდაც იმ ბიზნეს გეგმის მომზადებაში, კადრების გადამზადებაში. ადამიანს უნდა მაგალითად 

მეფუტკრეობაში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს გახსნა, მაგრამ ეს არის სურვილი 

მხოლოდ, მას სჭირდება ათასგვარი მომზადება და სწავლა. ფუტკრის პროდუქტი ჩვენ ვიცით 

რომ არის ეკოლოგიურად კარგი, მაგრამ მას რომ მიეცეს  გასაყიდი პროდუქტის სახე, ამას 

სჭირდება ათასგვარი ცოდნა და მომზადება. ამისთვის ჩვენ არანაირი ცოდნა და გამოცდილება 

არ გვაქვს”. საგულისხმოა, რომ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობა თანხმდება იმაზე, რომ 

ბიზნეს-გეგემის დაწერისა და შემდგომ რეალურად მისი მართვისთვის აუცილებელია 

სათანადო ცონდის მიღება და უნარების გაზრდა. ”თუ იქნება ფერმერი განათლებული 

მხოლოდ მაშინ შეძლებს ბიზნეს გეგმის დაწერას, თუნდაც ეს გრანტის მიღებისთვის 

ჭირდებოდეს, შემდგომში საჭიროა იმ გეგმის სწორი შესრულება. ამიტომ პირველ რიგში 

განათლება უნდა მივცეთ - მაგრამ ამაზე კაციშვილი არ მუშაობს” - აცხადებს  ფერმერი.  

საფრთხეები 

ონში სასოფლო-სამეურნეო საფრთხეები 

ძირითადად ბუნებრივ კატასრტროფებთანაა 

დაკავშირებული. ”ბუნებრივი კატაკლიზმებია 

ჩვენი ძირითადი საშიშროება, იმიტომ რომ 

ძალიან მკაცრი ბუნება არის ჩვენთან, 

ზაფხულში მდინარეები დიდდება, ის მდინარე, 

რომლიც გვერდზეც ჩვენი ობიექტია. კიდევ ის 

არის, რომ ზამთარი თოვლიანია და ხშირად 

გზები იკეტება,  იმედი მაქვს მიექცევა მეტი 
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ყურადღება ზამთრში გზის გაწმენდასთან დაკავშირებულ საკითხებს” - აცხადებს რესპოდენტი. 

ფოკუს-ჯგუფი მონაწილეების მხრიდან ასევე დასახელდა მიწისძვრა, მათი აზრით ყველა 

შენობა-ნაგებობა 8-9 ბალიან მიწისძვრაზე თუ არ იქნება გათვლილი, დიდი რისკია რომ 

დაინგრეს. ის ფერმერები, რომლებიც მიწათმოქმედებით არიან დაკავებული ყველაზე მეტ 

პრობლემას გვალვებში ხედავენ: ”წელს გვალვა იყო და სულ გაგვიფუჭდა მოსავალი, 

პრინციპში თითქმის ყოველ წელს გავქვს ამის პრობლემა”. ასევე მიწათმოქმედი ფერმერებს 

წყალდიდობები აუნაზღაურებელ ზარალს აყენებს: ”წყალდიდობები ძალიან ხშირად 

გვართმევს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ამიტომ საჭიროა ჯებირების აშენება და ეს 

სახელმწიფო ნებაც უნდა იყოს, ბევრ სოფელში მეწყერი ჩამოწვება და მიაქვს მიწები. 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები არის ჩასატარებელი თითქმის ყველა სოფელში” 

მცირე და საშუალო ფერემერების მხრიდან საშიშროებად ასევე დასახელებულ იქნა ისეთი 

ბუნებრივი კატასრტორები, როგორებიცაა; ღვაროფი, სეტყვა და მეწყერი.  

მიგრაცია არის ის საკითხი, რომლიც განსაკუთრებით მწვავედ დგას რეგიონში.  მოსახლების 

ძირითადი ნაწილი ასაკოვანია. ”მეტი საფრთხე რაღა გინდა  თუ არავინ დარჩა ონის რაონიში. 

ყველას წასვლა უნდა აქედან. ახალგაზრდები თითქმის აღარ არიან. 20 ლარი ვინც იშოვა 

ავტობუსით წავიდა აქედან და აღარ მობრუნებულა” - აცხადებს ფოკუს ჯგუფის მონაწილე. 

მიგრაცისს შეჩერება აუცილებელი წინაპირობაა სხვადასხვა ეკონომიკური შესაძლებლობის 

წარმატებული რეალიზაციისათვის. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერის აზრით, ”შრომისუნარი 

მოსახლეობა უნდა იყოს რეგიონში პირვე რიგში. ყველაფერს ფინანსური მხარდაჭერაც რომ 

იყოს, ტექნიკაც რომ შევიძინოთ მოსახლეობას ხომ ვერ ვიყიდით. ამიტომ რაიონში ხალხი უნდა 

დაბრუნდეს ჯერ. მუშა-ხელი არ არის რაიმე საქმნიანობა რომ დაიწყო”. ”მე ყველაფერს 

გავაკეთებ იმისათვის რომ ჩემი შვილი აქ არ მობრუნდეს, მითუმეტეს რომ უყვარს რაჭა, მაგრამ 

არავითარ შემთხვევაში. ჩემსავით ვერ ვამყოფებ მას”  - აცახდებს მცირე ფერემერი. 

მეცხოველეობაში ჩართული მცირე და საშუალო ფერმერებისათვს ეპიდემიური დაავადებები, 

განსაკუთრებით ღორისა და საქონლის, დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. მათი ინფორმაციით 

ძალიან ბევრი ახალი დაავადება შემოდის. ვეტერინარი კი ან საერთოდ არ არის 

ხელმისაწვდომი, ან არ იცის რომელი წამალი როდის და როგორ უნდა გამიოყენოს. პირები, 

ვინც აქტიურად ეწეოდნენ მეღორეობას უიმედოდ ელოდებიან იმის დადგენას, თუ რომელმა 

დააავადებამ გამიოწვია ღორების მასობრივი დახოცვა და რა გზებს უნდა მიმართონ 

პრობლემის შემდგომში თავიდან ასაცილებლად. ”საქონელი ტკიპებით არის სავსე, ღორები 

გვეხოცება - არავინ გვეუბნება რა უბდა ვქნათ” - აცხადებს ფერმერი. 

ონი სასაზრვრე რეგიონია და ეს ფერმერების აზრით გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს. 

ისინი თვლიან რომ რეგიონში საჭიროა პოლიტიკური ღონისძიებების გატარება. აღნიშნულ 

საკითხთანაც კავშირშია მიგრაციის პრობლემა, რამდენადაც დაცარიელებული სასაზრვრო 

რეგიონი დმატებითი პოლირიკური და უსაფრთხოების ხასიათის რისკებთანაა 

დაკავშირებული. 

ონის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 
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მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths) სუსტი მხარეები (Weakness) 

 ეკოლიგიურად  სუფთა გარემო; 

 ტყის დიდი მასივები; 

 მდიდარი წყლის რესურსები, მათ შორის 

მინერალური წყლები; 

 სათიბი სავარგულებისა და საძოვრების 

დიდი ფართობი; 

 

 

 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა 

 ვეტერინარისა და აგრონომის 

კვალიფიციური მომსახურების 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა; 

 სასაკლაოს არ არსებობა; 

 სასოფლო-სამეურნოს პროდუქცისს 

რეალიზაციის სირთულე; 

 დაბალი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა 

პროგრამებზე (აგროსესხები, გრანტები და 

ა.შ);  

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 

 ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, 

განსაკუთრებით საძოვარ და სათიბ 

სავარგულებზე მისასვლელი გზების.  

 მეცხოველეობის განვითარება, 

განსაკუთრებით მესაქნლეობისა და 

მეღორების მიმართულებით; 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო 

კურსების მიწოდება;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 

 მემეცენარეობის განვითარება 

(კარტოფილი, სიმინდი ლობიო, ქერი, 

ხორბალი და სხვა);  

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ 

პროგრამებზე და პროექტებზე 

საინფორმაციო უზურნველყოფა; 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით; 

 მეფუტკრეობის განვითარება; 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 

განახლება, ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა. 

 ტურიზმის განვითარება, განსაკუთრებით 

აგროტურიზმისა და  სამკურნალო 

მინერალური წყლების მიმართულებით; 

 მეთევზეობის მეურნეობის განვითარება; 

 მცირე ჰესების აშენება და ამოქმედება; 

 

 ბუნებრივი კატასტროფები (მიწისძვრა, 

მეწყერი, გვალვა); 

 მიგრაცია; 

 ეპიდემიაური დაავდედები (ღორისა და 

საქონლის); 

 სასაზღრო ზონასთან სიახლოვე; 
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ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

 (1) ტექნიკით უზურნველყოფა  - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განსაკუთებით მნიშვნელოვანია მცირეგაბარიტიანი ტექნიკის 

არსებობა, რომლიც მიუდგება რთულრელიეფიან სავარგულებს; 

 (2) განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. ასევე 

საჭიროა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 (3) გზა - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საჭიროებას 

წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება; მუნიციპალიტეტი მდიდარია სათიბი და საძოვი სავარგულებით, თუმცა მათთან 

მისასვლელი გზები თითქმის სრულიად ამორტიზირებულია. 

 (4) კანონმდებლობა - იგულისხმება მთის შესახებ კანონის მიღება, რომლიც დააწესებს 

გარკვეულ შეღავათებს, მაღალმთიან რეგიონში მცოხვრები პირებისათვის. ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც აღნიშნულმა კანონმა უნდა მიოტანოს - არის მიგრაციის 

შეჩერება.  
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დაბალი გავლენა მაღალი 

3. გზის რეაბილიტაცია 

5. ტურიზმის 

განვითარება 

1. ტექნიკით 

უზრუნველყოფა 

4, მთის კანონის 

მიღება  

2. განათლება 
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 (5) ტურიზმის განვითარება  - ონის რაიონში ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი 

პერსპექტივა არსებობს, რაც განპირობებულია უნიკალური ბუნებრივი პირობებით და მჟავე 

წლების რესურსით. ამასთან, ტურიზმის განვითარება პირდაპირ მოახდენს სოფლის 

მეურნეობის სტიმულირებას და ადგილობრივი მოსახლეობა უფრო ადვილად შეძლებს 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციას.  
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ხონის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

ხონის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია კოლხეთის დაბლობის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთი 

გაგრძელებაა. მისი მთიანი ზონა, 

ეგრისის ქედის სამხრეთი 

კალთებია. ვრცელდება მდინარე 

ცხენისწყლის ქვემო დინების 

მარცხენა ნაპირიდან, მდინარე 

გუბისწყლის მარჯვენა ნაპირამდე. 

 ცხენისწყალი ორ ნაწილად ყოფს 

მის მთიან ზონას. ხონს 

დასავლეთით ესაზღვრება მარტვილის, სამხრეთ-დასავლეთით - აბაშის, სამხრეთით - 

სამტრედიის, აღმოსავლეთით წყალტუბოს, ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთით ცაგერის 

მუნიციპალიტეტები.ხონის ტერიტორია 429.5 კვ.კმ.-ია. ყველაზე დაბალი ადგილია სოფელი 

ქუტირი - ზღვის დონიდან 62 მეტრი, ყველაზე მაღალი კი ლეხის მწვერვალი - ზღვის დონიდან 

2436.7 მეტრი. ტყეებს 20000 ჰექტარი უკავია, რაც ხონის მთლიანი ტერიტორიის 47%-

ია. ხონისმუნიციპალიტეტი 11თემს და 1 ქალაქს მოიცავს. მუნიციპალიტეტში ზღვის ნოტიო, 

სუბტროპიკული ჰავაა. დაბლობში წლიური საშუალო ტემპერატურაა +14.3°C, მთის ზონაში კი 

+12°C. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვარის, საშუალო ტემპერატურა დაბლობში შეადგენს +5°C-

ს, მთაში კი -3°C ფიქსირდება, ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს, საშუალო ტემპერატურა 

დაბლობში შეადგენს +23°C-ს, მთაში კი +21°C-ია. წელიწადში საშუალოდ 1460-1790 მმ ნალექი 

მოდის. 

ხონის ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის 

მეურნეობა, უცხოეთიდან გზავნილები, სოციალური პაკეტები (პენსია, სოციალური დახმარება) 

და მცირე მეწარმეობა (ავეჯი, პოლიმერკონტეინერი). ამასთან, შემოსავლების ძირითადი 

წყაროებიდან სოფლის მეურნეობა პირველ ადგილზე დგას.  

დემოგრაფია 

2014 წლის აღწერის მონაცემებით,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 23570 ადამიანს შეადგენს. 

აქედან ქალაქში ცხოვრობს 10 100 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის 43%–ია.  

ეკონომიკა 

ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგებად ითვლება: სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ხე-ტყის 

გადამუშავება და ავეჯის წარმოება. ხონის ტურისტული პოტენციალი ხონის ბუნებრივი ძეგლები 

და ისტორიული ღირსშესანიშნაობები კარგ პერსპექტივას ქმნის სხვადასხვა სახის ტურიზმის 

განვითარებისათვის. ტურიზმის თვალსაზრისით საინტერესოა მაგ. მდინარე ოკაცეს კანიონი. 
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ამასთან, განვითარების პერსპეტივის თვალსაზრისით საკმაოდ მიმზიდველია სატყეო სექტორი 

(კერძოდ, ხის დამუშავება ანდა ავეჯის საწარმოები), რომელიც თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს 

ეკონომიკის სხვა სექტორის ჩამოყალიბების საფუძველი. მუნიციპალიტეტში წარმოება 

სუსტადაა განვითარებული. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს პოლიმერკონტეინერი, ავეჯის 

მინისაწარმოები, კვების მრეწველობის ობიექტები. 

სოფლის მეურნეობა 

მიწის რესურსი 

ხონის მუნიციპალიტეტში 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებულ სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებს უკავიათ 

18042 ჰექტარი. მათ შორის სახნავია - 

8020 ჰექტარი, მრავალწლიანი 

ნარგავები - 2251.33 ჰექტარი, სათიბი - 

104 ჰექტარი და საძოვარი - 7666 

ჰექტარი.ეროზიული პროცესების 

შედეგად დეგრადირებულია 600 ჰა 

სახნავ-სათესი ფართობები და 300 ჰა სათიბ-საძოვარი.   

მემცენარეობა 

ხონის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესები სასოფლო-სამეურნეო მიწების 42%-სშეადგენს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გავრცელებული კულტურებიდან პრიორიტეტულია: სიმინდი, 

ბოსტნეული, თხილი. სიმინდის მოსავლიანობაა 3 ტ/ჰა და ეს მაჩვენებელი უკანასკნელ წლებში 

გაზრდილია 0.6–0.7 ტ/ჰა–ით, ბოსტნეულის მოსავლიანობაა 8 ტ/ჰა  და ბოსტნეული 

კულტურების მოსავლიანობა უკანასკნელ წლებში უმნიშვნელოდაა გაზრდილი. თხილის 

მოსავლიანობა კი უცვლელია და შეადგენს 1 ტ/ჰა-ს. პრიორიტეტული კულტურების 

მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზებად სახელდება შრომითი და მატერიალური დანახარჯების 

გაზრდა.  

 

ადმინისტრაციული ერთეულის სახნავი მიწების 78% საჭიროებს მორწყვას, თუმცა საირიგაციო 

სისტემების სიმცირე და მათი ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს ხდის რწყვის პროცესს. 

დღეისათვის მუნიციპალიტეტში გამოიყენება რწყვის არხოვანი მეთოდი. ამასთან მხრივ, 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწების დარჩენილი 22% საჭიროებს დრენაჟს. ხონის 

მუნიციპალიტეტში მემცენარეობის წინაშე მდგარი გამოწვევებია სახნავ-სათესი მიწების 

დეგრადაცია ეროზიის შედეგად, სარწყავი სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა, ასევე 

სადრენაჟე სისტემების გაუმართაობა.   

 

მეცხოველეობა 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
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ხონის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს 7 769 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

43%-ს შეადგენს. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის მდგომარეობით, 

მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობა დაახლოებით 23 000 სულს აღწევს. 

მუნიციპალიტეტისთვის მეცხვარეობა არატრადიციული დარგია. ცხვარი ძირითადად 

ეკომიგრანტების მიერ ბოლო წლებში იქნა შემოყვანილი. ცხვრის და თხის სულადობა 2014 

წლის მდგომარეობით მხოლოდ 1 600 სულს შეადგენს.    

 

ერთ სულ მსხვილფეხა ცხოველზე მხოლოდ 0.33 ჰა სათიბსაძოვარი მოდის. საძოვრების 

სიმწირის და ეროზიის მიზეზით ვერ ხერხდება სფეროს მნიშვნელოვანი განვითარება. 

სათიბსაძოვრების 300 ჰა დეგრადირებულია ეროზიის გამო. 

ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მონაცემებით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ხონის 

ადმინისტრაციული ერთეულისათვის 

სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი 

წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია და 

გვალვა; უკანასკნელ 10 წელიწადში 

ბუნებრივი კატასტროფები არ 

გაძლიერებულა და არ გახშირებულა. 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან ძირითად 

საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი, გვალვა, მიწის ეროზია და ძლიერი ქარი. კერძოდ, ბოლო 

წლებში მეწყერმა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა უბნებში დააზიანა დაახლოებით 2 ჰა სახნავ–

სათესიმიწა, 1 საცხოვრებელი სახლი, შიდა გზები და სკოლა; ქარიშხალმა სკოლის შენობები 

და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. გარდა ამისა, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის შედეგად 

დაზიანდა 13 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და რამდენიმე ხიდი. ბუნებრივი 

საფრთხეების პრევენციისთვის პერიოდულად ხორციელდება: ნაპირსამაგრი სამუშაოები, 

სამელიორაციო არხების გაწმენდა, მდინარე სუხჩელას დაღრმავება, სხვადასხვა სათავე-

ნაგებობების რეაბილიტაცია და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია. 
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სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებები ხონის მუნიციპალიტეტში 

ხონის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია SWOT 

ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) რომელიც 

მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები 

ხონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წამყვანი როლი მომპოვებელ სოფლის მეურნეობას 

უკავია. ამასთან შედარებით მცირე ფართობის სასოფლო სამეურონეო დანიშნულების მიწები 

და დიდი ტყის მასივები, ქმნიან გარკევულ შეზღუდვებსა და წინაპირობებს, თუ რა 

მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს სოფლის მეურნოება აღნიშნულ ტერიტორიეულ 

ერთეულში.  

ყველა ფერმერი და ჩაღმავებული ინტერვიუს მონაწილე აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატრური პირობებია მეფრინველეობის, მემცენარეობს და 

მეთხილეობის განვითარებისათვის. ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: „სიმინდის მოყვანას ძალიან 

კარგი შედეგი მოაქვს ჩვენთან. აქ ხელსაყრელი პირობებია ასევე თხილის და სხვადასხვა 

ბოსტნეულის მოსაყვანად“. ამასთან, ადგილობრივი ფერმერების აზრით მუნიციპალიტეტში 

სოფლის მეურნეობის ძლიერი მხარეა არსებული მესაქონლეობა (ძირითადად რძის და რძის 

პროდუქტების წარმოება).  

ფერმერთა აზრით ხონის მუნიციპალიტეტში შედარებით ძლიერად არის გავითარებული და 

პერსპექტიულია თხილის, სიმინდის, ლიმნის, სხვადასხვა ბოსტნეულის და თაფლის წარმოება. 

„მე ვაწარმოებ თაფლს და ვყიდი წარმატებით ქუთაისში. ბევრი გლეხია თაფლის ბიზნესით 

დაკავებული და ეს ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა ჩვენი რაიონის“ - აცხადებს ერთ-ერთი 

ფერმერი. ამასთან სხვადასხვა ფერმერები ადგილობრივი ლიმონის უპირატესობაზე 

მიუთითებენ: „ჩვენთან ბევრს ლიმონი მოყავს და კარგად ვუწევთ სამეგრელოს ლიმონს 

კონკურენციას. ზოგს ლიმონი თბილისშიც კი მიაქვს გასაყიდად. შარშან ჩემმა მეზობელმა 

ლიმონი რუსეთში გაიტანა და კარგი მოგებაც ნახა. ლიმონი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექიული 

დარგია ჩვენთან“; „ბევრი გლეხი მებოსტნეობით არის სოფლეში დაკავებული. ძირითადად 

სათბურები აქვთ. მე მაგალითად ლობიო მომყავს და ყოველწლიურად ვზრდი წარმოებას, 

რადგან ფასიც იმატებს“; „ჩვენთან სასათბურე მეურნეობებმა ძალიან გაამართლა და 

პოპულარული გახდა. ბევრს აქვს სათბურები და შესაბამისად მოყავს სხვადასხვა ბოსტნეული. 

კარგი იქნება თუ ახალგაზრდებიც მოკიდებენ ამ სათბურებს ხელს და ახალი ცოდნით მეტად 

წარმატებულს გახდიან, ჩვენ გვიჭირს სიახლეების გაგება“; ასევე მომგებიანი მეცხოველეობა და 

რძის პროდუქტების წარმოება. თუმცა ჩვენთან ბევრს ცოტა საქონელი ყავს, მაინც ახდენს 

სოფლის მოსახლეობა რძის გაყიდვას“.  

ფერმერების აზრით ასევე კარგი პერპსექტივები გააჩნია მეთხილეობის დარგის 

განვითარებასაც. მეთხილეობის კუთხით მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ 

მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს მრავალი ფერმერი რომელიც თხლის მოყვანით არის 

დაკავებული. „მეთხილეობა განსაკუთრების აქტუალური გახდა უკანასკნელ პერიოდში. თუ 
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მისი რეალიზაციის პრობლემა მოგვარდება ეს იქნება ერთ-ერთი შემოსავლიანი კულტურა. 

ამასთანავე შედარებით ნაკლებ შრომას მოითხოვს, ვაზისგან განსხვავებით, რომელსაც დიდი 

შრომა და ხარჯი ჭირდება, მაგრამ მცირე შედეგს გვაძლევს.“ - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.  

სოფლის მერუნეობის პერსპექტიულ დარგებზე საუბრისას ხონის მუნიციპალიტეტის ფერმერთა 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად არსებული ტრადიციული დარგებისა მეტად ეფექტიანი 

იქნებოდა ახალი კულტურების დანერგვა და მეტად პროდუქტიული სფეროების განვითარება. 

„ვინმემ უნდა შეისწავლოს კარგად ხონის შესაზლებლობები. ჩვენთან ბევრი უცხოელი 

ჩამოვიდა სხვადასხვა ტრენინგებზე და სულ ამას გვეუბნებიან, რომ უნდა ვეძებოთ ახალი 

შესაძლებლობები. ჩვენ შეიძლება ისეთი ძლიერი მხარეების გვაქ სოფლის მეურნეობაში, 

რომელიც ჯერ არ ვიცით. შეიძლება სრულიად ახალი, თუნდაც საქართველოს რეალობისთვის 

კულტურების მოყვანა იყოს ჩვენთან სოფელში კარგი. თან ბაზარზეც უნდა ვიფიქროთ, 

განსაკუთრებით რესტორნებს სჭირდებათ ხოლმე ისეთი პროდუქცია, რომელიც 

საქართველოში საერთოდ არ მოიყვანება და შეიძლება მათ ჩანაცვლებაზე ვიფიქროთ“ - 

აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.  

სუსტი მხარეები 

საგულისხმოა, რომ მსგვასად სხვა მუნიციპალიტეტებისა, ხონშიც სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული და 

მწვავე პრობლემა არის. ფერმერები აღნიშნავენ, რომ ეს პრობლემა იწვევს მრავალ სხვა 

ჩავარდნებს მათ საქმიანობაში, მათ შორის ყველაზე მძიმე შედეგები მოაქვს აგროვადების 

დარღვევას, ასევე არაა ხელმისაწვდომი მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა და არსებული პარკი ვერ 

პასუხობს ადგილობრივ საჭიროებებს. ანალოგიური პოზიცია დააფიქსირეს ჩარღმავებული 

ინეტრვიუს რესპოდენტებმაც. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ძირითადად 

შემდეგნაირი მოსაზრებები გაჟღერდა: „ძალიან მნიშველოვანია ტექნიკის პრობლემაც. გვყავს 

ძალიან დიდი ტრაქტორები რომელბიც მცირე ტერიტორიას ვერ ამუშავებს სათანადოდ“; 

„ტექნიკის არ ქონა სოფლის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ბაზარი გაჯერებულია 

სხვადასხვა ზომის ტრაქტორით, მაგრამ სოფლის მკვიდრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ 2000-

3000 ლარიანი ტექნიკა შეიძინოს. სახელმწიფომ ხელი უნდა  შეუწყოს, რომ ყველა ოჯახმა 

ჰქონდეს მცირე ტექნიკა“; „ჩვენთვის მიუწვდომელია ტექნიკა. ტექნიკას ისეთი ფასები აქვს 

შეუძლებელია მისი შეძენა. ერთი ორი უნდა იყოს ასეთი ტექნიკა იმისთვის რომ კარგად 

განვახორციელოთ საქმიანობა“. „რაიონში სახნავი ტექნიკა არ არის საკმარისი, რაიონს უნდა 

ქონდეს თავისი სერვის ცენტრი, რომელიც მოემსახურება მას არა მარტო ხვნის დროს, არამედ 

სხვა სამუშაოებზეც. ტექნიკის არარსებობის გამო ვერ ხერხდება აგროვადების დაცვა“.  

მეცხოველეობაში და მეცენარეობაში არსებული დაბალპროდუქტიული ჯიშები და 

საქონლისთვის არასაკმარისი საკვები სუსტი მხარეა, რომლის მოგვარებაც გრეძელვადიანი  

და მრავალმხრივი ღონისძეიებების გატარებას საჭიროებს. დღევანდელი მდგომარეობით 

ფაქტიურად არ არსებობს ჯიშებრივი სელექცია და ფერემერები დამოკიდებულნი არიან 

რამდენად „გამოდგება“ ესა თუ ის საქონელი. ასევე მცირეა პირუტყვის გამოსაკვებად საჭირო 

რესურსები. ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: „პირუტყვის გამოკვებვას სჭირდება დიდი რესურსი 
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და ეს ჩვენს, მცირემიწიან პირობებში შეუძლებელია. აქ ტერიტორიის ფართობი სადაც 

მოგვყავს პირობითად სიმინდი შეადგენს 0.2-0.25 ჰექტარს. ამდენად ეს ნაკვეთი არასაკმარისია. 

გლეხი რეალურად იმასაც ვერ ახერხებს რომ თვითონ მოიხმაროს საკმარისი სიმინდი“.  

მიუხედავად იმისა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში მემცენარეობა შედარებით უკეთეს 

პირობებშია, ფერემერების უმეტესობა მათი მოვლის და წარმოებლურობის გარდის 

საჭიროებაზე საუბრობს. ფერმერთა უმეტესობის აზრით აუცილებელია ბაზარზე არსებული 

შესაბამისი შხამ-ქიმიკატების დაბალ ხაირსხზე მიუთითებენ და ახალი ჯიშების დანერგვაზე 

ფიქრობენ. სხვადასხვა ფერმერის მოსაზრებით: „ყველა შესაწამლი რაც ვიყიდე არ გამომადგა. 

მე ვიცი როგორ გამოვიყენო ისინი, ჩემი ბრალი არაა რომ არ მოქმედებენ შესაბამისად. 

სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს ხარისხი. თითქმის მთელი მოსავალი შეიძლება 

გაფუჭდეს გაუგებარი დაავადებებით და მწერებით“; „ძალიან მნიშვნელოვანია შხამ-

ქიმიკატების გიდვისას გამყიდველმა ან ვინმემ მოგვაწოდოს ასევე შესაბამი ინფორმაცია 

კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლების შესახებ. არ შეიძლება სტანდარტულად 

ვიყენებდეთ ყველა სახის მოსავალზე ერთი და იგივე ქიმიკატებს. ვერ გვეუბნებიან თუ ზუსტად 

რომელი მცერაულისთვის არის თითოეული ქიმიკატი გათვლილი. შესაბამისად გლეხიც იბნევა 

და ვერ იღებს შედეგს“; „მე მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ქიმიკატების ბრობლემა არ არის, 

მაგალითად ის ლობიო თუ ნიორი რომელსაც ჩვენ ვთესავთ შეიძლება არ არის საუკეთესო. 

ვგულისხმობ მოსავლიანობის და შემადგენლობითი მახასიათებლების კუთხით. შეიძლება უნდა 

წავიდეთ საზღვარგარეთ ან ვინმეს დავუკავშირდეთ და ვიყიდოთ ახალი ჯიშები, რომელბსაც 

ჩვენ კლიმატს და პირობებს მოვარგებთ. შესაბამისად გავზრდით წარმოებლურობას და 

ყველანი მოგებულები დავრჩებით“; „უნდ აგავიჭირვოთ ცოტა, დავხარჯოთ ფული სიახლეებზე, 

ახალ ჯიშებზე და მომავალში ეს ბევრად მომგებიანად დაგვიბრუნდება“.  

კვალიფიციურ ვეტერინარიულ და აგრონომიულ  მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა 

ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული პრობლემაა. მსგავსად სხვა 

მუნიციპალიტეტებისა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგნეს როგორც არსებულ 

ვეტერინართა და აგრონომთა კვალიფიკაციის დონე, ასევე მათი რაოდენობა. აღნიშნული 

საკითხი ასევე პირდაპირ დაკავშირებულია ზემოთხსნებეულ დაბალპროდქუტილი საქონლის 

ჯიშების პრობლემასთანაც. ასევე რთულდება დაავადებათა პრევენცია. ეს პრობლემა 

განსაკუთრებულად მტკივნეულია მემცენარეობის და მარცვლეული კულტურებისათვის ხონის 

მუნიციპალიტეტში. სხვადასხვა ადგილობრივ ფერმერთა აზრით: „ჩვენთან ძნელია ვეტ და 

აგრო მომსახურების მიღება. კი, არიან აგრონომები და ვეტერინარები, რომლებიც 

გვემსახურებიან მაგრამ მათი რაოდენობა არ არის საკმარისი, სულ არ სცალიათ და ძნელია 

მათი ასე ვთქვათ „გამოჭერა“; „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ აგრონომებს და ვეტერინარებს 

ჰქონდეთ ახალი ცოდნა, გასაგებია რომ დაამთავრეს ინსტიტუტები, მაგრამ ვერ ერკვევიან 

ბოლომდე საკითხებში და გამოდის, რომ გლეხები ერთმანეთისვის რჩევებზე ვართ 

დამოკიდებულები და სიახლეებს ჭორის დონეზე ვიგებთ“; „ასევე პრობლემურია, რომ თუნდაც 

კვალიფიციურ აგრონომს, რომელიც გვეტყვის მაგალითად როგორ დავიცვათ ლობიო 

მავნებლებისგან, გლეხმა შეიძლება ვერ გადაუხადოს თანხა მომსახურების. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც გლეხი მოსავალს სთავაზობს აგრონომს ფულის ნაცვლად და 
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აგრონობს ფულის სჭირდება და არა მოსავალი. შესაბამისად ესეც აფუჭებს უერთიერთობას და 

აგრონომებს აღარ უნდა ჩვენთან მოსვლა“.  

გარდა ვეტერინარულ და აგრონომიულ მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობისა, 

ფერმერების მხრიდან ხშირად მიწის ლაბორატორიული კვლევის საჭიროება სახელდება ერთ-

ერთ პრიორიტეტულ საკითხად. სხვადასხვა ფერმერების აზრით: „ნიადაგსაც სჭირდება 

ლაბორატორიული შემოწმება, რომ განისაზღვროს რომელი მიწა რისთვისაა ვარგისი ან რა 

სახის ორგანული სასუქი გამოვიყენოთ. ეს ყველაფერი ქაოტურად ხდება“; „უნდა მოეწყოს 

ლაბორატორიები სადაც ჩატარდება ნიადაგის ანალიზი და ხელმისაწვდომი იქნება 

ყველასთვის. სხვა შემთხევაში დიდ რისკზე მივდივართ“; „ნიადაგის გამოკვლევას ძალიან 

დიდი თანხა სჭირდება. ამის საფუძველზე ვიგებთ რა სახის პროსუქტი გაიხარებს ამა თუ იმ 

ნიადაგზე“; „მთავარი პრობლემა ამ მიმართულებით არის ის რომ არ ხდება ნიადაგის 

შესწავლა.მე თითონ როცა თხილის პლანტაციას ვაშენებდი არ შემისწავლია ნიადაგი ,მაგრამ 

გამიმართლა და სწორ ადგილას გავაშენე თხილი“.  

მცირე ფერმერების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის დაბალი დონე 

რესპოდენტების ნაწილის მიერ იქნა დასახელებული როგორც სუსტი მხარე. ეს საკითხი 

ძირითადად აქტუალური მეფრინველეობასა და მემცენარეობის ჩართული პირებისათვის. მათ 

მხოლოდ სმენიათ გარკვეული ინოვაციების შესახებ, თუმცა სრულიად ათვითცნობიერებენ რომ 

სათანადო ცოდნის მიღების გარეშე ვერ შეძლებენ პრაქტიკაში დანერგვას, რისთვისაც 

ჭირდებათ როგორც სპეციალური კურსები, ასევე კონსულაციები ადგილზე და რიგ შემთხვევბში 

შესაბამისი წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. „უნდა ვიცოდეთ წელიწადის რომელ დროს 

როგორ გამოვკვებოთ პირუტყვი რომ მივიღოთ უფრო მეტი შედეგი“- აცხადებს ერთ-ერთი 

ფერმერი. ასევე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: „მაღალმთიან რეგიონებში არიამ გლეხები 

რომლებსაც 100 სული ძროხა ჰყავთ და ამას ხელოვნური განაყოფიერების გამოყენებით 

მიაღწიეს. ძალიან ძნელია ეს ინფორმაცია დაიყვანო გლეხის დონეზე და გააგებინო რატომ 

უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამებში. ხალხს მწირი 

ინფორმაცია აქვს, კონსულტაციებსაც არ იღებენ, ასევე არის ნდობის ფაქტორი.“ „ხონში 

ჩამოსული იყო ჰოლანდიელი ფერმერი, რომელმაც წაიკითხა ლექცია და გაგვიზიარა 

გამოცდილება. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ის რომ ძალიან ბევრს ვშრომობდითო და 

დიდ შედეგსაც ვერ ვიღებითო, მას შემდეგ რაც ჩემმა ქალიშვილმა აგრონომიული დაამთავრა 

წელში გავიმართეთო. ამ მიმართულებით ასეთი დონის განათლების მიღების საშუალება 

ძალიან კარგი იქნებოდა. ასეთი ტიპის ტრენინგებიც კარგ გავლენას ახდენს ჩვენზე“ - განაცხადა 

ერთ-ერთმა ფერმერმა. გარდა ამისა ფერმერები ბიზნესგანათლების საჭიროებაზე 

მიუთითებენ: „საჭიროა ფერმერმა იცოდეს არა მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები, არამედ თუ 

როგორ გავუძღვეთ მეურნეობას. ხარჯები უნდა დაითვალოს სწორედ და მოხდეს 

შემოსავლების მეტნაკლებად ზუსტი პროგნოზირება“ - ამბობს ერთ-ერთი მსხვილი ფერმერი, 

რომელიც მეთხილეობით არის დაკავებული. „აუცილებელია თანამედროვე ტექნოლოგიების 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ეს უნდა მოხდეს ტრენინგებით, კვალიფიციურმა პერსონალმა 

უნდაა ჩაატარონ სოფლებში და აჩვენონ გლეხებს რომ შესაძლებელია თოხის თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით ჩანაცვლება.“ - ამბობს ერთ-ერთი ფერმერი. „ძალიან დიდი წვალება გიწევს, 
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უნდა შეადგინო ბიზნეს-გეგმა, მერე წარუდგინო ბანკს, მაგრამ ვერ ვაკეთებთ მის მოსაწონ 

ბიზნეს-გეგმას და ვერ ვარწმუნებთ ჩვენი საქმიანობის ეფექტიანობაში“ - ამობობს საშუალო 

ზომის ფერმერი.  

ერთ-ერთ საჭიროებად ხშირად მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარება სახელდება ფერმერთა მიერ: „არა მარტო ჩვენს რაიონში, არამედ მთელ 

საქართველოშია მიწის რეგისტრაციის პრობლემა. საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის 

პრობლემა ძალიან ბევრს შეექმნა“; „ყველას უნდა რომ საკუთარი მიწა ქონდეს დაკანონებული 

და თუ ეს პროცედურები გამარტივდება ძალიან კარგი იქნება. ამბობენ პარლამენტი 

განიხილავს საკითხსო და ვნახოთ რა გამოვა“. ფერმერების მხრიდან სუსტი მხარეების 

ჩამონათვალში ასევე მოხვდნენ სახნავ-სათესი მიწების სიმცირე და მკაცრი ზამთარი. თუმცა, 

აღნიშნული საკითხები ობიექტურ მოცემულობას წარმოადგენს, რომელიც მუნიციპალიტეტის 

ბუნებრივ-კლიმატური და რელიეფური თავისებურებითაა გამოწვეული.  

მსხვილი ფერმერების მხრიდან სუსტ მხარედ საირიგაციო სისტემების გაუმართვავობა ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან ხელისშემსლელ ფაქტორად სახელდება. „გასულ წელს დათესილი 

სიმინდის ნახევრაიც კი არ მიგვიღია... ცხენის წყლიდან გამოვიყვანეთ არხები, მაგრამ არხებიც 

გასაწმენდია, ანუ საირიგაციო სისტემაა მოსაწესრიგებელი“ - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი. 

სხვადასხვა ფერმერთა მოსაზრებით: „ათ ჰექტარზე დავთესე სიმინდი, მაგრამ წყალი არ 

გვქონდა ნორმალურად. ადრე ხონში საუკეთესო საირიგაციო სისტემა იყო. უნდა განახლდეს 

საირიგაციო სისტემა. ეს საჭიროა იმისთვის რომ განვითარდეს მიწადმოქმედება. ამ 

პრობლემის არსებობა ძალიან გვაზარალებს“; „ყველაზე მთავარია სარწყავი სისტემის გაყვანა. 

იმისთვის რომ გლეხს დაუფასდეს შრომა და მიიღოს მისი შესაბამისი მოსავალი .ძირითადად 

სოფელი დამოკიდებულია სიმინდის მოსავალზე“. ამასთან ფერმერები მზად არიან გამართულ 

სარწყავს სისტემაში შესაბამისი თანხა გადაიხადონ. მაგალითად ერთ-ერთი ფერმერი ამბობს: 

„თუ სარწყავი სისტემა არ იქნება რით უნდა გამოიკვებოს მცენარე. ამბებონ იქნება ოღონდ 

ფასიანიო. ჩვენ თანამა ვართ გადავიხადოთ 20-30 ლარი ან თუნდაც მეტი და მივიღოთ 

ნორმალური მოსავალი. შარშან 500 ლარი დავხარჯე და არცერთი თეთრი არ მიმიღია, 

გვალვამ გაანადგურა ყველაფერი“; „ძალიან დიდი პრობლემაა სარწყავი არხები .თითქოს 

დაიწყო ამაზე მუშაობა ,მაგრამ რეალურად არაფერი გაკეთებულა. აქ აგვისტოში ისეთი 

გვალვებია თუ მიწა არ მოირწყა ფუჭია ჩვენი შრომა“. 

შესაძლებლობები 

ხონის მუნიციპალიტეტში  სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობებიდან, 

ფერმერთა მოსაზრებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ჯიშების და ტექნოლოგიების 

დანერგვა მეფრიველეობაში და მემცენარეობაშიც. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი 

ხასიათდება სახნავ-სათესი მიწების სიმცირით, ფერემერები მაინც მიიჩნევენ, რომ გარკვეული 

შედარებით ახალი დარგების განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგოების გამოყენებით 

მემცენარეობის მიმართულებით მაინც აქვს კარგი პერსპექტივა. მათ შორის ცალკე აღნიშვნის 

ღირსია ჩაის, ლიმნის და სხვადასხვა ბისტნეულის გაშენება/მოყვანა. ჩაი ერთ-ერთი 

ძვირადღირებული და მაღალმოთხოვნადი პროდუქტია და იმავდოულად მუნიციპალიტეტის 
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გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობები ხელსაყრელია აღნიშნული კულტურის მოყვანისათვის. 

ფერმერებისათვის ასევე მიმზიდველია სასათბურე მეურნოებისა და ლიმნის პლანტაციების 

მოწყობის შესაძლებლობა. რაც შეეხება მეცხოველეობა/მეფრიველეობა, -  ფერმერები 

პირველ რიგში საჭიროებენ უკვე შედარებით განვითარებული დარგის - მხსვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას ახალი ჯიშების დანერგვის გზით. თუმცა არიან 

ფერმერები, რომლებიც შედარებით ინოვაციურ მიდგომებს ანიჭებენ უპირატესობას და 

მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტში სათანადო ცოდნისა და ინფორმაციის გავრცელების 

შემთხევვაში ეფექტიანი და მომგებიანი იქნება ჩაის პლანტაციების განვითარება. „ჩაისთან 

დაკავშირებით მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელშიც ჩართულნი ვართ 

როგორც კოოპერატივები ასევე შპს-ები. 57 ჰა ტეირიტორიაზე დაიწყება აღდგენითი 

სამუშაოები. 10ჰა უკვე დამუშავებულია და ალბათ დასაწყისში აქედან მივიღებთ პირველ 

მოსავალს, ხოლო 3 წლის შემდეგ მოხდება მთლიანი ტერიტორიიდან ჩაის კრეფა. ჩვენ 

ქუთაისში ვაბარებთ ამ ყველაფერს, სადაც ხდება მათი დაფასოება და რეალიზება როგორც 

ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე თბილისშიც. ქუთაიში ჩატარებილ სიმპოზიუმზე პროდუქციამ 

მიიღო ვერცხლის მედალი. ძალიან დაინტერესდნენ ჩინელები ჩვენი ჩაით და იყიდეს 

დაახლოებით 70 კოლოფი, მაგრამ ვერ შევძელით მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება. ასე 

რომ მეჩაიეობა არის საკმაოდ პერსპექტიული და მომგებიანი დარგი“- აცხადებენ ფერმერები.  

ზემოთხსენებული და ყველა სხვა შესაძლო შესაძლბელობების წარმატებით 

გახორციელებისათვის შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებელი წინაპირობაა სასოფლო-

სამეურნეო სექტორში ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო კურსების და 

კონსულატციების მიწოდება;  ამ პოზიციას იზიარებს ფერმერთა უდიდესი ნაწილი და 

ჩაღრმავებული ინტერვიუების ყველა რესპოდენტი. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ 

ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ათვიცნობიერებს ახალი ცოდნის და 

კონსულატციების მიღების საჭიროებას, უკვე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. 

ფერმერებს ძირითადად აქვთ მოთხოვნა მიიღონ კვალიფიციური დარგობრივი 

კონსულტაციები ადგილზე, უშუალოდ მათ მეურნეობაში, რათა ნახონ კონკრეტულად როგორ 

შეიძლება მოაგვარონ ანდა გააუმჯობესონ არსებული მდგომარეობა. „ჩვენი ყველაზე დიდ 

პრობლემა არის უცოდინარი ერი და არც გვინდა იმის აღიარება რომ ბევრი რამ სასწავლოი 

გვაქვს. საკონსულტაციო ცენტრი კი გვეხმარება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მას უნდა ყავდეს 

პროფესიონალები რომლებიც ამ დაავადებებთან ბრძოლაში გაგვიწევენ კონსულტაციას. 

თხილი ხმება და რით ვუშველოთ და რით შევწამლოთ არ ვიცით. მაღაზიის გამყიდველი 

,რომელიც ყიდის შხამ-ქიმიკატებს შეიძლება ვერ ერკვევა საკითხში. არ იცის რა დროს რა და 

როგორი მოცულობით გჭირდება და დაგაშვებინოს გამოუსწორებელი შეცდომა“; „თხილის 

დაავადებასთან დაკავშირებით სოფლის რწმუნებული დაგვპირდა, ტრაქტორით და 

სპეციალური შხამ-ქიმიკატით შევწამლავთო, მაგრამ ჯერ არავინ გამოჩენილა. ერთადერთია 

საკუთარი ძალებით მივიღო გადაწყვეტილება ან რეკომენდაცია გავუწიოთ ერთმანეთს“’; 

„რეალურად არ იცის ხალხმა ვის უნდა ენდოს, ვინ არის მცოდნე და ვინ არა. მე მაგალითად 

მივდივარ ფარცხანაყანებში, პროფესიონალებთან ვყიდულობ შხამ-ქიმიკატებს და ვენდობი 

მათ რეკომენდაციებს“ - აცხადებენ რესპოდენტები. 
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ხელმისაწვდომობის გაზრდა აგრო-სესხებზე ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდის ფერემერების 

შესაძლებლობას განავითარონ არსებული მეურნეობა ანდა მოახდინონ დივერსიფიკაცია ახალ 

დარგებში. მიუხედავდ იმისა, რომ ისინი მეტ-ნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას მიმდინარე 

სახლემწიფო პროგრამების შესახებ და ქონდათ გარკევული მცდელობები მათში 

მონაწილეობის მიღებისა, მიიჩნევენ, რომ ეს პროგრამები მცირე და საშუალო 

ფერმერებისათვის არაა ხელმისავდომი, და მხოლოდ ისინი სარგებლობენ შეღავათიანი 

კრედიტებით, ვისაც უკვე საკმაოდ კარგად აქვს მეურნეობა განვითარებული. ამასთან, 

ყველასათვის პრობლემურია  გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდის არარსებობა და 

ფერმერები მიიჩევენ, რომ სოფლის მეურნოების დაფინანსებისას ეს ფაქტორი აუცილებლად 

უნდა გაითვალისწინოს როგორც სახელმფწიფო სექტორმა, ასევე ბანკებმა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხზე ფერმერებმა ძირითადად 

შემდეგნაირი პოზიციები დააფიქსირეს: „თუ სახელმწიფო გაძლევს სესხს მაშინ ის დაბალ 

პროცენშია და ეს კარგია და ეს ძირითადად არსებულ  ბიზნესზე ხდება. მაგრამ თუ დამწყებია 

ვერ იღებს მონაწილეობას სახელწიფო პროგრამებში და იძულებულია მიმართოს კერძო 

ორგანიზაციებს, როგორიცაა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მათი პროცენტი არის 

დაახლოებით 40-45%. ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ბიზნესი განწირულია და რისკის დონე 

არის ძალიან დიდი. დამწყებ ბიზნეს ძალიან დიდი ხელშეწყობა სჭირდება დაბალი 

პროცენტებით“; „მთავრობამ მცირე პროცენტით დამწყებ ფერმერებს რომ მისცეს ფული, 

სოფელი ფეხზე დადგება. ეხლა მოდაშია რომ ახალი ბიზნესებს ვაფინანსებთო და სოფლის 

მეურნეობა არ არის საინტერესოო, ეხლა ტექნოლოგიები და ინოვაციები აინტერესებს. მაგრამ 

ინოვაციები და ტექნოლოგიები, ხომ სოფლის მეურნეობაშიც შეიძლება იყოს და ჩვენს 

სფეროშიც დააფინანსონ ახალი იდეები მაგალითად ახალგაზრდებთან ჩაატრარონ 

შეხვედრები და აუხსნან ეს პერსპექტივები. ეხლა მთავრობას ახალგაზრდები აინტერესებს და 

ეს სწორიცაა“. ამასთან ფერმერების უმეტესობა დადებითად აფასებს სოფლის მეორნეობის 

სამინისტროს პროგრამებს. მაგალითად ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: სამინისტროს ყველა 

პროექტი კარგია. საწყის ეტაპზე მოსახლეობის უმეტესობამ ეჭვის თვალით შეხედა ამ 

პროექტებს და ამიტომ დაბალი იყო აქტიურობა. მეორე ეტაპზე გაორმაგდა დაინტერესებულ 

პირთა რაოდენობა. როგორც ვიცი ხონში დაახლოებით 18 პროექტია დაფინანსებული.“ 

მიუხედავად ამისა, ფერმერების უმეტესობის აზრით ბევრი სასოფლო-სამეურნეო ვაუჩერი 

გამოუყენებელი რჩება და საჭიროა პროგრამების მეტად გრძლევადიან პერიოდზე გათვლა. 

ფერემერები ასევე პროგრამების შეფასების საჭიროებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. 

მაგალითად, ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: „უნდა მოხდეს გრძელვადიან პერიოზე გადასვლა. 

ყოველწლიურად  885 ათასი იხარჯება ხონში ამ პროექტზე და ამ ეტაპზე დაახლოებით 800 

ვაუჩერია მიბრუნებული ხონის გამგეობაში. სახელმწიფო პროგრამების ანალიზი უნდა 

გააკეთდეს: როგორი იყო მისი შედეგი პირველ და მომდევნო წლებში და გაამართლა თუ არა 

მოლოდინი“.  

ხონის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებენ კოოპერატივების შექმნის 

პერსპექტივას და უფრო მეტიც,კოოპერატივების შექმნა მცირე, საშუალო და მსხვილი 

ფერმერების ჩართულობით - მნიშვნელოვან შესაძლბელობად მიაჩნიათ.უნდა ვივარაუდოთ, 
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რომ ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში იცნობენ კოოპერატივებში 

ჩართული ფერმერების მიერ მიღებულ სარგებელს. მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ფოკუს-

ჯგუფის მონაწილე ფერმერები, ასევე ჩაღრმავებული ინეტრვიუს რესპოდენტები საერთო 

აზრზე არიან და მათი დამოკიდებულება კოოპერირების მიმართ ძალინ პოზიციურია.  „ყველა 

გლეხი უნდა დავარწმუნოთ იმაში რომ კოოპერტივისკენ წავიდეს. ჩვენთან იმერეთში, სადაც 

მცირემიწიანი ზონებია, იმისთვის რომ წარმატებული იყოს ბიზნესი, დროულად დაგაფინანსონ, 

ტექნიკა შეგისყიდონ და დაფასდეს შენი შრომა არის კოოპერატივის გზა“;  „სახელმწიფო 

აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს კოოპერატივების სარგებლის შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელებაში. საჭიროა გლეხებმა საკუთარი თვალით ნახონ ასევე სხვა წარმატებული 

კოოპერატივები, რათა უკეთ დარწმუნდნენ გაერთიანებაში. შედეგად ვფიქრობთ ყველა 

მოისურვებს კოოპერატივებშ ჩართვას. სოფელ ჯიხაისში კოოპერატივმა მიიღო გრანტი 47 

ათასი ლარი რომლითაც აწარმოებს მხოლოდ რძის ნაწარმს და  ამ თანხით შეიძინა შესაბამისი 

დანადგარები. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა რომ იფიქრო და გაერთიანდე 

კოოპერატივში. ასეთი მაგალითები ხელს შეუწყობს კოოპერატივების მატებას“; „შარშან წინ 

სოფელში არ გქონდა სათესი მექანიზმი . კოოპერატივმა შეიძინა ის და უფრო გაუმარტივდა 

გლეხს მუშაობა. კოოპერატივი აუცილებლად გააძლიერებს სოფელს“; „ამას წინათ 

ზესტაფონიდან იყო ჩამოსული პიროვნება, რომელიც კოოპერატივების გაძლიერების 

ფაქტორებზე გვესაუბრა და საკმაოდ ბევრი რამ გავიგეთ, რეალობას მორგებული არგუმენტები 

ქონდა“ - განაცხადეს ფოკუს-ჯგუფების მონაწილე ფერმერებმა.  

ფერმერები ასევე მიიჩნევენ, რომ  თუ მუნიციპალტეტში გამოიყენებენ პანტა ვაშლის 

პოტენციალს, შესაძლებელია მაღალი შემოსავლების მიღება. ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: 

„აქ არის დამწყები ფერმერი. მან და მისმა შვილებმა ლეჩხომში მოაგროვეს პანტა ვაშლი, 

ჩააბარეს 9000 ლარამდე გამოიმუშავეს“.  

საფრთხეები 

საფრთხეებს შორის ყველაზე ხშირად დასახელებულ იქნა ეპიდემიური დაავადებები 

(ძირითადად მემცენარეობის, თხილის და მეფრინველეობის); ამასთან, ფერმერები 

აღნიშნავენ, რომ უკანსკნელ წლებში სხვადასხვა უცხო დაავადებების რაოდენობამ მოიმატა და 

საჭიროა მკაცრი  ღონისძიებების გატარება მათი შემცირებისათვის. „არის რაღაც ახალი 

დაავადებები, რომლებიც აქამდე არ გვინახავს. დახმარება გვჭირდება რომ გავერკვეთ რა 

ხდება“  - გვიზიარებს სათბურის მეურნეობაში ჩართული ერთ-ერთი ფერმერი.  

ასევე საფრთხეებს შორის სახელდება თხილის ბაზარზე ფასების არასტაბულურობა და ბოლო 

პერიოდში ფასების მნიშვნელოვანი დაცემა. ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: „თხილზე ფასები 

შარშან 9 ლარიდან 3 ლარამდე შემცირდა წელს, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალა 

ფერმერები. რთულია ასეთ პირობებში დარგის განვითარება“.   

ფერმერთა უმრავლესობის მიერ ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად საფრთხედ სახელდება გვალვის 

საფრთხე. მაგალითად ერთი-ერთი ფერმერი ამბობს: „ხონის რაიონი  ყველაზე გვალვიანი და 

მშრალი ადგილია. შეიძლება გარშემო სოფელებში იწვიმოს და აქ არა, ამიტომაც დგას ასე 
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მწვავედ ეს პრობლემა. ჩვენი სოფელი ზღვის დონიდან ძალიან მაღალა მდებარეობს, წყალი 

ძალაინ ღრმადაა და შესაბამისად ვერ იღბს მას ნიადაგი და არც ნაყოფიერია“. ასევე 

ფერემერების უმეტესობა გვალვისგან დაზღვევის საჭიროებაზე საუბრობს. მაგალითად, ერთ-

ერთი ფერმერის აზრით: „დაზღვევასთან დაკავშირებით არ ვართ ინფორმირებულნი სად უნდა 

დავაზღვიოთ ჩვენი მიწები. არ ვიცით რომელი სადაზღვევო კომპანია უზრუნველყოფს ამას. 

დაზღვევა აუცილებელია და ეს მხოლოდ ერთ რეგიონზე არ უნდა ვრცელდებოდეს. 

დამიჯერეთ გლეხი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ დაეზღვიოს. მე გადავიხდი 

ყველანაირ სადაზღვევო შენატანს და სამაგიეროდ მეცოდინება რომ სტიქიური უბედურების 

დროს მოხდება ჩემი ზარალის ანაზღაურება“. ფერმერები ასევე მიიჩნევენ რომ მათი 

საქმიანობისათვის საფრთხეებს წარმოადგნენ სხვა ბუნებრივი მოვლენები (როგორებიცაა 

მეწყერი, წყალდიდობა).  

ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები მიიჩენენ, რომ მიგრაცია და შესაბამისად 

სამუშაო ძალისა და ცოდნის გადინება ერთ-ერთი საფრთხეა, რომელიც „ძალიან ძვირი“ 

დაუჯდება რეგიონს გრძლევადიან პერიოდში. ახალგაზრდების უმეტესობა ცდილობს სამუშაო 

იშოვოს და წავიდეს ქალაქად ან საზღვარგარეთ. მათი განმარტებით, უკვე რამოდენიმე 

სოფელია ისეთი სადაც მხოლოდ პენსიონერები ცხოვრობენ და ერთ ახალგაზდასაც ვერ 

იპოვი. „ხდება ახალაგზრდების მიგრაცია როგორც საშინაო, ასევე საგარეო. ამის მიზეზი არის 

ის რომ არანაირი პერსპექტივა არაა სოფელში. მაისში ჩაის სეზონზე ერთ ახალგაზრდას ვერ 

ნახავთ. 90% გადასულია თურქეთში. ხალხს ძალიან უჭირს და აქაურობა ვერ აკმაყოფილებს 

მის მოთხოვნილებებს. ეს პრობლემაც მოსაგვარებელია, ახალგზარდებზეა დამოკიდებული 

ქვეყნის მომავალი“; „ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ ხალხი აღარ არის სოფელში, ან ჩაის ვინ 

მოუვლის, ან ცხოველს ვინ მოუვლის, ახალგაზრდა ყველა წასულია და ასაკიან ხალხს უკვე  

აღარ შეუძლია, თუ კი დაინახავს ახალგაზრდა, რომ მოგება იქნება, მაშინ მოუბრუნდეთ იქნებ 

გული სოფელზე“; „ჩვენი საქმიანობისათვის ხელისშემშლელია და დიდ საფრთხეს 

წარმოადგნეს მიგრაციის პროცესი, სოფლები დაცლილია ახალგაზრდობისაგან, წასული 

არიან ან ქალაქში, ან საზღგარგარეთ, სადაც აუტანელ პირობებში მუშაობენ“- აცხადებენ 

ადგილობრივი ფერმერები.  

ფასების ხშირი ცვლილება ასევე საფრთხედ აღიქმება ფერმერების მიერ. ისინი მიიჩენევენ, 

რომ ფასების ხშირი ცვლილება პროდუქციაზე არის სახიფათი მათი საქმიანობისთვის. 

მაგალითად ერთ ერთი ფერმერის აზრით: „დაეცა ფასი თხილზე 3 ლარამდე, ასეთ პირობებში 

რა ბიზნესგანვითარებაზე და გრძელვადიან გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ. გასაგებია, რომ 

მთავრობა ვერ დაარეგულირებს პროდუქციაზე ფასებს, მაგრამ ის მაინც უნდა შეძლოს რომ 

ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკა გაატაროს რომ არ მოახდინოს ფასებზე ესეთი დიდი გავლენა. 

ნახეთ დოლარის კურსი რამდენს ცვლის“; ასევე სხვადასხვა ფერმერთა აზრით საფრთხეს 

წარმოადგენს იმპორტირებულ საწარმოო საშუალებებზე დამოკიდებულება. სხვადასხვა 

ფერმერთა აზრით: „ბევრ ისეთ რამეს ვიენებს მოსავლის მიღებაში რაც უცხოეთიდან შემოდის 

და როდესაც იქ ძვრიდება ეს მასალები, მაგალითად შხამ-ქიმიკატები შესაბამისად ჩვენთანაც 

ძვირდება და ამიტომ ბოლო წლებში სულ უფრო მეტად გვიჭირს მოგების მიეღება. კი, ბატონო 

შეიძლება ჩვენც გავზარდოთ გასაყიდი ფასი ბაზარზე, მაგრამ მომხმარებელი გვიმცირდება 



 
 

104 
 

ამის შედეგად არ ვერ ვასარებთ საკმარის პროდუქციას. ამიტომ არ ვიცი რა შეიძლება 

გაკეთდეს მაგრამ ძალიან დამოკიდებულები ვართ საერთო ეკონომიკური მდგომარეობაზე“. 

ხონისმუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხონის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths)  სუსტი მხარეები (Weakness)  

 

 ხელსაყრელი რელიეფი და კლიმატური პირობები 

მეცხოველეობისა და მემცენარეობის განვითარებისთვის;  

 ბაზარზე მოთხოვნადი/შემოსავლიანი პროდუქტია 

(თხილი/ეკოლოგიურად სუფთა თაფლი); 

 ბაზარზე მოთხოვნადი პროდუქტია (მარცვლეული 

კულტურა: ლობიო და სიმინდი, ასევე ცისტრუსი: ლიმონი); 

 არსებული სასათბურე მეურნეობა;  

 რძის საწარმოს არსებობა; 

 მეფრინველეობის პროდუქტებზე მაღალი და სტაბილური 

მოთხოვნა ბაზარზე.  

 

 

 

 სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა და 

აგროვადების დარღვევა;  

 ამორტიზირებული შიდა 

გზები დადაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურა;  

 მცირე ფერმერების  

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების შესახებ 

ცოდნის დაბალი დონე 

(თხილის და ბოსტნეულის 

წარმოების 

მიმართულებით) და 

სასწავლო კურსებზე 

დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 მცენარეთა დაავადებები; 

 საძოვრების სიმცირე; 

 სარწყავის სისტემების 

გაუმართაობა; 

 მიწის რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებული 

სირთულეები; 

 კვალიფიციურ 

ვეტერინულ  

მომსახურებაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
 

 ახალი ჯიშების და ტექნოლოგოიების დანერგვა; 

 სასათბურემეურნეობებისგანვითარებისშესაძლებლობა 

(ბოსტნეული, მარწყვი); 

 ჩაის კულტურის განვითარება; 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  ფერმერებისათვის 

სპეციალური სასწავლო კურსების და კონსულტაციების  

მიწოდება;  

 სამუშაო ძალის შენარჩუნება და მოზიდვა;  

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ პროგრამებზე და 

პროექტებზე ხშირი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;  

 

 მიგრაცია და ცოდნის 

გადინება;  

 ბუნებრივი საფრთხეები 

(გვალვა); 

 ეპიდემიური დაავადებები 

(ძირითადად 

მემცენარეობის, თხილის 

და მეფრინველეობის); 

 არასტაბილური 

ეკონომიკური გარემო; 
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 კოოპერატივების შექმნა მცირე და საშუალო ფერმერების 

ჩართულობით; 

 გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედება  სხვადასხვა 

მიმართულებებით: რძის პროდუქტები; ხილის 

გადამუშავება.  

 

 

ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ.

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

7. სარწყავი სისტემები - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

საჭიროებას წარმოადგენს სარწყავი სისტემების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;  

მუნიციპალიტეტი მდიდარია სათიბი და საძოვი სავარგულებით, თუმცა მათისარწყავი 

სისტემები თითქმის სრულიად ამორტიზირებულია. 

8. ეკონომიკური მდგომარეობის  გაუმჯობესება - ფერმერთა აზრით, მათი საქმიანობის 

გაფართოებას განვითრებას აზრი ეკარგება თუ არ მოხდა ქვეყანაში ზოგადი 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ძირითადად ფასების ხშირი ცვლილება 

ახდენს უარყოფით გავლენას მათი პროდუქციის რელიზაციაზე (მაგ. თხილის ფასი), 

ასევე საწარმოო საშულებებზე ფასების ზრდა. 

9. გრძელვადიანი, იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე, 

გრძელვადიანი აგროკრედიტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ფერმერებისათვის 

მნიშვნელოვანია გარკეული საშეღავათო პერიოდის არსებობაც, რამდენადაც სოფლის 

მეურნებაში ჩადებული ინვესტიცია აუცილებად საჭიროებს მინიმ ერთ და საშუალოდ 5 

წლიან პერიოდს,  რათა დაიწყოს უკუგების მიღება.  
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10. ტექნიკით უზურნველყოფა  - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განსაკუთებით მნიშვნელოვანია მცირეგაბარიტიანი 

ტექნიკის არსებობა, რომლიც მიუდგება  რთულ რელიეფიან სავარგულებს; 

11. ხელმისაწვდომის გაზრდა კვალიფიციურ ვეტერინარულ მომსახურებაზე - სათანადო 

ხარისხის და მოცულობის ვეტერინარურ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის დონე ამ 

ეტაპზე დაბალია და აღნიშნული საკითხის მოგვარება განსაკუთრებულ საჭიროებას 

წარმოადგენს. ფერმერთა აზრით, ეს შეუძლებელი იქნება ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის და ინტენსიური ღონისძიებების გახორციელების გარეშე. 

12. განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. ასევე 

საჭიროა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს 

იმერეთის მხარის სამხრეთ-

აღმოსავლეთნაწილში. მუნიციპალიტეტს 

დასავლეთით ესაზღვრება ზესტაფონის და 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - 

ბორჯომის, აღმოსავლეთით - ხაშურის, 

ჩრდილოეთით კი - ჭიათურისა და საჩხერის 

მუნიციპალიტეტები. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ზღვის დონიდან 

285-2,642 (საშ. 420მ) სიმაღლეზე. 

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორია 91 390 

ჰა-ია, აქედან 73 390 ჰა მთაგორიანია, ხოლო 18 000 ჰა დაბლობებითაა წარმოდგენილი. 

მუნიციპალიტეტი შედგება დაბისა და 78 სოფლისაგან, რომლებიც გაერთიანებულია 

თვითმართველობის 20 ტერიტორიულ ერთეულში. დაბა ხარაგაული თბილისადან 

დაშორებულია 198 კმ ით, ხოლო ქუთაისიდან 65კმ-ით. მუნიციპალიტეტი მდიდარია 

მდინარეებით, რომელთაგან მთავარია მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე არსებობს 

მინერალური და თერმული წყლების საბადოები. ასევე ხარაგაული მდიდარია ტყის რესურსით, 

რომელსაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 68% უკავია. 

 

დემოგრაფია 

2014 წლის მონაცემებით,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 27,100 ადამიანს შეადგენს12. აქედან 

მთლიანიმოსახლეობის 20% ცხოვრობს დაბა ხარაგაულში, ხოლო დანარჩენი სოფლად. ერთ 

დასახლებაში საშუალოდ 296 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობისსიმჭიდროვეა 31 კაცი/კმ2-ზე, 

რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2)მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. მოსახლეობის 

შემოსავლის 5 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მიკრო-საწარმოები (ძირითადად ხე-

ტყის მოპოვება/გადამუშავება),ვაჭრობა და სოციალური შემწეობა. 

 

ეკონომიკა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი დარგებია სოფლის 

მეურნეობა, მიკრო-საწარმოების საქმიანობა (ძირითადად ხე-ტყის მოპოვება/გადამუშავება) და 

ვაჭრობა.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წარმოება სუსტადაა განვითარებული. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს რამოდენიმე კვების მრეწველობის მინი-საწარმო, პურის 

საცხობები, სამშენებლო დამოსაპირკეთებელი ქვების მომპოვებელი და გადამამუშავებელი 

საწარმოები, ასევე ალკოჰოლიანი სასმელების საწარმოები. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

აქტიურად ჩართულია ხე-ტყის დამზადებარეალზაციაში. მუნიციპალტეტში ასევე მოქმედებს 
                                                           
12საქასტატი, 2014 
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მინერალური წყალი ,,ზვარეს" წარმოება, რომელიც ამჟამად შეზღუდული მასშტაბით 

საქმიანობს.  

სოფლის მეურნეობა 

მიწათმოქმედება - სოფლის მეურნეობა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

დასაქმების ძირითადი სფეროა. მიუხედავად 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების სიმწირისა, 

დაკავებულია მიწათმოქმედებით. 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი შეადგენს 

13 784ჰა–ს, რაც ტერიტორიული ერთეულის 

საერთო ფართობის 15%–ია. აქედან სახნავ–სათეს 

სავარგულებს უჭირავს 4 512 ჰა (სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 33%), ხეხილის ბაღებს – 1 301 

ჰა (9%), სათიბ-საძოვარს კი - 7 970ჰა (58%)13.  

 

მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, ბოსტნეული, ლობიო და ვენახი. 

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 1.8 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ვაზის 2.8ტ/ჰა–ზე.ბოლო პერიოდში (10 

წელი) მუდმივად მცირდება ყველა კულტურის მოსავლიანობა. მოსავლიანობის შემცირების 

მიზეზებია: მეურნეობის არაეფექტურიგაძღოლა, კერძოდ კი დაბალპროდუქტიული სათესლე 

მასალა, მავნებლებთან,დაავადებებთან და სარეველებთან ბრძოლის არაეფექტური გზები, 

კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა. მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებს 

შორისშეიძლება დასახლედეს არახელსაყრელი ამინდებიც (გვალვა, წყალდიდობა, სეტყვა). 

გახშირებული გვალვის გამო სახნავი მიწებისდაახლოებით  40% საჭიროებს რწყვას, რაც 

შეუძლებელია გაუმართავი და მეტ წილად საირიგაციო სისტემების არარსებობის გამო. წვიმის 

წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება. ამასთან, მიწათმოქმედების წინაშე არსებული კიდევ 

ერთი გამოწვევაა დაჭაობება, სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 30%საჭიროებს 

დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები 

ტერიტორიულ ერთეულში არ არის14. 

 

მეცხოველეობა - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

58%უკავია. ეს მაჩვენებელი სახნავ-სათეს მიწებთან 

შედარებით დიდია. თუმცა მუნიციპალიტეტის რიგი 

სოფლები განიცდის სათიბ–საძოვრის დეფიციტს 

მათი არათანაბარი განლაგების გამო. 

საბჭოთა პერიოდში მუნიციპალიტეტში 

                                                           
13წყარო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2014 
14წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

რთველი სოფელ წყალაფორეთში 

ადგილობრივი მეფუტკრელაშაგურგენიძე 



 
 

109 
 

მეცხოველეობა ფართოდ იყო გავრცელებული. თუმცა, მას შემდეგ დღევანდელთან 

შედარებით, მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის რაოდენობა დაახლოებით 40-50%–ით 

შემცირდა.პირუტყვის შემცირების ძირითად მიზეზად შეიძლება ვივარაუდოთ მოსახლეობის 

მიგრაცია. ამჟამად ადმინისტრაციულ ერთეულში აღრიცხულია დაახლოებით 9 000 

მსხვილფეხა პირუტყვი და 1 300 ცხვარი. მეზობელი ტერიტორიული ერთეულებიდან 

ხარაგაულის საძოვრებზე პირუტყვი თითქმის არ შემოყავთ. 

 

მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 1.1 სული 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 0.2 სულიცხვარი მოდის15. რაც შეეხება მეფუტკრეობას 

ხარაგაულის რაიონის მეფუტკრეებმა საშუალოდ 1 სკაზე შესაბამისად 23.9 და 23.7 კგ თაფლი 

მიიღეს. 2012 წლიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური, რომელიც ახდენს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 

საკითხების მონიტორინგსა დააღრიცხვას.  

 

ბუნებრივი საფრთხეები 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახასიათოა 

ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, 

ზვავი, მდინარის ნაპირების წარეცხვა, 

მიწისძვრა და გვალვა16. ბოლო 

ათწლეულში ბუნებრივი 

კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა 

როგორც საცხოვრებელ, ისე სახნავ–

სათეს ტერიტორიებს. მაგალითად, 

მეწყერმა თითქმის ყველა სოფელში 

დააზიანა საცხოვრებელი ტერიტორია დასასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (როგორც 

სახნავ–სათესი, ასევე სათიბ–საძოვარი). დღეისათვის მეწყერულ ზონაში იმყოფება 28 სოფელი. 

ასევე ბუნებრივი კატასტროფებიდან აღსანიშნავია ხშირი წყალდიდობები, რომლებიც 

მნიშვნელოვნად აზიანებენ ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას (უმეტესად გზები, ხიდები) და 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პროცესს. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია 

სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაცმიწათსარგებლობის დაგეგმვისას სხვა 

ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიციქნებოდა გათვალისწინებული. 

  

                                                           
15წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
16წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები წარმოდგენილია 

SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები) 

რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერიმხარეები 

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ადგილობრივი სოფლის 

მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ ძიერ მხარეს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მდიდარი 

ტრადიცია წარმოადგენს. ფერმერულ ოჯახებს გააჩნიათ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

მარავალწლიანი ტრადიცია, შესაბამისად არსებობს მნიშვნელოვანი ცოდნა, რომელიც 

ეხმარებათ მათ საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში. ტრადიციებთან ერთად მნიშვნელოვან 

ძლიერ ფაქტორად სახელდება ადგილობრივი მოსახლეობის ძლიერი მოტივაცია, მიიღონ 

რაც შეიძლება დიდი შედეგი საკუთარი საქმიანობიდან. ფოკუს ჯგუფი ერთ-ერთი მონაწილის 

აზრით: ”მთავარი ძლიერი მხარე არის ტრადიციები და დამატებით ის რომ ცხოვრობს 

სოფელში და უნდა იზრუნოს სოფელზე და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რაშიც 

მოიაზრება სოფლის მეურნეობის ფუნქციონირება”.  

ამასთან ადგილობრივ დონეზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ სექტორად მცირე და 

საშუალო ფერმერების მიერ მეფუტკრეობა სახელდება და ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების 

აზრით უნდა მოხდეს ამ სექტორის ხელშეწყობა ბუნებრივი პირობების შენარჩუნების გზით. 

ასევე პრიორიტეტულ სექტორად სახელდება მესაქონლეობა, რასაც ხელს უწყობს საძოვრების 

მნიშვნელოვანი ფართობების არსებობა. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის 

აზრით: ”ხარაგაულში მეცხოველეობისთვის და მეფუტკრეობისთვის ძალიან კარგი გარემო 

პირობებია”. ამასთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტის აზრით: ”ხარაგაული ისე 

მდებარეობს ტერიტორიულად, რომ გამართლებილია ფუტკარი, არის ცაცხვი, წაბლის დიდი 

ტყეებია”. ამასთან, ფერმერების მიერ ერთ-ერთ ძიერ მხარედ ადგილობრივი ნაყოფიერი 

ნიადაგი, და ბუნებრივ-კლიმატური პირობები სახელდება.  

ადგილობრივი მცირე და საშუალო ფერმერები ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ მხარედ 

ასახელებენ სახლემწიფო პროგრამების არსებობას, რომლებიც მიმართულია სოფლის 

მეურნეობის განვითარებაზე. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს მაგალითად აგროვაუჩერების 

დარიგება მოყჰავთ და აღნიშნავენ, რომ ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. 

ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”2 წელია რაც სასაქონლო ვაუჩერი რიგდება და თითქმის 

ყველას აქვს სასუქი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია”.  

სუსტიმხარეეები 

ერთ-ერთ სუსტ მხარედ სახელდება მცირე და საშუალო ფერმერების დაბალი კვალიფიკაცია, 

რომელიც ხელს უშლის მათ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში და 

ასევე სხვადასხვა საგრანტო თუ სასესხო პროგრამებში მონაწილეობაში. სუსტ მხარეებში 
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ფერმერები სხვადასხვა შეღავათიანი სესხების და გრანტების მოსაპოვებლად რთულ 

პროცედურებს ასახელებენ. მათი თქმით, ფერემრებს არ ჰყოფნით კვალიფიკაცია და არ აქვთ 

საკმარისი რესურსი რათა სრულყოფილად მოამზადონ ბიზნესპროექტები და 

დააკმაყოფილონ კონკურსის პირობები. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერების აზრით მნიშვნელოვანია არსებობდეს სასუქებით და 

შხამ-ქიმიკატებით მოვაჭრეების მეტი კონტროლი, რათა მათ უზრუნველყონ ხარისხიანი 

პროდუქციის გასაღება ფერმერებზე. რესპოდენტების აზრით ფერმერებისათვის რთულია 

ხარისხიანი შხამ-ქიმიკატების გარჩევა შედარებით დაბალი ხარისხისგან. ჩაღრმავებული 

ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის აზრი: ”კონსულტაციების არარსებობა წამლის 

მოხმარებასთან დაკავშირებით არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ხარაგაულში”. ასევე 

რესპოდენტი ფიტო აფთიაქის მფლობელის აზრით: ”კონსულტაციების გაწევა შხამ-ქიმიკატების 

მოხმარებაზე ძალიან ჭირდება აქაურ ფერმერებს”.  

დამატებით, სუსტ მხარედ სახლდება სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა. ამ მიმართულებით მცირე და 

საშუალო ფერმერების აქტიურად სარგებლობენ 

სახელმწიფო უფასო ხვნა-თესვის პროგრამით, 

მაგრამ მათი აზრით ტექნიკა არის მოძველებული 

და ხშირ შემთხევაში ხარაგაულის პირობებთან 

შეუსაბამო, ზოგიერთი სოფლისთვის ტექნიკა 

საერთოდ ხელმიუწვდომელია. ფოკუს ჯგუფის 

ერთ-ერთი მონაწილე ფერმერის განცხადებით: 

”ბორბლებიანი ტრაქტორი ჩვენთან რატომ მოყავთ? მუხლუხოიანი ტრაქტორიც კი ძლივს 

მუშაობს და ბორბლებიანმა რაღა უნდა ქნას? აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ხელმისაწვდომობა ნაკლებია, რადგან მე იმას კი არ ვუყურებ ფერად–ფერადი ტრაქტორები 

რომ დარბიან, ვუყურებ ჩემ ყანაში რომ იმუშავა მე რა მივიღე”. ამასთან მცირე ფერმერების 

აზრით ტექნიკის რაოდენობა უნდა იყოს შესაბამისი და მათი ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს 

აგროვადების შესაბამისად. ”დროში ვერ ეტევიან ტექნიკის სიმცირის გამო და ვერ ხდება მიწის 

დროულად დამუშავება. ამიტომ ხშირად ძველებური მეთოდით, ხარით ვახერხებთ მიწის 

დამუშავებას ან მინიტრაქტორების გამოყენებით, რომლის შეძენის შესაძლებლობა ყველას არ 

აქვს” - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.   

ადგილობრივი მეფუტკრეობის განვითარების ერთ-ერთ პრობლემად მცირე და საშუალო 

ფერმერების მხრიდან ბაზარაზე ფალსიფიცირებული თაფლის არსებობა სახელდება, რაც 

ართულებს ნატურალური თაფლის რეალიზაციას. მეცხოველეობის და მემცენარეობის 

განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად ფერმერები აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე დაბალ ხელმისაწდომობას ასახელებენ. ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ რთულია სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამების და პროექტების 

შესახებ რთულია ხშირად ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება, შესაბამისად 

ფოკუს ფჯუფის მონაწილე ფერმერები 
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პერიოდულად სპეციალური საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს ხარგაულში, რათა 

მოსახლეობამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს 

სახელმწიფო/დონორების/საერთაშორისო თუ სხვა ორგანიზაციების პროექტების შესახებ. 

ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები და ჩაღრმავებული ინტერიუების რესპოდენტი 

ფერმერები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ფერმერები მცირე შემოსავლების გამო მხოლოდ 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში არ არიან ხშირად ჩართულები და სხვა დამატებით 

შემოსავალზე ზრუნავენ, ძირითადად ხე-ტყის მოპოვების, დამუშავების და რეალიზაციის სახით.  

ერთ-ერთ სუსტ მხარედ სახელდება აგროდაზღვევის პროდუქტების არარსებობა. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე ფერმერების აზრით უნდა არსებობდეს სპეციალური სახელმწიფო 

პროგრამები ამ მიმართულებით, რომელებიც უზრუნველყოფენ ზარალის ანაზღაურებას 

კერძო სექტორთან ერთად.  

მეცხოველეობის მიმართულებით ფერმერების სასაკლაოზე დაბალ ხელმისაწვდომობას 

ასახელებენ, რაც უძვირებს მათ ხორცის ფასს და არაკონკურენტულ ხდის სხვა 

მუნიციპალიტეტის ფერმერებთან შედარებით. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების მხრიდან 

ადგილობრივი სოფლის-მეურნეობის სუსტ მხარედ ხშირად კვალიფიციური ვეტერინარისა და 

აგრონომის  მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და მეცხოველეობაში არსებული 

დაბალპროდუქტიული ჯიშები სახელდება.  

შესაძლებლობები 

მეფუტკრეობის გავითარების ერთ-ერთ 

შესაძლებლობად სახელდება პროფესიული 

სწავლების ხელშეწყობა. ერთ-ერთი ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე ფერმერის აზრით: ”ჩვენი 

რეალობა ვიცი 2–3 მეფუტკრეა რომელსაც 

მეფუტკრე ქვია, არავინ არ მიწყინოს, ასეა 

მონოპოლისტები არიან ეს ადამიანები თავისი 

ადამიანური რესურსით, ანუ ააქვთ ის ცოდნა, 

რეალურად კარგი სპეციალისტები არიან და 

ყველას მიყავს და დაატარებენ ამ ადამიანებს. 

ასე არ უნდა იყოს, ეს ადამიანები კი არ უნდა 

დავატაროთ სოფელ–სოფელ, უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები რომ მათ ვასწავლებინოთ 

სოფელში მცხოვრები გლეხებისათვის”. ასევე ერთ-ერთი მონაწილის აზრით: ”ამერიკული 

სიმინდს ვიყიდით, მაგრამ არ ვიცით როგორ მოვუაროთ”. ამასთან, ჩაღრმავებული ინტერვიუს 

რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის აზრით ხარგაულში მემარცვლეობა გაუმართლებელია და 

კენკროვანი კულტურების წარმოებას დიდი პოტენციალი გააჩნია: ჩვენთან მიწათმოქმედებაში 

მემარცვლეობის განვითარება არის მემგონი ძალიან გაუმართლებელი, ჟოლო და მსგავსი 

კენკროვანი კულტურები კიდე შეიძლება, არ არის ისეთი რთული და შემოსავალიც მეტია, 

მოთხოვნადიც არის, წელს ფასიც კარგი ჰქონდა. სიმინდი არის ისეთი, რომ რასაც ხარჯავ 

დახვნაში, სასუქში, არანაირი მოგება არ რჩება. სიმინდის მოყვანას ახდენენ იმიტომ, რომ 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერები 
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თავისთვის და საქონლისთვის საჭმელი ჰქონდეს. მესიმინდეობას ვერ დაანებებ თავს თორე 

შიმშილით მოკვდები, დანაზოგს კიდე ვერ აკეთებ რომ რამე ახალი წამოიწყო. მაგალითად 

დიდ იმედს ვამყარებ როგორც კენკროვანი კულტურების წარმოებაზე”.  

ასევე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე საჭიროებად და შესაძლებლობად გადამამუშავებელი 

(ძირითადად ხილის და რძის) საწარმოების შექმნა სახელდება. როგორც ერთ-ერთი ფოკუს 

ჯგუფი მონაწილე აცხადებს: ”თუ რძის გადამამუშავებელი საწარმო იქნება შექმნილი და 

მთავრობა ამას გააკეთებს, გლეხი იფიქრებს რომ 5 ძროხა კი არა, უკვე 10 იყოლიოს და 

ჩააბარებს იმ რძეს”. ამასთან , მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ხარგაულში 

სასურველია მეტი ყურადღება სასათბურე მეურნეობის განვითარებას დაეთმოს, რადგან 

მუნიციპალიტეტის მდებარეობა ხელს უწყობს შემდგომში სათბურში მოყვანილი პროდუქციის 

რეალიზაციას როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს 

მეზობელ მუნიციპალიტეტებში.  

ადგილობრივი მეცხოველეობის განვითარების მიზნით ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და 

საშუალო ფერმერები არსებული ჯიშების განახლების საჭიროებას ხედავენ. ფოკუს ჯგუფის 

მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”ჩვენ გვყავს 6 ლიტრიანი ცხოველები, ამით მოგებას 

პრაქტიკულად ვერ ვახერხებთ. ახალი ჯიშები უნდა ჯიშები უნდა გამოვიყენოთ 

მეცხოველეობაში”. ამასთან, ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის 

აზრით: ”მესაქონლეობის განვითარება მეღორეობის კუთხით უფრო ადვილია და საკალმახე 

მეურნეობების განვითარებას აქვს დიდი პოტენციალი, მეც ვაპირებ საკალმაზე მეურნეობა 

გავაკეთო”. საკალმახე მეურნეობასთან ერთად ფერმერები ხშირად მეღორეობის დიდ და 

სანერგე მეურნეობის განვიტარების დიდ პოტენციალზე საუბრობენ.  

დაფინანსების საჭიროებასთან ერთად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების კვლავ სწავლების 

საჭიროებას ხედავენ: ”ჩვენ თუ ჯერ გლეხებს არ ვასწავლეთ პროექტი როგორ შეადგინონ 

ელემენტალური, თუ  ეს არ იცის, რა დაფინანსებაზეა მაშინ საუბარი? იქ ხომ კონკურენცია 

იქნება, იქ ხომ პროექტები ერთმანეთს შეეჯიბრება?” - აცხდებს ერთ-ერთი ფერმერი. მცირე და 

საშუალო ფერმერების უმეტესობა თანხმდება, რომ სახელწიფომ ფულადი რესურსების 

მიწოდებასთან ერთად ფერმერებს უნდა მიაწოდოს 

საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც დაეხმარება 

მათ საგრანტო და სხვა სახის კონკურსებში წარსადგენი 

პროექტები მაღალი ხარისხით მოამზადონ. მცირე და 

საშუალო ფერმერების აზრით კონსულტაციების და 

სწავლების მომსახურების მიწოდება ფერმერებს 

შესაძლებლობას მისცემს განავითარონ საკუთარი 

მეურნეობა სესხებზე მეტი ხელმისაწვდომობით და 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის 

გაზრდის გზით. ასევე ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი - 

ადგილობრივი ფიტო მაღაზიის მფლობელი 
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აზრით მცირე და საშუალო ფერმერებისათვის რთულია თანადაფინანსების ან ქონების 

გირავნობის უზრუნველყოფა ბიზნესპროექტების კონკურსებში, შესაბამისად ამ 

მიმართულებითაც ხედავენ ფერმერები სახელმწიფოს მხადაჭერის აუცილებლობას. 

კოოპერატივების შექმნა და ბაზარზე გაერთიანებული რესურსებით ოპერირება მცირე და 

საშუალო ფერმერების აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა მათი საქმიანობის 

გასაფართოვებლად.  

ასევე დაფინანსების შესაძლებლობის გაზრდასთან ერთად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები 

ხელიფუფლების და ფერმერების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ და 

მაგალითად მოჰყავთ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა. რესპოდენტების 

აზრით თუ არ მოწესრიგდა ინფასტრუქტურა მათვის ძნელი იქნება დაფინანსებული 

პროდუქტების რეალიზაცია.  

საფრთხეები 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისთვის მომავალ საფრთხედ სახელდება მოსახლეობის 

მიგრაცია, რაც გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის სექტორში ცოდნის გადინებაზე. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”მე რასაც ვუყურებ სოფელში არავინ არ 

ბრუნდება, მაღალი კვალიფიკაციის გლეხები ტოვებენ სოფელს სხვაგან მიდიან სამუშაოდ და 

სოფელში მეურნეობის აღორძინებაზე ძალიან რთულია ლაპარაკი თუ ეს პროცესი არ 

შეჩერდა”. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები განსაკუთრებით ახალგაზრდების გადინებას მიიჩნევენ 

საფრთხედ, რაც ყოველწლიურად კიდევ უფრო მეტად ართულებს ადგილობრივი ეკონომიკის 

და სოფლის მეურნეობის განვითარებას.  

მცირე და საშუალო ფერემრების აზრით, ასევე მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს შხამ-

ქიმიკატების გამოყენების შედეგად გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება, რაც მნიშვნელოვნად 

აზიანებს გარემოს და ართულებს მომავალში ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას. 

ფერემრების აზრით გარემოს დაბინძურება განსაკუთრებით მეფუტრეობის სექტორს 

აზარალებს.  

ამასთან, მცირე და საშუალო ფერმერები ერთ-ერთ საფრთხედ სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი 

პროგრამების განხორციელებას მიიჩნევენ, რომლებიც ან/ვერ ითვალისწინებს ხარაგაულის 

სპეციფიკას. მაგალითის სახით მცირე ფერმერებს ”მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის 

საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი” მოჰყავთ, რომლის ფარგლებშიც მათი 

აზრით აგროტექნიკამ სრულყოფილად ვერ შეასრულა მოხვნის სამუშაოები ადგილობრივი 

ნიადაგის გათვალისწინებით. ”პროგრამები და პროექტები მხოლოდ კაბინეტებში არ უნდა 

იწერებოდეს, ჩვენი აზრით უნდა მოისმინონ. რაც არის ქართლში და კახეთში კარგი ის ვერ 

იმუშავებს ხარაგაულში, ყველა რეგიონს უნდა თავისებური მიდგომა. გლეხებთან უნდა იყოს 

შეხვედრები და მათ საჭიროებებზე უფრო ჩამოყალიბებულ აზრს გამოიტან” - აცხადებს ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილე მცირე ფერმერი.  
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ერთ-ერთ საფრთხედ მცირე და საშუალო ფერმერები ეპიდემიურ დაავადებებს მიიჩნევენ, 

რომელიც მნიშვნელოვნად აზიანებს მათ საქონელს. ფერმერების აზრით ვეტერინარულ 

მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობაა, რადგან მხოლოდ კერძო ვეტერინარის 

ინსტიტუტი მოქმედებს და კერძო ვეტერინარები ხშირად ვერ იცლიან ყველა კლიენტისთვის. 

შესაბამისად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს საქონელი ეღუპებად რადგან 

დროულად ვერ მოახდინეს მათი სათანადო მოვლა ვეტერინარის დახმარებით. ამასთან, 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს ერთ-ერთი რესპოდენტისაზრით: ”რომ ადრე ამდენი დაავადება არ 

იყო, მიზეზია ის, რომ ხარისხიანი წამლები არ არის”. 

საფრთხეებად მცირე და საშუალო ფერმერების მხირად ასევე ბუნებრივი მოვლენები 

სახელდება როგორებიცაა: გვალვა, სეტყვა და წყალდიდობა. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 

ფერმერის განცხადებით: ”წელს ჩემი მეზობლისგან ვიცი ლობიო დათესეს, იყო გვალვა, გახმა  

ლობიო და ვერ მიიგო შესაბამისად  მოსავალი. ეს ძალიან ხშირი პრობლემაა”.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 

მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და შესაბამისად 

წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths)  სუსტი მხარეები (Weakness)  

 

 ხელსაყრელი რელიეფი და კლიმატური 

პირობები მეცხოველეობის და 

მეფუტკრეობის განვითარებისთვის;  

 მეტ-ნაკლებად ნყოფიერი ნიადაგები; 

 წყლის რესურსების არსებობა; 

 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

ტრადიცია და სფეროში არსებული ცოდნა;  

 

 

 

 მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა;  

 ინფორმაციის ნაკლებობა სხვადასხვა 

პროგრამებზე (აგრო სესხები, საგრანტო 

კონკურსები); 

 სასაკლაოებზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 

ბიზნესპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით;  

 მეცხოველეობაში არსებული 

დაბალპროდუქტიული ჯიშები; 

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 

ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 

პროგრამების სიმცირე;  

 სადრენაჟე სისტემების არარსებობა და 

საირიგაციო სისტემის გაუმართავობა; 

 ხარისხიან შხამ-ქიმიკატებზე და სასუქებზე 

დაბალი ხელმისაწვდომობა; 

 ბაზარზე ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

არსებობა;  

 კვალიფიციური ვეტერინარისა და 

აგრონომის  მომსახურებაზე დაბალი 

ხელმისაწვდომობა; 
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 კლიმატური პირობების ხშირი ცვლა;  

 აგროდაზღვევის პროდუქტების სიმცირე; 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  

ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო 

კურსების მიწოდება;  

 ახალისაწარმოს შექმნა (რძის და ხილის 

გადამამუშავებელი); 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 

მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 

მიმართულებით;  

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 

ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 

პროგრამების განხორციელება;  

 მეღორეობის და საკალმახე მეურნეობების 

განვითარება;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 

ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა;  

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სასაკლაოს მოწყობა;  

 სასათბურე მეურნეობების განვითარება;  

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 

 საქონლის ჯიშების გაუმჯობესება; 

 ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 სადრენაჟე სისტემების და საირიგაციო 

სისტემის მოწყობა; 

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ 

პროგრამებზე და პროექტებზე ხშირი 

საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;  

 კოოპერატივების შექმნა მცირე და 

საშუალო ფერმერების ჩართულობით; 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 

განახლება, ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა და წარმოების ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვა; 

 სანერგე მეურნეობის განვითარება;  

 კენკროვანი კულტურების განვითარება; 

 აგროდაზღვევის პროდუქტების 

განვითარება ადგილობრივი 

ფერმერებისათვის;  

 ბუნებრივი საფრთხეების ზიანის შემცირება; 
 

 

 

 ბუნებრივი საფრთხეები (გვალვა, სეტყვა 

და ა.შ); 

 მიგრაცია და ცოდნის გადინება;  

 გარემოს დაბინძურება;  

 აპიდემიური დაავადებები; 

 მოსახლეობის ინერტულობა. 
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ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში სოფლის 

მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს შემდეგი სახით 

ანაწილებენ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

 (1) ტექნიკა - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა; 

 (2) იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე აგროკრედიტებზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 (3) კანონმდებლობა - იგულისხმება ტყითსარგებლობის კანონმდებლობის შეცვლა. 

მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის რთულია ხე-ტყის მოპოვებაზე ნებართვის მიღება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ხე-ტყის მოპოვება არ შედის სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში, ფერმერების მხრიდან ეს საკითხი ხშირად დასახელდა 

პრობლემატურად, რადგან ადგილობრივი ფერმერების დიდი ნაწილი ასევე 

ჩართულია ხე-ტყის მოპოვების და ხის პროდუქციის დამზადების საქმიანობაში; 

 (4) გზა - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საჭიროებას 

წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება;  

 (5) განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების დონის 

ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. ასევე 

იგულისხმება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა; 

 (6) გადამამუშავებელი საწარმო - ადგილობრივ ფერმერებს უჭირთ მათი პროდუქციის 

რეალიზაცია სხვადასხვა შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე, შესაბამისად მათი სურვილია 

4. გზა 

5. განათლება 

1. ტექნიკა 

3. კანონმდებლობა 

2. იაფი აგრო 

კრედიტები 

6. გადამამუშავებელი 

საწარმო 

მა
ღ

ალ
ი 

დ
აბ

ალ
ი 

სა
სწ

რ
აფ

ო
 

დაბალი გავლენა მაღალი 
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მუნიციპალიტეტში არსებობდეს სხვდასხვა გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც 

ჩაიბარებენ მათ მიერ წარმოებულ პირველადი სახის პროდუქციას შემდგომი 

გადამუშავების მიზნით.  
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ძირითადი მიგნებები 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული განხილვებისა და ინტერვიუების შედეგად გაკეთდა 

შემდეგი მნიშვნელოვანი დასკვნები:  

 ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში არის კვალიფიციური აგრონომებისა და 

ვეტერინატების ნაკლებობა. ყველა მუნიციპალიტეტში მხოლოდ რამდენიმე კერძო 

პირს შეუძლია უზრუნველყოს აგრონომიული და ვეტერიანრიული მომსახურების 

მიწოდება მაღალი ხარისხით. შედეგად, ფერმერებს აქვთ შეზრუდული 

ხელმისაწვდომობა ტექნიკურ კონსულტაციაზე, რაც დაკავშირებულია მოსავლის 

მიღებასთან თუ მეცხოველეობასთან, ეს კი ზეგავლენას ახდენს ფერმებში მაღალ 

პროდუქტიულობაზე და წარმოებული პროდუქციის ხარისხზე. სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრომ ახლახანს ჩამოყალიბებული საინფორმაციო და საკონსულტაციო 

სამსახურები, რომელთაც ჯერჯერობით არასაკმარისი შესაძლებლობები აქვთ 

ფერმერებისთვის საჭირო ინფორმაციის ნაწილის მისაწოდებლადაც კი. ფერმერები 

სათანადოდ ვერ აღიქვავენ ასეთი ტიპის მომსახურების საჭიროებას და ღირებულებას.   

 ცუდი გენეტიკა, როგორც ჩანს, არის პირველი მიზეზი ფერმერთა პირუტყვის დაბალი 

პროდუქტიულობის. სანაშენე შესაძლებლობები პრაქტიკულად არარსებობს ქვეყნის 

მასშტაბით და არის მცირე მოთხოვნა-მიწოდება ხელოვნური განაყოფიერების 

მომსახურებაზე. 

 საძოვრების უმეტესობის მდგოამრეობა გაუარესებულია მათი უწყვეტი გამოყენების 

გამო. გადაძოებული და ღარიბი საძოვრების გამოყენებას აქვს მრავალი ნეგატიური 

გავლენა, როგორც სოფლის მეურნეობაზე, ისე გარემოზე. ყველაზე უარყოფით 

შედეგად უნდა მივიჩნიოთ მეცხოველეობის განვითარებისთვის მწირი/ცუდი საკვები 

ბაზა.  

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე არასაკმარისი ხელმისაწვდომობა იწვევს 

აგროვადების დარღვევას და ამცირებს საქმიანობის ხარისხს. მიუხედავად იმისა, რომ 

ხელისუფლების მხრიდან ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ჩაიდო დიდი ინვესტიცია 

ტექნიკით მომსახურების გაუმჯობესებისთვის, არსებული ტექნიკის დიდი ნაწილი 

გაუმართავი/ამორტიზირებულია და ვერ აკმაყოფილებს ფერმერების მოთხოვნებს, 

რომლებიც პროდუქტს აწარმოებენ რეალიზაციის მიზნით. ტექნიკის დეფიციტის 

პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა გაზაფხულისა და შემოდგომის სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობის დროს. ამის შედეგია შემცირებული მოსავალი და წარმოების 

გაზრდილი ხარჯები.  

სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებია:  

 მავნებლების/დაავადებების კონტროლის არასაკმარისი ღონისძიებები. შედეგად, 

ფერმებში კულტურების პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად დაბალია ვიდრე უნდა იყოს 

არსებული აგრო-კლიმატური პირობებისა და მცენარის სახეობის გათვალისწინებით. ეს 

პრობლემა რამდენიმე მიზეზით არის განპირობებული, მათ შორის საჭირო ცოდნისა და 
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უნარების ნაკლებობა ფერმერების მხრიდან, აგრონომებზე და მცენარეთა დაცვის 

სერვისებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა, არასათანადო პრეპარატების გამოყენება 

დაავადებების კონტროლისთვის და ა.შ.  

 გარდა იმისა, რომ ფერმერები ვერ იღებენ მუდმივ და სანდო კონსულტაციას 

აგრონომებისა და ვეტერინარებისგან, ისინი არ ფლობენ საბაზისო ცოდნას და უნარებს 

ყოველდღიური საქმიანობის განსახორციელებლად. ეს გამოწვეულია შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობით პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგებზე. ამასთან, ზოგიერთ 

შემთხვევაში ფერმერები სათანადოდ ვერ აცნობიერებენ შესაბამისი ცოდნის 

მნიშვნელოვნებას.  

 ზოგიერთი ფერმერისთვის რთულია აქტიურად ჩაერთოს მთავრობის ან სხვადასხვა 

დონორების მიერ დაფინანსებულ პროგრამებსა და პროექტებში. მათ არ აქვთ 

დოკუმენტებთან მუშაობის და სარეგისტრაციო/სააპლიკაციო ფორმების სათანადოდ 

შევსების გამოცდილება.  

 კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია ფერმერებისთვის. მათი დაბალი 

შესაძლებლობა მოახდინონ გრანტების თანადაფინანსება  ან ქონებით უზრუნველყოფა 

არის ძირითადი მიზეზები, რატომაც ისინი ხშირად ვერ ხდებიან მონაწილეები 

სახელმწიფო პროგრამების და ვერ იღებენ კაპიტალს სესხის გამცემი ინსტიტუტებიდან.  

 ადგილობრივი ფერმერებისთვის რთულია სხვადასხვა სახელმწიფო ან დონორი 

ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროგრამებში ეფექტიანი მონაწილეობისთვის 

სათანადო ბინეს-გეგმების მომზადება. ფერმერებს ასევე არ აქვთ ცოდნა, რომ 

განახორციელონ მონიტორინგი და შეაფსება მათი ფერმერული საქმიანობის.  

 ფერმერებს უჭირთ პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ და რეგიონალურ 

ბაზრებზე. მათ ხშირად აქვთ განცდა, რომ გადამყიდველები ატყუებენ და არსებული 

გადამამუშავებელი საწარმოები იხდიან არაადეკვატურად დაბალ ფასს მათ მიერ 

წარმოებულ ნედლეულში.  

 მცირე და საშუალო ზომის ფერმერებს სჯერათ, რომ რესურსების გაერთიანებით 

კოოპერატივში შეამცირებენ მასალებსა და სერვისზე დანახარჯებს, გაზრდიან საბაზრო 

ძალაუფლებას, გაზრდიან მდგრადობას სტიქიური უბედურებების მიმართ და სხვა.  

 გვალვა, რომელიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საკმაოდ გახშირდა, არის 

მოსავლიანობის შემცირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. 

ფერმერების ძირითადი ნაწილი არ არის მომზადებული პრევენციული ღონისძიებების 

გატარების ან ზიანის შემცირებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია გვალვასთან.  
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ძირითადი რეკომენდაციები 

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში რესპოდენტებთან ერთად ხელისუფლებისა და კერძო 

სექტორისთვის შემდეგი ძირითადი რეკომენდაციები შემუშავდა:  

 კვალიფიციურ აგრონომებსა და განსაკუთრებით ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა - სპეციალისტების სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა საჭიროებს მრავალ 

წელს და გრძელვადიან ინვესტიციას სასოფლო-სამეურნეო განათლებაში სხვადასხვა 

დონეზე, სერვისის სისტემის და სტანდარტების დანერგვას, ფერმერთა 

გათვითცნობიერებას ასეთი სერვისის სარგებლის შესახებ და სხვა. რეკომენდირებული 

ცვლილება უნდა იყოს პირველხარისხოვანი ამოცანა საქართველოს მთავრობისთვის, თუ 

მას აქვს მოლოდინი, რომ ქართველი ფერმერები იქნებიან კონკურენტუნარიანები 

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე. სოფლის მეურნეობის დარგში შედეგები არ 

გაუმჯობესდება, თუ ფერმერები არ მიიღებენ სანდო და კვალიფიციურ მომსახურებას.  

რესპონდენტებმა შემოგვთავაზეც სერვისის მიღების სხვადასხვა მოდელები: სპონსორობა 

მასალების მომწოდებლებისგან, სახელმწიფოსგან სუბსიდია, ჯგუფური კონტრაქტები, 

აბონიმენტები ასოციაციის წევრებისთვის და სხვა.  

 პირუტყვის მაღალპროდუქტიული ჯიშების დანერგვის ხელშეწყობა - საქართველოში 

პირუტყვის ჯიშები არის გადაგვარებული და არაეფექტიანი. ძალისხმევა უნდა გაიზარდოს 

ქვეყანაში ეტაპობრივად ჯიშების გაუმჯობესებისთვის. ეს შესაძლებელია მოხდეს 

ხელოვნური განაყოფიერების ხელშეწყობით, მთავრობისა და კერძო სექტორის 

თანამშრომლობით. ქართულ-შვეიცარიული ერთობლივი ფერმა, რომელიც 

მდებარეობს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთში, არის კარგი მაგალითი თუ 

როგორ შეიძლება 4-5 წლის განმავლობაში ხელოვნური განაყოფიერებით გენეტიკის 

გაუმჯობესება.  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია. ხარისხიანი ცხოველთა საკვები, კვალიფიციური 

ვეტერინარული მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან და პირუტყვის ჯიშობრივ 

გაუმჯობესებასთან ერთად არის მესაქონლეობის ფერმის მაღალი პროდუქტიულობის 

შეუცვლელი ფაქტორი. ხელისუფლებამ უნდა იმუშაოს აკადემიის, საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახურების და თემის ლიდერებთან ერთად, რათა ფერმერულ 

მეურნეობებს აუხსნან თუ რა არის გრძელვადიანი უარყოფითი გარემო და კომერციული 

ეფექტი საძოვრების გადაძოვებისა და ნიადაგის ეროზიის. ეს უნდა გაკეთდეს ეროზიისკენ 

მიდრეკილ ადგილებში ჰოლისტიკური მართვისა და პერმაკულტურის მეთოდების 

დანერგვის პარალელურად. საზოგადოებას ასევე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია 

როტაციული ძოვების უპირატესობების შესახებ.  

 მავნებლებისა და დაავადებების კონტროლის გაუმჯობესებაის საჭიროება.  

მნიშვნელოვანია მავნებლების/დაავადებების პრენენციისა და კონტროლისთვის 

ღონისძიებების გატარება სხვადასხვა მხარეების მხარდაჭერით - სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები, მასალების მიმწოდებლები, 

ფერმერული მეურნეობები. მხარდაჭერის ეფექტი იქნება შეზღუდული თუ ფერმერები 

აქტიურად არ ჩაერთვებიან მათი მოსავლის დაცვაში. ამასთან, კერძო სექტორიც 



 
 

122 
 

(მაგალითად, მიმწოდებლები) უნდა იყოს ჩართული დაავადებების კონტროლის 

პროცესში.  

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გაუმჯობესება - ხელისუფლებამ (შპს „მექანიზატორთან 

ერთად) და კერძო სექტორმა უნდა გააგრძელოს ტექნიკის გაუმჯობესების დაფინანსება, 

რათა მოხდეს ძველი ტექნიკის შეკეთება და ფერმების ახალი ტექნიკით აღჭურვა.  

 სასოფლო-სამურნეო სექტორში ფერმერებისთვის სპეციალური სასწავლო კურსებისა 

და დარგობრივი კონსულტაციების მიწოდება - საჭიროა, რომ ფერმერებისთვის 

შემუშავდეს სასწავლო კურსების მიწოდების სისტემა (არა მხოლოდ ტექნიკურ 

საკითხებზე, არამედ აგრობიზნესის მენეჯმენტზე, ფერმის ფინანსურ და საბუღალტრო, 

მარკეტინგულ საკითხებში და ა.შ.), კურსები მორგებული უნდა იყოს სპეციალურად 

ფერმერებზე და მათი მიწოდება უნდა ხდებოდეს პროფესიული სასწავლებლებისა და 

ტრენინგ ცენტრების გამოყენებით. ამის პარალელურად უნდა გაიზარდოს 

საკონსულტაციო-სამსახურების შესაძლებლობები, რათა მათ შეძლონ საკონსულტაციო 

სერვისების გაწევა.  

 ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში ინვესტირება წინ უნდა უძღოდეს ყოველ ახალ 

ინიციატივას, რომელიც ხელს უწყობს ფერმერს თუ აგრობიზნესს.  კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია, რომ ინიციატივის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს არა მხოლოდ 

ინფორმაციის მიწოდება პროგრამის პროცედურებისა და ახალი შესაძლებლობების 

შესახებ, არამედ ფერმერს ხელი უნდა შეეწყოს მოთხოვნილი დოკუმენტების 

მომზადების პროცესშიც.  

 ფერმერთა კაპიტალზე წვდომის გაუმჯობესება  გაზრდილი ინვესტირებით  მიზნობრივ 

საგრანტო პროგრამებსა და სასოფლო-სამეურნეო სესხების სუბსიდირებაში.  

მნიშვნელოვანია, რომ გრანტი და სესხი გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ 

საოპერაციო ხარჯების დასაფარად, არამედ მოხდეს ინვესტირება ტექნიკისა და 

მანქანა-დანადგარების შეძენაში, შენობა ნაგებობებისა და მიწის შეძენაში, რომელთა 

ეფექტიც სსოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე განსაკუთრებით მაღალია.  

 ფერმერების ბიზნესის კონსულტაციებით უზრუნველსაყოფად სისტემის ჩამოყალიბება - 

ასეთი სისტემა ხელს შეუწყობს ფერმერებს არა მხოლოდ გრანტებისა და ბიზნეს 

სესხებისთვის გეგმების მომზადებაში, არამედ სტრატეგიული, გადაუდებელი და მუდმივი 

დაგეგმარების პროცესში, ბიზნეს საქმიანობის შედეგიანობის ანალიზისა და ფერმერის, 

სერვისისა და ბაზრის დაკავშირებაში.  

 ახალი გადამამუშავებელი და მარკეტინგული საწარმოების ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა. ფერმერების ხედვით ასეთი საშუალებები უნდა არსებობდეს ყველა 

მუნიციპალიტეტში და ხდებოდეს ფერმებში წარმოებული ნედლეულის შეძენა, 

გადამუშავება და შეფუთვა, ფერმერებისთვის ხელსაყრელ ფასად და პირობებში. ეს 

ხედვა არის კარგი გამოხატულება, იმისა თუ რა ადაადეკვატურად აქვთ გააზრებული 

ფერმერების ნაწილს საბაზრო ურთიერთობების ძირითად საფუძვლები.  

 მცირე და საშუალო ფერმერთა კოოპერატივების შექმნის ხელშეწყობის გაგრძელება. 

მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ და დონორებმა ხელი შეუწყონ ფერმერებს, 

რომელთაც აქვთ სურვილი გააერთიანონ რესურსები და ჩამოაყალიბონ კოოპერატივი. 
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ეს მხარდაჭერა უნდა მოიცავდეს ცნობიერების ზრდას, ორგანიზაციული განვითარების 

მხრივ შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და წარმოების, გადამუშავებისა და 

მარკეტინგის ტექნიკურ ასპექტებს.  

 ბუნებრივ-კლიმატური საფრთხეებისგან მოსალოდნელი ზიანის შემცირებისთვის მეტი 

ინვესტირება - რეგიონის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტების 

უმრავლესობას სჭირდება საირიგაციო სისტემა. ასევე, აუცილებელია მდინარის 

ნაპირებზე გაბიონების მშენებლობა, წყლის დიდი ნაკადის შეკავებისთვის ნაგებობების 

მოწყობა, საძოვრების მართვის სისტემის დანერგვა და სხვა. რესპოდენტების ნაწილის 

შეფასებით, დიდი როლი აქვს სოფლის მეურნეობაში დაზღვევის სისტემას. საჭიროა 

სადაზღვეო სისტემის შესაბამისობაში მოყვანა ფერმერების საჭიროებებსა და 

შესაძლებლობებთან.  
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დანართი 1 - სახელმძღვანელო ჩაღრმავებული ინტერვიუსათვის და 

ფოკუს-ჯგუფებისათვის 

I. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების ძლიერი 

მხარეების  შესახებ;  

1. თქვენი აზრით, რა არის და რაში გამოიხატება თქვენი საქმიანობის ძლიერი მხარეები? 

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს ძლიერი მხარეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  

3. თქვენი დაკვირვებით რა ფაქტორები უწყობს ხელს (შეიძლება შეუწყოს) თქვენი 

ძლიერი მხარეების შენარჩუნებას/გავითარებას და რა ფაქტორები ხდენს თქვენს 

ძლიერ მხარეებზე უარყოფით გავლენას?  

II. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების სუსტ 

მხარეებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის და რაში გამოიხატება თქვენი საქმიანობის სუსტი მხარეები? 

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს სუსტი მხარეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  

3. თქვენი დაკვირვებით რა ფაქტორები უწყობს ხელს (შეიძლება შუწყოს) თქვენი ძლიერი 

მხარეების აღმოფხვრას და რა ფაქტორები კიდევ უფრო მეტად აურესებს თქვენი 

საქმიანობის სუსტ მხარეებს?  

III. მთავარიამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების 

შესაძლებლობებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის ის შესაძლებლობები, რომელებიც თქვენს დაგეხმარებოდათ 

თქვენი საქმიანობის განვითარებაში/გაფართოვებაში? 

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს შესაძლებლობები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  

3. თქვენი აზრით რა არის საჭირო არსებული შესაძლებლობების გამოსაყენებლად?  

4. თქვენი აზრით ვინ უნდა იზრუნოს ამ შესაძლებლობების გამოყენებაზე?  

IV. მთავარიამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების 

საფრთხეებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის ის საფრთხეები, რომელებმაც შესაძლოა ხელი შეუშალონ 

თქვენს საქმიანობას მომავალში?  

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს საფრთხეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  

3. თქვენი აზრით ვინ და როგორ უნდა იზრუნოს ამ ამ საფრთხეების 

განეიტრალებაზე/მათი გავლენის შემცირებაზე?  

 

1. ზოგადად რა საჭიროებებს ხედავთ თქვენი სფეროს განვითარებისათვის? 


