საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

გეოგაპი
ადგილობრივი სტანდარტი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი
წარმოებისათვის

წიგნი პროექტ „ზრდა“-ს ფარგლებში გამოიცა საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის, საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიის, Q-Point-ისა და
Chemonics-ის ერთობლივი თანამშრომლობით. ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტი
ზრდა არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს სამიზნე რეგიონებში
მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. Zrda-ს ერთ-ერთი მთავარი
მიზანი სოფლის მეურნეობის სფეროში მაღალი ხარისხის ხილისა და ბოსტნეულის
წარმოების ზრდის ხელშეწყობაა. პროექტი ასევე აუმჯობესებს ბაზრებზე წვდომას
ფერმერთა და საწარმოო ჯაჭვში ჩართული სხვა სუბიექტებისათვის.

ხილისა და ბოსტნეულის ადგილობრივი სტანდარტის, გეოგაპის (GeoGAP)
შემუშავება, სერტიფიცირების სქემის გამართვა და ამ სახელმძღვანელოს
პუბლიკაცია შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დახმარებით ამერიკის
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
მეშვეობით. ნაშრომში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორებს და არ
გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
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გეოგაპის სტანდარტის მოთხოვნები მასერტიფიცირებელი ორგანოების
მიმართ, შუამდგომლობა და აუდიტები
მიმართ
აუდიტები:
1. მასერტიფიცირებელი ორგანო
ორგანო:
a) სტანდარტის პირობებთან შესაბამისობა, რომლებიც თან ერთვის გეოგაპის სახელმძღვანელო
დოკუმენტაციას, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების
საფუძველზე დადასტურებულია მასერტიფიცირებელი ორგანოს მიერ.
b) მასერტიფიცირებელმა ორგანოებმა გეოგაპის სტანდარტთან შესაბამისობის შესამოწმებლად
უნდა უზრუნველყონ კვალიფიციური აუდიტორების მომსახურება, რომლებიც ჩაატარებენ
ინსპექციებს. ეს აუდიტორები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებებს:
● ცოდნა მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქებისა და კარგი სასოფლო-სამეურნეო
პრაქტიკების შესახებ, რომელიც მიღბულია პროფესიული და/ან უმაღლესი განათლების
შედეგად, ან გამოცდილებით, ან შესაბამისი ოფიციალური კურსის/ტრენინგის შედეგად
(ყველა შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია);
● უმაღლესი განათლება შესაბამისი მიმართულებით (კურსის მინიმალური ხანგრძლივობა
მინიმუმ 2 წელი);
● მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სწავლის დასრულების შემდეგ;
● მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება მებაღეობაში/აგრონომიაში (წარმოება ან ხარისხის
მართვა მებაღეობაში/აგრონომიაში) ;
● ენის ცოდნა: ქართული ენა და სპეციალური აგროტერმინოლოგია (რეკომდენრირებულია
ინგლისური ენის ცოდნა);
● კანდიდატი უნდა იყოს დანასწრები გეოგაპის მინიმუმ ერთ აუდიტს, ჩატარებულს
კვალიფიციური აუდიტორის მიერ;
● მასერტიფიცირებელი ორგანო ვალდებულია დაესწროს მინიმუმ ერთ აუდიტს მაინც,
ჩატარებულს კვალიფიციური აუდიტორის მიერ;
● მუშაობის დაწყებამდე აუდიტორმა ფერმერებს უნდა წარუდგინონ თავიანთი თავი და მათი
მიზანი.
2. ფერმერი
ფერმერი:
a) სერტიფიცირებისთვის ფერმერმა უნდა დაარეგისტრიროს ყველა ადგილი/ნაკვეთი, სადაც
მოიყვანება ან დამუშავდება სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული კულტურები. გამოყენების
სფერო მოიცავს კულტივაციის მთელ ციკლს (დათესვიდან მოსავლის აღებამდე) და მოსავლის
აღების შემდგომ დამუშავებას იქამდე, სანამ პროდუქცია ეკუთვნის ფერმერს.
b) თუ პროდუქცია არ დამუშავდება (ქიმიურად, შეფუთვა, დასაწყობება, გარეცხვა, ა.შ.) ეს უნდა
აღინიშნოს
შესაბამის
დოკუმენტაციაში.
პროდუქცია,
რომელიც
წარმოებულია
სერტიფიცირებისთვის დაურეგისტრირებელ ნაკვეთში და პროდუქცია, რომელიც არ არის
შეყვანილი გეოგაპის გამოყენების სფეროში
მაგრამ მოყვანილია რეგისტრირებულ
ნაკვეთებზე მიეკუთვნება პარალელურ წარმოებას/მფლობელობას. მასერტიფიცირებლის მიერ
განსახორციელებელ აუდიტზე რეგისტრაციისას ფერმერმა უნდა მიუთითოს ყველა ნაკვეთი და
კულტურა, რომელზეც უნდა სერტიფიკატის აღება.
c) იმისათვის, რომ ფერმერი დარეგისტრირდეს გეოგაპის სერტიფიცირებისთვის, საჭიროა
შეავსოს ყველა აუცილებელი ფორმა. სარეგისტრაციო ინფორმაცია მოიცავს: კომპანიის
სახელს, საკონტაქტო ინფორმაციას, მისამართს (ფიზიკური და საფოსტო), ფერმერის
პირადობის მოწმობის ნომერსა და საკონტაქტო ინფორმაციას.

გეოგაპის ზოგადი დებულებები

11 ნოემბერი, 2018 გვერდი 1 5-იდან

d) სერტიფიკატი არ არის გარდამავალი ერთი იურიდიული/ფიზიკური პირიდან მეორეზე,
როდესაც საწარმოო ერთეული იცვლის სტატუსს/მფლობელს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია
წინასწარი აუდიტი.
e) სერტიფიკატი შეიძლება მოთხოვნილი იყოს მთლიანი კომპანიისათვის (იურიდიული
პირისთვის) და ერთი ან რამდენიმე კულტურისთვის, ნაკვეთისთვის ან კომპანიის ნებისმიერი
ნაწილისთვის.
3. აუდიტები (ზოგადი
ზოგადი):
a) აუდიტი შედგება კომპანიაში ვიზიტისგან და შეფასებისგან, შესაბამისობაშია თუ არა
ფერმერის პრაქტიკები გეოგაპისთვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. აუდიტი მოიცავს
ვიზუალურ დათვალიერებას (თავად კომპანიის/ფერმერული მეურნეობის, სამუშაო
ხელსაწყოებს, საოპერაციო აქტივობების და წარმოებული ჩანაწერების) და ფიზიკურ
ინსპექციას (სათბურის, ნაკვეთების, არსებული ხელსაწყოების, მარაგების, მცენარეთა
დაცვის საშუალებების, სასუქების, ნარჩენების, ჩანაწერების, ა.შ.). დამატებითი
განმარტებებისთვის შესაძლოა გამოიკითხონ ფერმერი და ფერმაში მომუშავეებიც (როგორც
დაქირავებულები, ასევე ფერმერის ოჯახის წევრები).
b) მონიტორინგი ტარდება უშუალოდ ზემოთხსენებულ
წარმოების, შესანახ და გადასაფუთ ადგილებში.

პროდუქტის

(ხილ-ბოსტნეულის)

c) გეოგაპის გარე აუდიტი, როგორც წესი, გრძელდება 2-3 საათის განმავლობაში ერთი
იურიდიული პირისთვის. ეს მოიცავს გეოგაპის მოთხოვნების სიის მიხედვით სრულ
შემოწმებას და შედეგების ფერმერისთვის სიტყვიერად გაცნობას.
d) ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს აუდიტის ხანგრძლივობაზე არის (ეს სია არ არის
ამომწურავი): ნაკვეთების რაოდენობა (ფართობი, ტერიტორიული სიახლოვე, ა.შ.),
კულტურების რაოდენობა, დაქირავებულების რაოდენობა, აუდიტის ტიპი (თავდაპირველი
სერტიფიცირების თუ განმეორებითი აუდიტი), წერილობითი მონაცემების ხელმისაწვდომობა
და გარკვეულობა.
e) აუდიტორი ადგენს თუ რა დონეზეა შესრულებული თითეული საკონტროლო წერტილი:
კი - განხორციელება სწორია
არა - პუნქტი არ არის დოკუმენტირებული და/ან განხორციელებული (იმ დონეზე, რომ
ჩაითვალოს), სტანდარტის ელემენტები არ არის დოკუმენტირებული / განხორციელებული
მოთხოვნებთან შესაბამისობით, რაც ქმნის სტრუქტურულ შეუსრულებლობებს.
თითეულ საკონტროლო წერტილს უნდა ახლდეს კომენტარები. საკონტროლო წერტილები არ
შეიძლება დატოვებული იყოს კომენტარის გარაშე გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ეს
ნებადართულია გეოგაპის დოკუმენტაციაში შესაბამისი მინიშნებით.
f) აუდიტორი მოთხოვნების სიაში აღწერს თავის დაკვირვებებს. აუდიტორი ასევე იწერს
დარღვევებს და გადახრებს და აღნიშნავს მოთხოვნების სიის დასკვნით დოკუმენტში
(აღრიცხული უნდა იყოს აუდიტის თარიღი, ხანგრძლივობა და შემოწმებული ადგილები).
g) იმისათვის, რომ ფერმერს გადაეცეს სერტიფიკატი, აუცილებელია შესრულდეს სავალდებულო
მოთხოვნებიდან 100%, სასურველი მოთხოვნებიდან 90% და რეკომენდაციებიდან 10%.
პუნქტების რეალური რაოდენობა, რომლებიც უნდა შესრულდეს, შესაბამისად დამრგვალდება
უახლოეს მთელ რიცხვამდე.
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h) თუ ფერმაში აღმოჩენილია შეუსაბამობა, სერტიფიკატის გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღება მასერტიფიცირებლის მიერ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
შესრულდება სავალდებულო პუნქტებიდან 100%, სასურველი პუნქტებიდან 90% და
რეკომენდაციებიდან 10% და ფერმერი მასერტიფიცირებელს შეატყობინებს ამის შესახებ
წერილობითი ფორმით (დაურთავს შესაბამის დოკუმენტაციას) და ეს შესრულება იქნება
გადამოწმებადი.
i) თუ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ სერტიფიკატი არ გაიცეს, ან თუ მასერტიფიცირებელს
ფერმერისგან საჭირო ინფორმაცია დროზე არ გაეგზავნება, ხელშეკრეულება შეიზღუდება 6
თვის ვადით. თუ ფერმერი ამ 6 თვის განმავლობაში ვერ დაადასტურებს მაკორექტირებელი
ქმედებების განხორციელაბას, სერტიფიცირების აპლიკაციის პროცედურა გაუქმდება.
აპლიკაციის ახალი პროცედურა სერტიფიცირებისთვის შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ წინა
აპლიკაციის გაუქმებიდან 12 თვის შემდეგ.
j) თუ მაკორექტირებელი ქმედებების გადასამოწმებლად აუცილებელია აუდიტორის მხრიდან
ფერმაში ხელახლა ჩასვლა, ან თუ უფრო მეტი სამუშაო დროა საჭირო იმისათვის, რომ
გადამოწმდეს მაკორექტირებელი ქმედებების შესაბამისობა, მასერტიფიცირებელს შეუძლია
ფერმერს დააკისროს დამატებითი გადასახადი ტრანსპორტირებისთვის / გაცდენილი დროის
ასანაზღაურებლად.
k) ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს აუდიტის პერიოდზე არის (ეს სია არ არის
ამომწურავი): ნაკვეთების რაოდენობა (მათ შორის ადგილები), კულტურების რაოდენობა,
დაქირავებულების რაოდენობა, აუდიტის ტიპი (სერტიფიცირების თუ განმეორებითი აუდიტი),
მონაცემების ხელმისაწვდომობა და გარკვეულობა.
l) იმ შემთხვევაში, თუ კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოჩენილი არ არის ან გამოსწორებულია
ვადების დაცვით, სერტიფიკატის გადაცემა უნდა განხორციელდეს დადასტურებიდან 28
კალენდალური დღის განმავლობაში.
m) მასერტიფიცირებელი ფერმერისთვის სერტიფიკატის გადაცემიდან ერთი კვირის გამნავლობაში
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას უგზავნის შემდეგი სახის ინფორმაციას:
● სერტიფიკატის მფლობელი კომპანიის სახელი და სავაჭრო სახელი, რომლითაც კომპანია
ოპერირებს, თუ ისინი განსხვავებულია;
● პირის სახელი, რომელიც ოფიციალურად წარმოადგენს კომპანიას;
● სერტიფიცირებული კომპანიის სრული მისამართი (GPS კოორდინატების მითითებით),
მათ შორის ყველა ნაკვეთი და ადგილი, რომელიც კომპანიას ეკუთვნის და სადაც მუშაობს;
● სერტიფიკატის რეგისტრაციის თარიღი;
● გამოყენების სფერო (სერტიფიცირებული კულტურები).
a) „სერტიფიკატი მოქმედია“ თარიღი მომდევნო სერტიფიკატისათვის აუცილებლად უნდა
გამომდინარეობდეს წინა სერტიფიკატის ვადიდან (მაგ 14 სექტემბერი 2018, 14 სექტემბერი
2019, ა.შ.), გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სერტიფიკატი გაიცემა მას შემდეგ, რაც წინას ვადა
გაუვიდა. ამ შემთხვევაში „სერტიფიკატი მოქმედია“ დაწყების თარიღი უნდა ემთხვეოდეს
ფერმის სერტიფიცირების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას (მაგ. ორიგინალი სერტიფიკატი
მოქმედია 2018 წლის 13 სექტემბრამდე, ახალი სერტიფიკატის შესახებ გადაწყვეტილება
მიღებული იყო 2018 წლის 25 სექტემბერს, „სერტიფიკატი მოქმედია“ 2018 წლის 25
სექტემბრიდან 2019 წლის 13 სექტემბრამდე). დარჩენილი შეუსაბამომბები უნდა შესრულდეს
მასერტიფიცირებელი აუდიტიდან 2 თვის განმავლობაში.
b) სერტიფიკატის მფლობელი (ფერმერი) თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, უზრუნველყოს
მომდევნო
აუდიტები,
რომლებსაც
განახორციელებს
მასერტიფიცირებელი
იმის
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შესამოწმებლად, აგრძელებს თუ არა ფერმერი სტანდარტის მოთხოვნების შესრულებას და
გამოიყენება, თუ არა გეოგაპის ლოგო და ნომერი სერტიფიცირების სქემის შესაბამისად.
მომდევნო აუდიტები უნდა განხორციელდეს ორ წელში ერთხელ მაინც და თან მოსავლის
აღების პერიოდში. აუდიტის ანგარიშის ასლი ფერმერისა და მასერტიფიცირებლისგან გარეშე
პირებს შეიძლება გაეგზავნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ფერმერის მხრიდან
იქნება წერილობითი თანხმობა.
4. მასერტიფიცირებელი აუდიტი
a) თუ ეს შესაძლებელია, აუდიტები უნდა ჩატარდეს მოსავლის აღების პერიოდში. ალტერნატიული
თარიღები შესაძლოა ჩაინიშნოს ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მოსავლის აღების დროს ეს
შეუძლებელია ან ამ პერიოდმა უკვე ჩაიარა, მაგრამ, რაც შეიძლება ახლოს მოსავლის აღების
პერიოდთან (მანამდე ან შემდეგ). ამ შემთხვევაში დასაბუთება უნდა წარმოდგეს
მასერტიფიცირებლის მიერ და ეს მოხვდეს აუდიტის ანგარიშშიც.
b) თუ ერთი ცდით შესაძლებელი არ არის ყველა საკონტროლო წერტილის შემოწმება,
აუცილებელია განხორციელდეს მეორე აუდიტი ან შესრულების მტკიცებულება შეიძლება
გაიგზავნოს ელფოსტით, სურათის სახით ან სხვა მისაღები ფორმით. სერტიფიკატის გაცემა
არავითარ შემთხვევაში არ დაიშვება მანამ, სანამ ყველა საკონტროლო წერტილი არ
დადასტურდება და შეუსაბამობები არ ამოიწურება. თუ ფერმერი დარეგისტრირდა
აუდიტისთვის და მოსავლის აღების პერიოდმა უკვე ჩაიარა, ფერმერმა უნდა წარმოადგინოს
მტკიცებულებები, რომ მოსავლის აღებასათან დაკავშირებული საკონტროლო წერტილები
სწორად სრულდებოდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზოგიერთი საკონტროლო წერტილი
შეიძლება ვერ შემოწმდეს და შესაბამისად სერტიფიცირება შეუძლებელი იქნება მოსავლის
მომდევნო აღებამდე.
c) ფერმერს შეიძლება უნდოდეს სერტიფიცირება ერთზე მეტი კულტურისთვის, რომელთა აღების
დროებიც ერთმანეთს არ ემთხვევა. თუ კულტურების აღების დროები ერთმანეთს არ ემთხვევა,
პირველი წლის ინსპექცია უნდა დაიგეგმოს ისე, რომ აუდიტი დაემთხვეს ძირითადი კულტურის
აღების პერიოდს რაც შეიძლება ახლოს, რის შემდეგაც შეგვეძლება ვივარაუდოთ, რომ სხვა
კულტურებიც დააკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს მოსავლის აღების დროს. იმ
შემთხვევაში, როდესაც მასერტიფიცირებელი ორგანო მიიჩნევს აუცილებლად, რომ
შესაბამისობის მტკიცებულება წარმოდგენილი იყოს არაძირითადი კულტურის აღების
პერიოდთან ახლოს, შეიძლება დაიგეგმოს მოვდევნო ვიზიტი მაშინ, როდესაც დადასტურდება
დარჩენილი საკონტროლო წერტილების შესაბამისობა. თუ კულტურები არის თანმიმდევრული,
მაშინ პირველი წლის პირველი ინსპექცია უნდა ჩატარდეს სრულყოფილად და თან მოსავლის
აღების პერიოდში. პირველ წელსვე მოყვანილი სხვა კულტურები სერტიფიკატს შეიძლება
დაემატოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველა კულტურისთვის დადასტურდება
შესაბამისობის კრიტერიუმები, აგრეთვე ადგილის შემოწმებით ყოველი კულტურის მოსავლის
აღებისას.
d) ფერმერი მასრტიფიცირებელი ორგანოსგან მიიღებს სერტიფიკატს, რომლის მოქმედების ვადა
იქნება ერთი წელი („სერტიფიკატი მოქმედია“ თარიღს მინუს ერთი დღე). ვალიდურობის
საწყისი თარიღი ასახული იქნება სერტიფიკატში და გამოხატავს იმ დროს, როდესაც
მასერტიფიცირებელმა მიიღო გადაწყვეტილება სერტიფიცირების შესახებ მას შემდეგ, რაც

გეოგაპის ზოგადი დებულებები

11 ნოემბერი, 2018 გვერდი 4 5-იდან

დადასტურდა ყველა შეუსაბამობის აღმოფხვრა. მასერტიფიცირებელმა შეიძლება შეამციროს
სერტიფიცირების ციკლი და მოქმედების ვადა, მაგრამ არ შეუძლია გაახანგრძლივოს იგი.
e) დარჩენილი შეუსაბამობები უნდა აღმოიფხვრას მასერტიფიცირებელი აუდიტის თარიღიდან 3
თვის განმავლობაში.
f) თუ მოცემულ პერიოდში გაფრთხილების მიზეზი აღმოფხვრილი არ იქნება, აუცილებელია
წინასწარ განხორციელდეს სრულყოფილი ინსპექტირება 3 თვის განმავლობაში მანამ, სანამ
შესაძლებელი იქნება სერტიფიკატის გაცემა.
5. მომდევნო აუდიტები
a) სერტიფიკატის მფლობელი (ფერმერი) თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, უზრუნველყოს
მომდევნო
აუდიტები,
რომლებსაც
განახორციელებს
მასერტიფიცირებელი
იმის
შესამოწმებლად, აგრძელებს თუ არა ფერმერი სტანდარტის მოთხოვნების შესრულებას და
გამოიყენება თუ არა გეოგაპის ლოგო და ნომერი სერტიფიცირების სქემის შესაბამისად. ეს
მომდევნო აუდიტები უნდა განხორციელდეს ორ წელში ერთხელ მაინც და თან მოსავლის
აღების სეზონზე. აუდიტის ანგარიშის ასლი გარეშე პირებს (ფერმერისა და
მასერტიფიცირებლისგან) შეიძლება გაეგზავნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ
ფერმერის მხრიდან იქნება წერილობითი თანხმობა.
b) აუდიტების სიხშირე განსაზღვრულია ყოველ თორმეტ თვეში ერთხელ. თუ ეს აუცილებელია,
მასერტიფიცირებელმა ორგანომ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ გაზარდოს ინსპექციების
სიხშირე, მაგრამ მომდევნო აუდიტები უნდა განხორციელდეს მინიმუმ 3 თვეში წინას შემდეგ.
ფერმერი ვალდებულია ხელახლა დარეგისტრირდეს აუდიტისთვის ყოველ წელს მანამ, სანამ
მის სერტიფიკატს გაუვა ვადა.
c) თუ სერტიფიცირებულ ფერმერს მოცემულ ვადებში არ შეუძლია ყოველწლიური აუდიტისას
აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამოსწორება, შეთანხმება შეიზღუდება 6 თვის პერიოდით და
სერტიფიკატის მოქმედება გაუქმდება. ფერმერი წერილობით იქნება ინფორმირებული ამის
შესახებ. მას შემდეგ, რაც ფერმერს ჩამოერთმევა სერტიფიკატი, გეოგაპის ნომრისა და
ლოგოს გამოყენება ხდება დაუშვებელი. სერტიფიკატი უნდა დაუბრუნდეს მასერტიფიცირებელ
ორგანოს. თუ ფერმერი ვერ მოახდენს მაკორექტირებელი ქმედებების დემონსტრირებას ამ 6
თვის განმავლობაში, ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ შეთანხმება ანულირდება.
c) აუდიტიდან 28 დღის განმავლობაში აღმოჩენილი შეუსაბამობები დადასტურებულად უნდა
აღმოიფხვრას დაუყონებლივ ან მოქმედების გეგმის შესაბამისად. აუდიტის შედეგების მიღების
თარიღად განისაზღვრება აუდიტის ჩატარების დრო (სხვა სიტყვებით, არა ის თარიღი,
როდესაც მიიღებთ წერილს აუდიტის შედეგებით). ეს ნიშნავს, რომ ფერმერმა შეიძლება
აუდიტის დამთავრებისთანავე დაიწყოს მაკორექტირებელი ქმედებების გადადგმა და არ
დაელოდოს წერილს. მასერტიფიცირებელი ვალდებულია ამის შესახებ გააფრთხილოს
ფერმერი სიტყვიერი და წერილობით ფორმით.

გეოგაპის ზოგადი დებულებები
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გეოგაპის მოთხოვნების სიის სარჩევი
გეოგაპის სტანდარტის
მოთხოვნები
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

ფერმერული მეურნეობა
მეურნეობა

ფერმერული მეურნეობის რუკა
ფერმერული მეურნეობის მიკვლევადობა
მიწისა და ნიადაგის მართვა
წყლის მართვა
ენერგოეფექტურობა
ნარჩენების მართვა
ნარჩენების სეგრეგაცია
სახიფათო ადგილების მართვა
შრომის უსაფრთხოება
ტრანსპორტი
ჩანაწერები ადგილზე დამზადებული ნივთიერების შესახებ

მემცენარეობა
B1
B2
B3
B4
B5
B6

სათესი და გადასარგავი მასალები
სასუქები
სარწყავი წყალი
მავნებლების ინტეგრირებული მართვა
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ნიადაგის ფუმიგატები

C1
C2
C3
C4

საწყობი, მაცივარი და შესაფუთი ოთახები
მოსავლის აღებისშემდგომი სამოქმედო გეგმა
ხილ-ბოსტნეულის გარეცხვა
ხელსაწყოები

D1
D2
D3
D4
D5

პროდუქციის საწყობი და შესაფუთი ოთახები
შესაფუთი მასალები
შუშასა და მყარ პლასმასთან მოპყრობის პროცედურები
ჰიგიენა
მავნებლები და მღრნელები

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

ქიმიკატების სათავსოს მოწყობა
ქიმიკატების სათავსოს პირობები
ქიმიკატების სათავსოს მახასიათებლები
ქიმიკატების სათავსოს თაროები
დამცავი ეკიპირება
შესარევი ავზი
ქიმიკატების ცარიელი ტარა
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
გასაზომი/ასაწონი ხელსაწყოები
წვდომა სუფთა წყალთან
გამოსაყენებლად დაშვებული ქიმიკატები
შესანახი ინვოისები და ქვითრები
ქიმიკატების ნარჩენები
ნაკვეთში შესვლის პროცედურები
ორგანული სასუქის შენახვა
ნიშანი ქიმიკატების სათავსოზე
სასუქებისა და მდს-ს განცალკევება
სასუქის შენახვა
თხევადი სასუქები
საირიგაციო სისტემა
საკანალიზაციო სისტემა

ხილი და
და ბოსტნეული
ბოსტნეული

პროდუქციის საწყობი
საწყობი და
და შესაფუთი
შესაფუთი ოთახები
ოთახები

ქიმიკატების სათავსო და ხელსაწყოები

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

გეოგაპის მოთხოვნების სიის სარჩევი
სერტიფიცირებული პროდუქციის მიკვლევადობა
F1
F2
F3
F4
F5
F6

მიკვლევადობა და პროდუქციის გამოთხოვა
გეოგაპის პროდუქციის ეტიკეტირება
გეოგაპის პროდუქციის გაყალბებისგან დაცვა
პროდუქციის სეგრეგაცია
პროდუქციის გამოთხოვნის პროცედურები
პარალელური წარმოება და/ან პარალელური მფლობელობა

ჩანაწერების წარმოება
წარმოება

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15

ჩანაწერები სარეველებთან ბრძოლის სამუშაოებისთვის
მცენარეთა დაცვის საშუალებები (მდს)
მდს-ს გამოყენების წერილობითი დასაბუთება
ლოდინის პერიოდები
ხარისხის კონტროლის სისტემა საჩითილე მასალის გამოყვანისას
დათესვის სიხშირე და ვადები
პროდუქტზე ქიმიკატების ნარჩენების ანალიზი
კონტროლი და ინსპექტირება მავნებლების წინააღმდეგ
ჩანაწერები გამოყენებული სასუქების შესახებ
ჩანაწერების წარმოება ადგილზე დამზადებული ნივთიერებებისთვის
მორწყვა და გამოყენებული წყლის აღრიცხვა
თესლბრუნვა
ქიმიკატების სათავსოს აღწერა
მოსავლის აღების თარიღები
სარეველების მართვის გეგმა

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

ჰიგიენა ფერმაში
ტრენინგი ჰიგიენაში
მოსავლის აღების შემდგომი ჰიგიენური პროცედურები
ჰიგიენური პროცედურების  განხორციელება
დასუფთავების ჩანაწერები
პირვალადი დახმარების ტრენინგები
სახიფათო შემთხვევების მართვის გეგმა
პირველადი დახმარების ყუთი

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12

ჰიგიენა და
და სურსათის
სურსათის უვნებლობა
უვნებლობა

რისკების შეფასება
შეფასება და
და მმართველის
მმართველის პასუხისმგებლობა
პასუხისმგებლობა

პროდუქტის დაბინძურების რისკების შეფასება
თვითშეფასება და ქმედებები
ჯანმრთელობისა და უსასფრთხოების რისკები
ფერმის ვიზიტორთა წესები
ეტიკეტირების ინსტრუქცია
რისკების შეფასება ორგანული სასუქებისთვის
ახალი ნაკვეთების დამატება
წყლის ხარისხის ანალიზები
რისკების შეფასება სარწყავი/საფერტიგაციო წყლის დაბინძურებისათვის
ქიმიკატების ნარჩენების მაქსიმალური დასაშვები ნორმები
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების სამუშაო ადგილზე
ჰიგიენის რისკის შეფასება

ლაბორატორიული ანალიზები

J1
J2
J3
J4
J5

პროდუქტზე ქიმიკატების (პესტიციდების) ნარჩენები
გეოგაპის პროდუქციის წარმოებისას გამოყენებული წყლის ანალიზები
წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიადაგის ანალიზები
გეოგაპის პროდუქციის გასარეცხად/გ
 ასაციებლად გამოყენებული წყალი
წყლის დაბინძურების აღკვეთა / გაფილტვრა
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სარჩევი

დოკუმენტის კოდი:

GeoGAP სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო - სარჩევი
სარჩევი
კოდი
ა1
ა2
ა3
ა4
ა5
ა6
ა7
ა8
ბ1
ბ2
ბ3
ბ4
ბ5
ბ6
ბ7
ბ8
ბ9
ბ10
გ1
გ2
გ3
გ4
გ5
გ6
გ7
გ8
გ9
გ10
გ11
გ12
გ13
გ14
გ15
გ16
გ17
გ18
გ19
დ1
დ2
დ3
დ4
დ5
დ6
დ7
დ8
დ9
დ10

სარჩევი

გვერდი.: 1 / 2

დოკუმენტი
ა. ზოგადი
შესავალი
ინფორმაცია ფერმერული მეურნეობის შესახებ
ფერმერული მეურნეობის აღწერა
ფერმის რუკა და გეგმა
კონსულტაციის საჭიროება
თანხმობა თანამშრომლობაზე
თანამშრომლების პასუხისმგებლობები და კვალიფიკაცია
კლიენტების თანხმობა გეოგაპის ნომრისა და ლოგოს გამოყენების წესების დაცვაზე
ბ. ინსტრუქციები და პროცედურები
მავნებლებისა და მღრნელების პოპულაციების მონიტორინგისა და მართვის პროცედურები
მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან და სხვა ქიმიკატებთან მუშაობის ინსტრუქციები
შეწამვლის შემდეგ ნაკვეთში ხელახლა შესვლის ინტერვალები
ხელსაწყოებთან მუშაობის ინსტრუქციები
შუშასა და მყარ პლასმასთან მუშაობის პროცედურები
პროდუქციის გამოთხოვნის საჭიროების განსაზღვრა
გაყიდული პროდუქტის მიკვლევადობა და გამოთხოვნის წერილობითი პროცედურები
პარალელური წარმოება და/ან პარალელური მფლობელობა
გეოგაპის პროდუქციის ეტიკეტირების ინსტრუქცია
გეოგაპის პროდუქციის დაცვის პროცედურა
გ. ჩანაწერები და დასაბუთება
გამოყენებული ქიმიკატების აღრიცხვის ფურცელი
მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების წერილობითი დასაბუთება
სარეველების მართვის ჩანაწერები: ჰერბიციდების გამოყენების დასაბუთება
მავნებლების წინააღმდეგ კონტროლის, ინსპექტირებისა და ქმედებების ჩანაწერი
ჩანაწერები გამოყენებული სასუქების შესახებ
ჩანაწერები შინაურ პირობებში დამზადებული ნივთიერების შესახებ
ქიმიკატების (პესტიციდებისა და ნიტრატების) ნარჩენების განსაზღვრის ჩანაწერები
ხარისხის კონტროლის სისტემა საჩითილე მასალის გამოყვანისას
თესლის/ჩითილის/სარგავი მასალის წარმომავლობა და მიკვლევადობა
თესლბრუნვა
ჩანაწერების წარმოება რწყვაზე/გამოყენებული წყლის რაოდენობაზე
სასუქების სათავსოს აღწერა
პესტიციდების სათავოს აღწერა
აღებული მოსავლის აღწერა
ჰიგიენური პროცედურების განხორციელება და გამოყენებული ქიმიური საშუალებები
ჩანაწერები დასუფთავების შესახებ
ნარჩენების მართვის ჩანაწერები
შეხვედრებსა და ტრენინგებზე დამსწრეთა სია
საწყობის აღწერა
დ. რისკების შეფასება და ანალიზი
თვითშეფასება და მაკორექტირებელი ქმედებები
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე
ფერმის ტერიტორიაზე ქცევისა და სტუმრობის წესები
სურსათის უვნებლობის რისკების ანალიზი არსებული და ახალი ნაკვეთებისათვის
მოსავლის დაბინძურების რისკების შეფასების პროცედურა
პროდუქტის დაბინძურების რისკების შემცირების ზომები
რისკების შეფასება ორგანული სასუქებისთვის
შესაბამისობა ქვეყანაში მოქმედ სურსათზე ქიმიკატების ნარჩენების მაქსიმალურ დასაშვებ
კონცენტრაციებთან
რისკების შეფასება წყლის მართვაში
წყლის მიკრობიოლოგიური ხარისხის რისკების წერილობითი შეფასება
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სარჩევი

GeoGAP სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო - სარჩევი
სარჩევი
ე1
ე2
ე3
ე4
ე5
ე6
ე7
ე8
ე9

დოკუმენტის კოდი:

სარჩევი

გვერდი.: 2 / 2

ე. სამოქმედო გეგმები
ფერმერული გარემოსა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის გეგმა
მიწისა და ნიადაგის მდგრადი მართვისა და კონსერვაციის გეგმა
წყლის მართვის გეგმა
ენერგოეფექტურობის გეგმა
ნარჩენებისა და დამაბინძურებლების მართვის გეგმა
დასუფთავების გეგმა
სახიფათო შემთხვევების მართვის გეგმა და საგანგებო პროცედურები
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის გეგმა (მიმ)
მოსავლის აღებისშემდგომი სამოქმედო გეგმა
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ზოგადი

დოკუმენტის კოდი:

ა1

შესავალი

გვერდი.: 1 / 1

გეოგაპის სახელმძღვანელოს შესავალი
1. გეოგაპის სახელმძღვანელო
ეს სახელმძღვანელო შეიმუშავა “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ
ასოციაციამ”
საკონსულტაციო კომპანია “Q-Point”-თან ერთად. ის გამოყენებული
ფერმერულ მეურნეობაში გეოგაპის სტანდარტის დასანერგად და
საწარმოებლად.
სახელმძღვანელო
განახლდება
გეოგაპის
განვითარებასთან ერთად.

ჰოლანდიურ
უნდა იყოს
ჩანაწერების
სტანდარტის

2. გეოგაპის სახელმძღვანელოს სტრუქტურა
გეოგაპის სახელმძღვანელო დაყოფილია ერთმანეთისგან გამოყოფილ ხუთ ნაწილად.
სახელმძღვანელო შედგება შემდეგი თავებისგან:
ა. ზოგადი
ბ. ინსტრუქციები და პროცედურები
გ. ჩანაწერები და დასაბუთება
დ. რისკების შეფასება და ანალიზი
ე. გეგმები
3. სახელმძღვანელოს მორგება თქვენი ფერმისთვის
გეოგაპის სახელმძღვანელოს ეს ვერსია არის უნივერსალური დოკუმენტი და შეიძლება,
მოერგოს მრავალგვარ აგრონომიულ სფეროს: ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ღია
გრუნტსა და სათბურში მოყვანას, ხილისა და კენკრის ბაღებს, სახნავ კულტურებს და ა.შ.
სახელმძღვანელო შეიცავს ფორმებს ჩანაწერების წარმოებისათვის. თუ თქვენ უკვე
აწარმოებთ გარკვეულ ჩანაწერებს და ამისათვის შემუშავებული გაქვთ თქვენი მეთოდი,
შეგიძლიათ, გააგრძელოთ მისი გამოყენება, მაგრამ დაამატოთ გეოგაპის მოთხოვნების
შესაბამისი პუნქტები. ჩანაწერების წარმოება მისაღებია როგორც ფურცლებზე ხელით,
ასევე ელექტრონული და ციფრული სახით (მაგ. Word, Excel, და/ან Android/iOS
აპლიკაცია აგრონავტში - Agronavti).
თქვენი ფერმისთვის ამ სახელმძღვანელოს მორგების პროცესში ჩართეთ თქვენი
თანამშრომლებიც, რადგანაც მათი წვლილი ამ საქმეში გაზრდის მათ ცნობიერებას
გეოგაპისა და იმ მიზეზების შესახებ, რის გამოც სტანდარტი ინერგება თქვენს
მეურნეობაში, ამავდროულად ხელს შეუწყობს მათ შეგუებას ახალ მოვალეობებთან და
ვალდებულებებთან. ეს ბევრად გაამარტივებს გეოგაპის სხვადასხვა მოთხოვნის
შესრულებას.
საავტორო უფლება
უფლება:
ააიპ “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის” წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარაშე
ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება იყოს შენახული, გამოყენებული ან
გამოცემული არანაირი ფორმითა და საშუალებით (დაბეჭდვა, გამრავლება, ციფრული და
ელექტრონული სახით, ა.შ.).

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

ზოგადი

ინფორმაცია ფერმერული მეურნეობის შესახებ

დოკუმენტის კოდი:

ა2

გვერდი.: 1 / 1

სახელმძღვანელო

გეოგაპი (GeoGAP)
(თქვენი
თქვენი კომპანიის სახელი და ლოგო
ლოგო)

კომპანია
კომპანიის დასახელება:

.......................................................................................................

საიდენტიფიკაციო ნომერი: ………………....………………….…………………………...
ინდივიდუალური მეწარმე: ………………....………………….…………………………..
პირადი ნომერი: …………........................................................................................................
ფერმის მისამართი: ...................................................................................................................
სოფელი და ქალაქი:..................................................................................................................
დოკუმენტის შევსების თარიღი:

...........................................................................................

ტელეფონის ნომერები:

.......................................................................................................

ელფოსტა:

.......................................................................................................

ვებგვერდი:

.......................................................................................................

გეოგაპის დანერგვაზე პასუხისმგებელი პირი: …………………………………………..
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ზოგადი

ფერმერული მეურნეობის აღწერა

დოკუმენტის კოდი:

ა3

გვერდი.: 1 / 1

1. ფერმის აღწერა
ფერმის ტიპი და

…………………………………………………………………

კულტურები:
კულტურები

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....

კულტურების მონაცვლეობის …………………………………………………………………
გეგმა / თესლბრუნვა
თესლბრუნვა:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
სამუშაო ძალა
ძალა:

…………………………………………………………………

(რაოდენობა
რაოდენობა, დაქირავებულთა

…………………………………………………………………

საქმიანობები, ა.შშ.)
საქმიანობები

…………………………………………………………………
………………………………………………………………....

ფერმის მიწა
მიწა:

(ჰექტრების
ჰექტრების და ნაკვეთბის
რაოდენობა / ფართობი
ფართობი)

………………………………………………………………....
………………………………………………………………....

2. გამოყენების სფერო
გეოგაპის სტანდარტი ეხება:
☐ მთლიან ფერმას
☐ მხოლოდ შემდეგ კულტურებს:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
ამ კულტურების გარჩევა/განსხვავება შესაძლებელია:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(განმარტეთ, ფიზიკურად როგორ განასხვავებთ და ყოფთ სერტიფიცირებულ და არასერტიფიცირებულ
პროდუქტებს).
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ზოგადი

დოკუმენტის კოდი:

ა4

ფერმის რუკა და გეგმა

გვერდი.: 1 / 1

1. ფერმის რუკა
უნდა არსებობდეს ფერმის ადვილადაღსაქმელი გეგმა / რუკა (ორი ეგზემპლარი - ერთი
ფაილებთან ერთად შესანახად და მეორე გამოკრული ფერმაში), სადაც ნათლადაა
გამოხატული:
შენობები
შენობები:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ფერმის სივრცეები / უძრავი ქონება
კონტეინერები / სათავსოები
სამაცივრე/არასამაცივრე საწყობი
ფერმაში შესასვლელები და გასასვლელები
ავარიული კარები
ოფისი/სახლი
სასადილო ოთახი
საჭირო ოთახები და ხელსაბანები
ა.შ.

ასევე ნათლად უნდა იყოს გამოხატული
გამოხატული:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

მცენარეთა დაცვის საშუალებების სათავსო
სასუქების სათავსო
უახლოესი ტელეფონი (მცენარეთა დაცვის საშუალებების სათავსოდან)
ცეცხლმაქრობების ადგილსამყოფელი
პირველადი დახმარების ყუთის ადგილსამყოფელი
სახიფათო ადგილები (მაგ. საწვავის სათავსო, ბუნებრივი აირის ბალონები,
საქვაბე, ა.შ.)
➢ ქიმიკატების შესარევი ავზი / ადგილი
➢ ელ-ენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის ავარიული გამომრთველები.
მავნებლების საკონტროლო ატრაქტანტები
აღრიცხული უნდა იყოს ცალკე (ბ4)).

(დანომრილი) და მახეები (ეს ასევე

2. ფერმის გეგმა
საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ სათბურის ან ბაღის გეგმა, სადაც ნათლად ჩანს
ყველა სექცია / გზა / რიგი / ა.შ. და ყველა სახელი / აღნიშვნა, რომელიც
რომელიც გამოყენებულია
ჩანაწერებში (შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა რუკებიც).
ჩანაწერებში
გეგმა / რუკა ფერმაში გამოკრული უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილას
ადგილას.
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კონსულტანტის სახელი და გვარი
გვარი: ……………………….………………………………
კომპანიის სახელი
სახელი:

………………………………………………………...…………

კონსულტანტს აქვს შესაბამისი კომპეტენცია იმისათვის, რომ გაწიოს კონსულტაცია
შემდეგ სფეროებში:
❏ გეოგაპის სტანდარტის დანერგვა
❏ სასუქები და მათი გამოყენება
❏ მცენარეთა დაცვა
❏ სურსათის უვნებლობა
❏ მოსავლის მოყვანისა და აღების ტექნოლოგიები
❏ ………..………….
კონსულტანტის კომპეტენცია ეფუძნება:
❑ აგრარული მიმართულების დიპლომსა და/ან ტრენინგებს/კურსებს:
❑
❑
❑
❑

სხვა შესაბამისი კურსები/ტრენინგები:
❑
❑

❑

გამოცდილება:
❑ უმუშავია …………..(რაოდენობა) კომპანიაში
❑ გააჩნია……. წლიანი გამოცდილება

დოკუმენტს თან ერთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დიპლომების / სერტიფიკატების ასლები
ასლები:
დამატებითი ინფორმაცია:

სახელი და გვარი: ……………………………….
ხელმოწერა: .....................................
თარიღი: ……………………
ადგილი: ……………………
ხელმოწერა და/ან ბეჭედი კონსულტანტი კომპანიისგან:
ფაილები და სხვა ინფორმაცია, მოწოდებული კონსულტანტისგან უნდა შეინახოს
(დიპლომები, სერტიფიკატები და/ან ლიცენზიები).
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გეოგაპის პოლიტიკის ხაზის ძირითადი ასპექტები
ასპექტები:
● ჩვენ ვმუშაობთ გეოგაპის მოთხოვნების მიხედვით და მუდმივად ვცდილობთ,
გავუმჯობესოთ ფერმერული პრაქტიკები, რათა უზრუნველვყოთ უვნებელი
პროდუქციის მიწოდება ჩვენი კლიენტებისათვის;
● ჩვენი მიზანია, შევინარჩუნოთ მომხმარებლების ნდობა პროდუქციის ხარისხისა და
უვნებლობის მიმართ;
● ჩვენ დავნერგეთ მიკვლევადობის სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა, კლიენტმა
პროდუქციას მოაგნს ჩვენ ფერმამდე და ჩვენ - ფერმის შიგნით;
● ჩვენ ვყიდით მხოლოდ საკუთარი წარმოების პროდუქციას, თუ საქმე გვაქვს გარეშე
პროდუქტებთან (პარალელური წარმოება/მფლობელობა), ისინი არის შესაბამისად
მარკირებული და სერტიფიცირებულისგან ფიზიკურად განცალკევებული, არსებობს ამ
პროცესების განხორციელების წერილობით ინსტრუქცია (ა3; ბ9);
● თუ ფერმაში ერთდროულად არის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული
პროდუქტები, ისინი იქნებიან გაყოფილი ერთმანეთისგან როგორც დოკუმენტურად,
ასევე ფიზიკურად. პროდუქციის გეოგაპის სტატუსზე მიუთითებს ტრანზაქციის
დოკუმენტები (მაგ. გაყიდვის ინვოისები, ქვითრები, ა.შ.). ფერმაში არსებობს ამ
პროცესების წერილობითი ინსტრუქცია (ა3; ბ9);
● გეოგაპი - სიტყვა, სავაჭრო ნიშანი ან ლოგო არ შეიძლება გამოყენებული იყოს
კლიენტის მიერ გადაფუთულ პროდუქტზე და/ან შეფუთვაზე;
● გეოგაპის ნომერი გამოიყენება ეტიკეტებისთვის ყუთებზე/შეფუთვებზე/ა.შ. გეოგაპის
ჩვენი ნომერი არის: …………………….
● გეოგაპის პროდუქციასთან დაკავშირებული ჩვენი ჩანაწერები და სხვა საბუთები
შეინახება მინიმუმ ორი წელი მაინც;
● ჩვენ
გვაქვს
პასუხისმგებლიანი
დამოკიდებულება
დაქირავებულთა
და
თანამშრომელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს მიმართ;
● ჩვენ ვცდილობთ, შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად შევამციროთ პესტიციდების
გამოყენება და მათი გავლენა გარემოზე;
● ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ ქვეყანაში ოფიციალურად რეგისტრირებულ პესტიციდების იმ
კულტურებისთვის, რომლებისთვისაც ისინი განკუთვნილია;
● სადაც შესაძლებელია, ჩვენ გამოვიყენებთ მცენარეთა დაცვის არაქიმიურ მეთოდებს
(ბიოლოგიური / აგროტექნიკური / ა.შ.);
● ყველგან, სადაც ეს შესაძლებელია, ჩვენ გამოვიყენებთ მავნებელთა ინტეგრირებული
მართვის მეთოდებს;
● ნიადაგის დეზინფექციისათვის/ფუმიგაციისთვის ჩვენ არ გამოვიყენებთ ქიმიკატებს;
● ჩვენ თანხვედრაში მოვდივართ საქართველოს კანონმდებლობასთან მცენარეთა
დაცვის საშუალებებისა და სხვა სახის ქიმიკატების გამოყენებასთან დაკავშირებით,
ასევე შესაბამისი გარემოსდაცვითი, შრომის უსაფრთხოებისა და სურსათის
უვნებლობის კუთხით;
● ჩვენი ამოცანაა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ჩვენი საქმიანობით გამოწვეული
უარყოფითი გავლენა გარემოზე და დავიცვათ ბუნება;
● ჩვენი მიზანია, ბუნებრივი რესურსები გამოვიყენოთ ეფექტურად და რაციონალურად;
● ჩვენ ფერმაში ხელს ვუწყობთ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას;
● ჩვენ უპირატესობას ვანიჭბთ კულტურების ისეთ სახეობებს, რომლებიც, გამომდინარე
მათი კომერციული გამოყენებიდან, ხასიათდებიან რეზისტენტობით გარკვეული
დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ;
● ჩვენ არ ვაწარმოებთ გენმოდიფიცირებული კულტურებს;
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● ჩვენ წარმოებაში არ ვიყენებთ საკანალიზაციო წყალს;
● ჩვენი ქმედებები შეესაბამება ჩვენ სამუშაო შეთანხმებებს და ვინახავთ მათ ასლებს;
● გეოგაპის სტანდარტის ვნერგავთ გარანტირებულად უნვებელი და მიკვლევადი
სურსათის მისაღებად;
● ჩვენ მუდმივად ვაუმჯობესებთ ფერმერულ პრაქტიკებს და საქმიანობაში
მაქსიმალურად ავსახავთ ახალ მიდგომებსა და განვითარებებს ჰიგიენისა და
მიკრობიოლოგიის კუთხით;
● ჩვენ გვსურს, შევინარჩუნოთ გეოგაპის სერტიფიკატი გრძელვადიან პერიოდში.
ფერმის/კომპანიის სახელი:………………………………………………………………….
საიდენტიფიკაციო ნომერი: ………………………………………………………………....
სახელი და გვარი:……………………………………………………………………………..
პირადი ნომერი:……………………………………………………………………………….
თანამდებობა/პოზიცია და თარიღი:………………………………………………………..
ხელმოწერა:…………………………………………………………………………………….
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მოვალეობები და ვალდებულებები

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მიუთითეთ, ვინ არის პასუხისმგებელი იმ ამოცანების
შესრულებაზე, რომლებიც ხაზგასმით აღინიშნება გეოგაპის მოთხოვნების სიაში.
● პასუხისმგებელი პირი
● შემცვლელი (თუ ეს შესაძლებელია)
განმარტება
განმარტება:
- თითოეული ამოცანისთვის შერჩეული უნდა იყოს მხოლოდ ერთი პასუხისმგებელი
პირი;
- შემცვლელად შერჩეული შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ადამიანი. ასევე
შესაძლებელია არსებობდეს შემცვლელის შემცვლელი შემცვლელების დამნომვრით;
- ფერმის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაამატეთ/მოაკელით გრაფები.
პასუხისმგებელი პირი ⇨
მოვალეობები ⇩
ფერმერულ მეურნეობაზე
პასუხისმგებელი პირი (ა1; A2)
ნარჩენების მართვაზე
პასუხისმგებელი პირი (A6; A7;
შინაურ პირობებში დამზადებულ
დამზადებულ
ნივთიერებებზე პასუხისმგებეპი
ნივთიერებებზე
პირი (G10)
შეწამვლის შემდეგ ნაკვეთში
ნაკვეთში
ხელახლა შესვლის დროზე
ხელახლა
პასუხისმგებელი პირი (ბ3;E14)
ჰიგიენის წესები
წესების დაცვის
განხორციელებაზე,
მეთვალყურეობასა და
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი
პირი (H4)
დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი
პირი (H5)
პირველადი დახმარების გაწევაზე
პასუხისმგებელი პირი (H6)
გადაუდებელ და სახიფათო
სახიფათო
შემთხვევებზე რეაგირებაზე
შემთხვევებზე
პასუხისმგებელი პირი (H7)
გეოგაპის პროდუქციის
პროდუქციის
ეტიკეტირებაზე პასუხისმგებელი
ეტიკეტირებაზე
პირი (I5)
მცენარეთა დაცვის საშუალებების
გამოყენებასა და აღრიცხვაზე
პასუხისმგებელი პირი (A11)
მავნებელთა ინტეგრირებული
დაცვაზე / კულტურათა
დაცვაზე
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სახელი და გვარი
გვარი:

სახელი და გვარი
გვარი:

სახელი და გვარი
გვარი:
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ტრენინგების მოდული

თანამშრომლების პასუხისმგებლობები და კვალიფიკაცია

დოკუმენტის კოდი:

ა7

გვერდი.: 2 / 6

ინტეგრირებული მართვაზე
პასუხისმგებელი პირი (B4)
მღრნელების პოპულაციების
მონიტორინგსა და კონტროლზე
პასუხისმგებელი პირი (D5)
სასუქების გამოყენებასა
გამოყენებასა და
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი
პირი (B2; G9)
პროდუქციის ხარისხის
ხარისხის
კონტროლის შემოწმებაზე
კონტროლის
პასუხისმგებელი პირი (C3)
პერსონალის მართვაზე
პასუხისმგებელი პირი (A9)
შუშის / მყარი პლასმასის
ჩამტვრევის ინსპექტირებაზე
პასუხისმგებელი პირი (D3)
სამუშაო იარაღების შემოწმებასა
და აღირხვაზე პასუხისმგებელი
პირი (მაგ. დანები / მაკრატლები)
(E8)
მცენარეთა დაცვის საშუალებების
ინსტრუმენტების გამართვაზე
პასუხისმგებელი პირი (E8)
სასუქის შესატანი /
საფერტიგაციო მოწყობილობების
მოწყობილობების
გამართვაზე პასუხისმგებელი
პირი (E8)
შიდა აუდიტების
აუდიტების ჩატარებაზე
პასუხისმგებელი პირი (I2)
უბედური შემთხვევების მართვასა
და რეგისტრაციაზე
პასუხისმგებელი პირი (A8)
საწყობზე და პროდუქციის
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი
პირი (C1; G14)
პროდუქციის გამოთხოვნაზე
პასუხისმგებელი პირი (F1)
სიახლეების მოძიება და
დანერგვაზე პასუხისმგებელი
პირი (ა1; A2)
სამუშაო პირობებზე
პასუხისმგებელი პირი
(ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება,
ა.შ.) (A9)
ტრანსპორტირებაზე
პასუხისმგებელი პირი (A9)
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მოსავლის აღებასა და
აღებისშემდგომ პროცედურებზე
პასუხისმგებელი პირი (C2)
პარალელურ წარმოებაზე და/ან
პარალელური მფლობელობაზე
პასუხისმგებელი პირი (F4)
ფერმერული გარემოსა
გარემოსა და
ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციაზე პასუხისმგებელი
პირი (A3)
2. დიპლომები და გამოცდილება
გთხოვთ, მიუთოთოთ, რომელ თანამშრომელს რა კვალიფიკაცია / დიპლომი /
სერტიფიკატი აქვს. ფერმის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაამატეთ/მოაკელით გრაფები.
თანამშრომლის სახელი
სახელი⇨

სახელი და გვარი
გვარი:

სახელი და გვარი
გვარი:

სახელი და გვარი
გვარი:

დიპლომი/სერტიფიკატი
დიპლომი
სერტიფიკატი ⇩
აგრონომია
მცენარეთა დაცვა
მავნებელთა ინტეგრირებული
მართვა
აგროქიმიკატებთან მუშაობა
პირველადი დახმარების
ტრენინგი
სამუშაო გამოცდილება (>2
წელი)
ჰიგიენის ტრენინგი
ინსტრუქციები სახიფათო
მოწყობილობებისთვის
ტრაქტორის მართვის მოწმობა
ავტომობილის მართვის მოწმობა
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ა = არსებული ცოდნა
ს = სასურველი/დაგეგმილი ცოდნა
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ტრენინგების მოდული

თანამშრომლების პასუხისმგებლობები და კვალიფიკაცია
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3. განათლების გეგმა (გარე
გარე ტრენინგები
ტრენინგები)
მიუთითეთ თანამშრომლები და აუცილებელი ტრენინგები, რომლებიც მათ მოეთხოვება.
თანამშრომლის კურსის დასახელება
საგანმანათლებლო
სახელი და გვარი
დაწესებულება / ტრენინგ ცენტრი

დაწყებადაწყება
დასრულება
(თარიღები
თარიღები)

გავლის
სტატუსი
კი/არა
კი
არა

სერტი
სერტიფიკატი
კი/არა
კი
არა

4. განათლების გეგმა (შიდა
შიდა ტრენინგები
ტრენინგები)
თემა

ტრენერი
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თარიღი

დამსწრეები

ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

ზოგადი

კლიენტის თანხმობა გეოგაპის ნომრისა და ლოგოს
გამოყენების წესების დაცვაზე

დოკუმენტის კოდი:

ა8

გვერდი.: 1 / 2

გეოგაპის ნომრის გამოყენება პირდაპირი კლიენტის მიერ
მიერ:
კომპანიის სახელი
საკონტაქტო პირი
მისამართი
ელფოსტა
ტელეფონი

ჩვენ, .......................................................................... (კომპანიის/კლიენტის სახელი), ქვემოთ
ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ გეოგაპის ნომრისა და ლოგოს
გამოყენების წესებს:
▪ არ გამოვიყენებთ გეოგაპის ნომერს არადანიშნულებისამბერ
▪ ჩვენ არ გავყიდით არასერტიფიცირებულ პროდუქციას გეოგაპის ნომრით
▪ ჩვენ არ შევურევთ სერტიფიცირებულ პროდუქტს არასერტიფიცირებულს და არ
მივანიჭებთ გეოგაპის ნომერს
▪ დავიცავთ გეოგაპის სახელს და პროდუქციას

სახელი:

………………………………………...

თანამდებობა:

………………………………………..

თარიღი:

………………………………………..

ხელმოწერა:

………………………………………..
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ზოგადი

თანხმობა გეოგაპის ნომრის და ლოგოს გამოყენების
წესებზე

დოკუმენტის ნომ.:

ა8

გვერდი.: 2 / 2

გეოგაპის ნომრის გამოყენება პირდაპირი კლიენტის მიერ
მიერ:
კომპანიის სახელი
საკონტაქტო პირი
მისამართი
ელფოსტა
ტელეფონი

ჩვენ, .......................................................................... (კომპანიის/კლიენტის სახელი), ქვემოთ
ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ გეოგაპის ნომრისა და ლოგოს
გამოყენების წესებს:
▪ არ გამოვიყენებთ გეოგაპის ნომერს არადანიშნულებისამბერ
▪ ჩვენ არ გავყიდით არასერტიფიცირებულ პროდუქციას გეოგაპის ნომრით
▪ ჩვენ არ შევურევთ სერტიფიცირებულ პროდუქტს არასერტიფიცირებულს და არ
მივანიჭებთ გეოგაპის ნომერს
▪ დავიცავთ გეოგაპის სახელს და პროდუქციას

სახელი:

………………………………………...

თანამდებობა:

………………………………………..

თარიღი:

………………………………………..

ხელმოწერა:

………………………………………..
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ინსტრუქციები და პროცედურები

მავნებლებისა და მღრნელების პოპულაციების
მონიტორინგისა და მართვის პროცედურები

დოკუმენტის კოდი:

ბ1

გვერდი.: 1 / 2

1. მომზადება
პასუხისმგებელი პირი ფერმის გეგმაზე/რუკაზე მონიშნავს ადგილებს მავნებელთა
კონტროლის საშუალებებისათვის, რომლებიც განლაგებული უნდა იყოს საწყობში და/ან
ისეთ ლოკაციებზე, სადაც ინახება გეოგაპის პროდუქცია. ეს ადგილები თანხვედრაში უნდა
მოდიოდეს ამ დოკუმენტთან. ფერმერი გამოიყენებს მავნებელთა კონტროლის
საშუალებებს ისე, რომ თავიდან იყოს აცილებული პროდუქციის დაბინძურების ნებისმიერი
რისკი.
პროფილაქტიკური ზომების მაგალითები
მაგალითები:
❑ თაგვების/ვირთაგვების მისაზიდი ატრაქტანტების და ხაფანგის განთავსება;
❑ ჩიტების ბუდეების ქვეშ დამცავი ფარის დამონტაჟება პროდუქციის დასაცავად;
❑ ფრინველთა ბუდეების მოშორება და ჩიტების განდევნა (მაგ. საფრთხობელას
დაყენება);
❑ სასაწყობე ოთახებში ფანჯრებზე/სავენტილაციო სისტემებზე დამცავი წვრილი
ბადეების გაკვრა;
❑
❑
❑

სხვა..

2. განხორციელება
ფერმერმა თვეში ერთხელ მაინც უნდა შეამოწმოს ყველა ლოკაცია, სადაც განთავსებულია
მავნებლებთან ბრძოლის საშუალებები. ფერმერი ამოწმებს, არის თუ არა გაბმული
მავნებლები, კარგად მუშაობს, თუ არა ხაფანგები და წარმოდგენილია, თუ არა მათი
საკმარისი რაოდენობა. ფერმერმა უნდა აღრიცხოს ინსპექციის შედეგები და გეგმაზე
მონიშნოს შესაბამისი ზონები. ხაფანგები უნდა დამონტაჟდეს ისე, რომ მასში არ გაებან
არასამიზნე სახეობები.
თუ შემოწმებამ აჩვენა, რომ მავნებელთა კონტროლი არ არის ეფექტური, ფერმერი
განაახლებს მავნებლებთან ბრძოლის გეგმას და ინსპექტირებას ჩაატარებს უფრო
ხშირად.
თუ მავნებლების გაკონტროლება ვერ ხერხდება ჩვეულებრივი გზებით, ფერმერმა უნდა
გამოიძახოს გარაშე სპეციალიზებული კომპანია, რომელიც დაეხმარება მავნებლების
პოპულაციების კონტროლში, ამ საქმისთვის განუკთვინილი პროფესიონალური
საშუალებებით. გარაშე კომპანიამ საქმის კურსში უნდა ჩააყენოს ფერმერი, როდის
მოექცევა კონტროლში მავნებლების პოპულაცია.
გეოგაპის პროდუქციის შესაფუთი მასალები უნდა ინახებოდეს ისე, რომ არ მოხდეს მათი
დაბინძურება ან დაზიანება მღრნელების მიერ. არ შეიძლება შესაფუთი მასალების ღამის
განმავლობაში გარეთ დატოვება გადაუფარებლად/შეუფუთავად.
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ტერიტორიის გეგმა მონიშნული ხაფანგებითა და მახეებით (მათი
მათი არსებობის
შემთხვევაში)
შემთხვევაში
თუ ფერმის ტერიტორიაზე და/ან პროდუქციის საწყობში არსებობს მავნებლების პრობლემა
(ვირთაგვები, მღრნელები, ფრინველები, ა.შ.), რომლებიც საფრთხეს უქმნიან სურსათს ან
მოწყობილობებს, უნდა განთავსდეს ხაფანგები და მახეები, რომლებიც მონიშნული უნდა იყოს
რუკაზე.
ხაფანგების განთავსების ადგილები აღნიშნული უნდა იყოს სპეციალური ნიშნებით. აუცილებელია
ისეთი ხაფანგების დამონტაჟება, რომლებიც მავნებლებს ი ჭერენ ცოცხლად. კატეგორიულად
კატეგორიულად
აკრძალულია მავნებლებთან ბრძოლის ქიმიური საშუალებების განთავსება ისეთ ადგილებში
ადგილებში,
სადაც ინახება გეოგაპის პროდუქცია
პროდუქცია!
ხაფანგების განთავსების ჩანაწერები და მონიტორინგი:
განმთავსებელი

სახელი და გვარი

ხაფანგის ადგილი და
ნომერი

მაგ. მესამე ოთახში
ხაფანგები N5 და N6
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1. ზოგადი
ფერმერი უნდა დარწმუნდეს, რომ დაქირავებულები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა
აგროქიმიკატებთნ, მინერალურ სასუქებთან და მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან (ასევე
ბიოციდებთან და/ან სხვა სახიფათო ნივთიერებებთან), აქვთ
აქვთ შესაბამისი გამოცდილება და
კომპეტენცია (დადასტურებული ცნობით / დიპლომით / სერტიფიკატით), უნდა
უნდა იცნობდნენ
ასეთ ნივთიერებებთან მუშაობის პროცედურებსა და უსაფრთხოების ნორმებს
ნორმებს.
პესტიციდები უნდა ინახებოდეს მათ ორიგინალ შესაფუთ ტარაში (წინააღმდეგ
შემთხვევაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათი ეტიკეტები და უსაფრთხოების
ინსტრუქციები/ბროშურები).
2. მომზადება
როდესაც გეგმავთ მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებას, მხედველობაში
მიიღეთ შემდეგი გარემოებები:
● ლოდინის პერიოდები
პერიოდები - ასახულია ქიმიკატის ეტიკეტზე და შესაბამის კანონმდებლობაში
● გამოიყენეთ
მხოლოდ
საქართველოს
მთავრობის
რეგისტრირებული და ავტორიზებული პროდუქცია;

მიერ

ოფიციალურად

● დარწმუნდით, რომ ნაკვეთში/სათბურში
ნაკვეთში სათბურში სადაც უნდა გამოიყენოთ მცენარეთა დაცვის
საშუალებები არავინ არ არის და ასევე აუცილებლად წინასწარ გააფრთხილეთ ისინი
(რეკომენდირებულია დროებითი გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება შესაბამის
რიგებში/ნაკვეთებში);
● გათვალისწინებული უნდა იყოს და უნდა აღიწეროს ამინდის
ამინდის ადგილობრივი პირობები
(მაგ. ქარი, მზიანი/ღრუბლიანი, ა.შ. ამინდი და ტენიანობა [%]), რამაც შეიძლება
გავლენა მოახდინოს გამოყენებული საშუალებების ეფექტურობაზე და/ან მეზობელ
ნაკვეთებში გადატანაზე;
● ადგილები/ლოკაციები, სადაც აუცილებელია მცენარეთა დაცვის საშუალებების
გამოყენება უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული;
● მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენის ქვითრები/ჩეკები/ან სხვა საბუთები უნდა
ინახებოდეს 2 წელი მაინც.
3. სანიმუშო კონცენტრაცია
გამოითვალეთ შესაწამლი ხსნარის კონცენტრაცია. გააკეთეთ ეს მცენარეთა დაცვის
საშუალებების ეტიკეტის ინსტრუქციების შესაბამისად. მხედველობაში მიიღეთ შემდეგი
გარემოებები:
● შესაწამლი ხელსაწყოს ჭავლის სიმძლავრე;
● დროში გაზომილი რაოდენობა შესაწამლი ხელსაწყოსთვის;
● შესაწამლი ფართობი;
● სხვა……………………………………..
შესაწამლი ხსნარის დასამზადებლად შეიყვანეთ სამაგალითო კალკულაცია
კალკულაცია:
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მაგალითად: ქიმიკატის ეტიკეტის მიხედვით, 1 ჰექტარი ნაკვეთი უნდა დამუშავდეს 1.2
ლიტრი საშუალებით, რომელიც უნდა გაიხსნას 400 ლიტრ წყალში. რადგანაც ჩემი ფერმა
არის ნახევარი ჰექტარი, აუცილებელია 0.6 ლიტრი ხსნარი გაიხნას 200 ლიტრ წყალში და
ასე შეიწამლოს, რითიც დაცული იქნება ხსნარის კონცენტრაცია.

4. საშინაო პირობებში დამზადებული ნივთიერებების მომზადება
თუ საოჯახო პირობებში მზადდება მცენარეთა დაცვის საშუალებები, მცენარეთა
გამაძლიერებლები (სტიმულატორები), ნიადაგის დანამატები (ბიოჰუმუსი, გადამწვარი
ნაკელი, კომპოსტი, ა.შ.) ან ნებისმიერი სხვა ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება
გეოგაპის პროდუქციისათვის, უნდა იყოს დეტალურად აღწერილი და დოკუმენტირებული
(გ6). ეს ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს სუბსტრატის სახელს (მაგ. მცენარე, რომლისგანაც
დამზადდა), სავაჭრო ნიშანი (თუ შეძენილი პროდუქტია), ნაკვეთი, თარიღი, გამოყენებული
რაოდენობა, ა.შ. თუ წარმოების ქვეყანაში (საქართველოში) ამ სუბსტრატებისთვის
არსებობს რეგისტრაცია, ფერმერს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დოკუმენტი.
მცენარეთა დაცვის საშუალებების მომზადება
მომზადება, ბიოციდები და ცვილები
პროდუქტის თითეული დამუშავება სრულად უნდა იყოს აღწერილი (გ6).
5. შესასხურებელი ხსნარის მომზადება
● არის, თუ არა არსებულ კანონმდებლობასთან თანხვედრაში მცენარეთა დაცვის
საშუალებების გადასაზიდად გამოყენებული ტრანსპორტი? თუ ამის მარეგულირებელი
კანონმდებლობა არ არსებობს, დარწმუნდით, რომ მცენარეთა დაცვის ყველა
საშუალება გადაიზიდება ისე, რომ არ აყენებდეს რისკს გარემოს და იმ
თანამშრომლებს, რომლებსაც ისინი გადააქვთ;
● ინსტრუქციებისთვის და უსაფრთხოების პროცედურებისთვის გაეცანით საშუალების
ეტიკეტს;
● პროდუქტის ეტიკეტის შესაბამისად ყოველთვის ატარეთ დამცავი ეკიპირება.
იმისათვის, რომ საშიშროების კლასიდან გამომდინარე სწორად შეარჩიოთ შესაბამისი
ტანსაცმელი, მიყევით ქიმიკატის ინსტრუქციებს.
● დაქირავებულები, მათ შორის დროებით დაქირავებულები და ქვეკონტრაქტორები უნდა
იყვნენ აღჭურვილი შესაბამისი დამცავი ეკიპირებით. ეს დამცავი ტანისამოსი
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შენახული სუფთად და სწორ პირობებში.
● ყოველ ჯერზე ფრთხილად და აუჩქარებლად გაზომეთ პროდუქციის ზუსტი რაოდენობა
სუფთა საზომი ჭიქით/კოვზით და/ან სასწორით. გაწმინდეთ და გააუფთავეთ ჭურჭელი
ან სასწორი გამოყენებისთანავე. მაშინვე მოაშორეთ ზედმეტი ნივთიერება და ჩაკეტეთ
სათავსო;
● არ ჭამოთ/დალიოთ ან მოწიოთ ხსნარის მზადების პროცესში;
● შესარევ ავზში ⅕-მდე ჩაასხით წყალი, ცალკე მცირე ჭურჭელში წყალთან შეაზავეთ
ქიმიური საშუალებები, აცადეთ, სანამ სრულად გაიხსნება და შეერევა, მცირე
ჭურჭლიდან შერეული ხსნარი ჩაასხით ავზში, ავზი შეავსეთ წყლით და კარგად აურიეთ
(მოამზადეთ ზუსტად იმდენი ხსნარი, რამდენიც გჭირდებათ, მოერიდეთ ზედმეტის
მომზადებას);
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● სურსათის სიახლოვეს არ შეურიოთ მცენარეთა დაცვის საშუალებები;
● უბედური შემთხვევის ან დაღვრის შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი
მოწყობილობები - თვალის გამოსარეცხი ონკანი/ფანტანი, სუფთა წყალი ბოთლით,
აბსორბანტი მასალა (მაგ. ქვიშა), ა.შ.
6. აღსრულება
● ატარეთ გრძელმკლავიანი ტანსაცმელი, სათვალე, აერწინაღი ნიღაბი (გამართული
ფილტრებით), ხელთათმანები, რეზინის ჩექმები და შესაბამისი სპეციალური
ტანსაცმელი (რომელიც ყოველთვის უნდა ინახებოდეს სუფთა და მოწესრიგებულ
მდგომარეობაში);
● შეამოწმეთ დამცავი ნიღბის ჰაერის ფილტრები და გამოცვალეთ ისინი ინსტრუქციების
შესაბამისად;
● განსაზღვრეთ შესხურების წნევა და ჭავლი (მაგ. 1 ლიტრის გაფრქვევა 1 წუთში / 7
ლიტრის დახარჯვა 20 წუთში, ა.შ.);
● მიიღეთ აქტიური ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ პესტიციდების გადასვლა საკუთარი
ნაკვეთებიდან მეზობელ ნაკვეთებში. ეს შეიძლება, მოიცავდეს იმის ცოდნას, სად არის
წყლის წყარო, რას ზრდიან მეზობელი ფერმერები, როგორ გაიმართოს შესაწამლი
მოწყობილობები (ე7), ა.შ.
● შეამოწმეთ არის, თუ არა შესასხურებელი აპარატის ცხვირები (საფრქვევი ტუჩები)
კარგად გაწმენდილი, თუ არა, გაწმინდეთ (ე7);
● მუდმივად დააკვირდით ამინდის პირობებს და აწარმოეთ შესაბამისი ჩანაწერები;
● მხედველობაში მიიღეთ მეზობელი ნაკვეთები/ადგილები/რიგები, რათა თავიდან
აიცილოთ არამიზნობრივი პროდუქტის დაბინძურება. გაითვალისწინეთ/გაარკვიეთ
განკუთვნილია, თუ არა ეს ადგილები/რიგები მოსავლის აღებისათვის შეწამვლიდან
ცოტა ხანში.
● თუ არსებობს რისკი, რომ პესტიციდები გადმოვა მეზობელი ნაკვეთებიდან,
მოელაპარაკეთ მეზობელს, ან სცადეთ, რომ რისკი მინიმუმამდე დაიყვანოთ (მაგ.
წინასწარი გათვალისწინებით საზღვარზე ქარსაფარი ზოლის გაშენებით) და
პესტიციდების ნარჩენებზე უფრო ხშირი შემოწმებით გამომდინარე რისკებიდან.
7. შესაწამლი მოწყობილობების მომზადება
● დაცალეთ ნარჩენი ხსნარი შესასხურებელი აპარატის/მოწყობილობის ავზიდან
შეუწამლავ კულტურებზე (ან თანაბრად განაწილებით სპეციალურად შერჩეულ მიწაზე);
● გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამოავლეთ, განაზავეთ და ცოტა ხნით ამუშავეთ
შესასხურებელი აპარატი სუფთა წყლით;
● მცენარეთა დაცვის საშუალებებისათვის გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები ყოველთვის
შეინახეთ ისე, რომ თავიდან აიცილოთ პროდუქტის ან სხვა მასალების დაბინძურება,
რაც შეიძლება კონტაქტში მოვიდეს სურსათის საჭმელ ნაწილებთან;
● გამოყენების შედეგ ყოველთვის სწორად გაასუფთვეთ/გაწმინდეთ დამცავი
ტანსაცმელი;
● დამცავი ტანსაცმელი და აღჭურვილობა შეინახეთ ამისათვის სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილას (არა მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან ერთად). შეამოწმეთ
მთელია, თუ არა ტანსაცმელი: თუ ის დაზიანებულია, დაუყონებლივ შეატყობინეთ
პასუხისმგებელ პირს, რომელიც შეაკეთებს ან გამოცვლის მას;
● აღნუსხეთ გამოყენებული საშუალების რაოდენობა (გ1);
● აწარმოეთ ჩანაწერები მცენარეთა დაცვის საშუალებების (გ12; გ13) და როცა ისინი
შემცირდება, მოითხოვეთ ახალი პარტია იმ პირისგან, რომელიც პასუხისმგებელია
შეძენაზე;
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● შეაგროვეთ ვადაგასული ქიმიური პროდუქცია და მიაწოდეთ სპეციალურად
რეგისტრირებულ ოფიციალურად აღიარებულ სახიფათო ნარჩენების / ქიმიკატების
გადამამუშავებელ ფირმას ან ქიმიკატების მომწოდებელს (მაღაზიას, საიდანაც იყიდეთ).
აწარმოეთ ჩანაწერები ამ საკითხების გარშემო (გ17);
● მცენარეთა დაცვის საშუალებების ცარიელ ბოთლებს/შეფუთვებს მინიმუმ სამჯერ
გამოავლეთ სუფთა წყალი, შემდეგ დაკუჭეთ და დახვრიტეთ 3 ადგილას, რათა თავიდან
იქნას აცილებული მათი ხელმეორედ გამოყენება. გადაყრამდე ცარიელი
პაკეტები/ბოთლები
უნდა
ინახებოდეს
ცალკე,
უსაფრთხოდ
დახურულ
სივრცეში/კონტეინერში და ქონდეს შესაბამისი ნიშანი. ეს შესანახი კონტეინერი უნდა
იდგეს ისე, რომ მასთან წვდომა შეზღუდული ქონდეს როგორც ადამიანებს, ასევე
ცხოველებს. ცარიელი შეფუთვები ასევე შეიძლება გამოირეცხოს სპეციალური
გამვლები ხელსაწყოთი. გაეცანით საშუალების ეტიკეტს შესაფუთი მასალის
განადგურების ინსტრუქციისათვის.
● სათავსო მოაწყვეთ ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას გარემოს და ადამიანების
ჯანმრთელობას. უსაფრთხო სათავსო ნიშნავს განცალკევებით მდგომ კონტეინერს
ყველა ცარიელი შეფუთვისთვის, რომლებიც მუდმივად იქნება ეტიკეტირებული.
● უნდა დარეგულირდეს შეწამვლის შემდეგ ნაკვეთში ხელახლა შესვლის დროები. ეს
დროები მოცემული უნდა იყოს პროდუქტის ეტიკეტზე და სახელმწიფო რეგისტრაციის
კატალოგებში/ჩამონათვალში.
8. მცენარეთა დაცვის საშუალებების
საშუალებების, ბიოციდებისა და ცვილის სათავსო
სათავსოს მოთხოვნები მოცემულია გეოგაპის მოთხოვნების სიაში შესაბამის პუნქტებში.

მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან მუშაობის განცხადება დაქირავებულებისთვის
სახელი და გვარი: ………………….
მისამართი: ………………………….
ელფოსტა: …………………………………... ადგილი: ………………………………..
ტელეფონი: ................................
ადასტურებს მითითებების მიღებას და ქვემოთ მოცემული ინფორმაციის გაცნობას
მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და/ან სასუქების გამოყენებისათვის:
ფერმერის/დამქირავებლის სახელი: …………………………………
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მცენარეთა დაცვა
ხელსაწყო არის კარგად გამართული, კალიბრირებული და გამოცდილი. ხელსაწყოს
გამომყენებელს მიღებული აქვს ინსტრუქციები, როგორ მოიქცეს უბედური /
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს. ხელსაწყოს გამომყენებელი მუშაობს ქვემოთ
მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად.
ინსტრუქციები მცენარეთა დაცვისთვის
პერსონალური ჰიგიენა
● მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან მუშაობისას შემსრულებელს უნდა ეცვას
სპეციალური ტანსაცმელი (ვარგისი ქიმიკატებთან სამუშაოდ);
● გამოიყენეთ
პერსონალური
დამცავი
აღჭურვილობა ქიმიკატის ეტიკეტის
ინსტრუქციების მიხედვით;
● მცენარეთა დამცავ საშუალებებთან მუშაობის დასრულებისთანავე უნდა გაიხადოთ
დამცავი ტანსაცმელი და მოიხსნათ აღჭურვილობა;
● მცენარეთა დამცავ საშუალებებთან მუშაობის დასრულებისთანავე უნდა დაიბანოთ
ხელები.
შესაწამლი აპარატის ავზის გავსება
გავსება:
● საშუალებები, რომლებიც არის ფხვნილის ფორმაში, არ უნდა მიმოიბნეს და ქარმა არ
უნდა მოფანტოს.
● გამოსაყენებელი ქიმიკატების რაოდენობა უნდა გამოითვალოს წინასწარ, ვიდრე
ჩაისხმება ავზში. გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაწამლი ფართობი და აპარატის
ჭავლის სიმძლავრე. ადგილზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შეწამვლის განრიგი/გეგმა.
● აუცილებლად გამოიყენეთ საზომი ჭიქა / კოვზი ან სასწორი წინასწარ გამოთვლილი
რაოდენობებისათვის.
● ზედმეტი პესტიციდები უნდა გადაიღვაროს / განადგურდეს შესაბამისი ინსტრუქციების
მიხედვით, რომლებიც მოცემულია ამ დოკუმენტში.
პესტიციდების შესაფუთი მასალა
მასალა:
● შესაწამლი აპარატურა გარეცხეთ შეწამვლის ადგილზევე წყალსატევების და
სადრენაჟო სისტემებისაგან მოშორებით;
● ცარიელი შესაფუთი მასალას, დაცლის შემდეგ უნდა გამოავლოთ სუფთა წყალი
მინიმუმ სამჯერ ან გამოავლოთ სპეციალური გამვლები ხელსაწყოთი.
● ცარიელი შესაფუთი მასალა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოიყენოთ
ხელმეორედ, ის უნდა დაიხვრიტოს
ხელმეორედ
დაიხვრიტოს და გადაყრამდე შენახული იყოს უსაფრთხოდ. მათი
გადაყრა უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობის შესაბამისად;
● შესაფუთი მასალა არ უნდა დაიწვას, რადგან ამას მოყვება კარცეროგენული (კიბოს
გამომწვევი) კვამლი. ის უნდა დამუშავდეს აგრარული პლასტიკის სახით, როგორიცაა
სათბურების მილები, სარწყავი მილები, შალითები, ა.შ.
ხსნარის გამოყენება
გამოყენება:
● პესტიციდები გამოიყენეთ შესაბამისი ინსტრუქციების მიხედვით და ასევე პრეპარატის
ეტიკეტზე განთავსებული ინფორმაციის საფუძველზე;
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● ცხვირისა და სასუნთქი სისტემის დასაცავად გამოიყენეთ რესპირატორი ახალი
ფილტრით,
ატარეთ
თვალების
დამცავი
სათვალე,
პესტიციდის
ნისლისგან/აეროზოლისგან კანის დასაცავად ტანსაცმლის და კანის დასაცავად
ატარეთ ანტიქიმიური კომბინიზონი, ხელების დასაცავად გამოიყენეთ ხელთათმანი,
ფეხების დასაცავად ატარეთ რეზინის სპეციალური ფეხსაცმელი, ნისლისგან სახისა და
თავის დასაცავად ატარეთ ქუდი და პირბადე, ატარეთ ყურსასმენები მოტორიზებული
სასხურებლის ხმაურისაგან სმენის დასაცავად, ა.შ.
● ველზე იქონიეთ სუფთა წყალი და თხევადი საპონი რათა გამორეცხოთ:
- თვალები უბედური შემთხვევისას;
- პესტიციდის ცარიელი კონტეინერები;
- შემსხურებლის სისტემა მუშა პროცესში;
- შემსხურებლები გარედან შეწამვლის დამთავრების შემდეგ;
- სასურველია იქონიოთ ოცლიტრიანი სათლები აქტივირებული ნახშირით
(პესტიციდების გასანეიტრალებლად);
● იქონიეთ პირველადი სამედიცინო დახმარება იმ შემთხვევისათვის, თუ: მოხდა
შემთხვევითი მოწამვლა, შემთხვევითი მოწამვლა ინჰალაციით რესპირატორის
გამოუყენებლობის გამო, კანის შემთხვევითი მოწამვლა ხელთათმანის, დამცავი
ფეხსაცმლის ან ანტიქიმიური კომბინიზონის უქონლობის გამო;
● მომიჯნავე ნაკვეთები, რომლებიდანაც მალე უნდა აიღოს მოსავალი, არ უნდა
შეიწამლოს და მათზე არ უნდა მოხვდეს პესტიციდები.
● პესტიციდები არ უნდა მოხვდეს სანიაღვრე ჭებში, სადრენაჟო სისტემებში,
წყალსადენში ან ზედაპირულ წყლებში;
● კონცენტრირებული პესტიციდები უმეტესად იღვრება როცა მას ზომავენ
(წონიან/რწყავენ) ან ურევენ, ავზის ავსების და შერევის ადგილები მოაშორეთ ჭებს,
წყაროებს და ტბებს;
● დისტანცია შერევის ადგილიდან ჭებამდე, ნაკადულებამდე და სხვა წყალსატევებამდე
უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 30 მეტრს, თუ შერევის ადგილი არ არის ნაგებობა მყარი და
წყალგაუმტარი იატაკით, რომელზეც არის შესაბამისი დრენაჟი;
● შეასხურეთ წყნარ ამინდში, როცა წვიმა 24 საათის განმავლობაში არ არის
ნავარაუდევი;
● უზრუნველყავით, რომ ქარმა ან წვიმამ არ გადაიტანოს პესტიციდი შესაწამლი
ადგილიდან;
● შეწამვლისას მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული წვეთების მიმოფანტვისა და
ორთქლის/აეროზოლის გადასვლის ბუნება;
● არ შეწამლოთ როცა ქარის სიჩქარე 20 კმ/სთ ან მეტია
● არ შეწამლოთ როცა ქარი სახლის ან ცხოველთა სადგომებისაკენ უბერავს;
● გამოიყენეთ მსხვილი წვეთები (>150 მიკრონი) ქარში ნაკვეთიდან გადასვლის რისკის
შესამცირებლად;
● არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაირღვეს შეწამვლის შემდეგ მოსავლის აღებამდე
განსაზღვრული პერიოდი (ლოდინის
ლოდინის პერიოდი
პერიოდი), რაც მითითებულია ეტიკეტზე;
● არ მისცეთ უფლება ოჯახის წევრებს, ბავშვებს ან დაქირავებულებს, შევიდნენ
შეწამლულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალული ინტერვალის განმავლობაში, რომლის
მინიმალური ხანგრძლივობა 12 საათია.
სასუქის შეტანა
● სასუქის შესატანი მოწყობილობები უნდა იყოს კარგად გამართული.
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● თხევადი სასუქის შეტანისას აუცილებელია ოპერატორს ეცვას პერსონალური დამცავი
ეკიპირება.
სასუქის ავტომატური გამანაწილებელი (სასუქის
სასუქის შემრევი
შემრევი):
● შემოწმების სიხშირე: ……………….. წლის განმავლობაში, განხორციელებულია
................................................................ მიერ
● შემოწმება (არასავალდებულო): თარიღი ……………………,
შედეგი……………………
ნაკელის შესატანად გამოყენებული ხელსაწყო
ხელსაწყო:
● მოწყობილობის ტიპი: ………………………………
● შემოწმების სიხშირე: ……………….. წლის განმავლობაში, განხორციელებულია
................................................................ მიერ
თარიღი ……………………

ხელმოწერა ………………………………

სასუქებთან მუშაობის ინსტრუქციები
სასუქის შეტანაზე პასუხისმგებელი ადამიანი (დაქირავებული ან თავად ფერმერი) უნდა
იყოს კვალიფიციური, რათა შეძლოს სამუშაოს შესრულება. პასუხისმგებლობა სასუქის
შეტანაზე უნდა გაიწეროს შესაბამის დოკუმენტში (ა7):
გამოთვალეთ ფერტიგაციის რაოდენობა
რაოდენობა:
❑ ხილ-ბოსტნეულის ანალიზით
❑ ნიადაგის ანალიზით
❑ ფოთლის ანალიზით
❑ სხვა: ........................................................................................
აღწერეთ სასუქის შეტანები შესაბამის ფორმაში (ქიმიური სასუქი, ორგანული სასუქი და
მცენარეთა სტიმულატორები):
❑ სასუქის გამოყენების ფორმაში
❑ სხვაგან: ........................................................................................
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ადგილზე დამზადებული ნივთიერებები მაგ
მაგ.
თუ ისეთი სუბსტრატები, როგირცაა სახლში დამზადებული მცენარეთა დაცვის
საშუალებები, სტიმულატორები, ნიადაგის დანამატები (კომპოსტი, ნაკელი, ბიოჰუმუსი,
აკვაგელი, ა.შ.) ან ნებისმიერი სხვა ნივთიერება გამოიყენება გეოგაპისთვის
სერტიფიცირებული პროდუქტებისთვის, ამის შესახებ უნდა არსებობდეს შესაბამისი
ჩანაწერები (გ6).
თუ არსებობს
არსებობს, შეინახეთ უსაფრთხოების ინსტრუქციები
დარწმუნდით, რომ სასუქის შესატანი მოწყობილობები არის კარგად გამართული.
აწარმოეთ შეკეთების, გამართვისა და კალიბრაციის ცხრილი თითეული მეთოდისთვის.
ჩანაწერები კალიბრაციისა და შეკეთების შესახებ აწარმოეთ:
❑ შეკეთების გეგმაში
❑ სხვაგან: ........................................................................................
თუ სასუქები გამოიყენება სხვადასხვა ადამიანის მიერ, შეავსებინეთ მათ ეს ფორმა.
გამოყენება და წყლის რისკების ანალიზები
● რისკების ყოველწლიური შეფასება უნდა განხორციელდეს სარწყავი / საფერტიგაციო
წყლის დაბინძურებაზე (დ9; დ10).
● თუ რისკების შეფასებამ აჩვენა, რომ არსებობს სურსათის უვნებლობის რისკი, წყლის
ანალიზები უნდა ჩატარდეს ყოველწლიურად ან უფრო ხშირად.
● წყლის მართვის გეგმა (ე3) გიჩვენებთ, როგორ მოახდინოთ წყლის გამოყენების
ოპტიმიზაცია და შეამციროთ დანაკარგი.
სასუქების სათავსო
● სასუქი შეინახეთ სუფთა და მშრალ ადგილას, განცალკევებით მცენარეთა დაცვის
საშუალებებისგან, შესაფუთი მასალებისგან და პროდუქციისგან;
● სასუქები შეინახეთ ისე, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი წყლის რესურსების
დაბინძურება (ჩააწყვეთ ყველა თხევადი სასუქი გაჟონვის საწინააღმდეგო
კონტეინერებში, ხოლო მყარი სასუქები მათ ზემოთ თაროებზე ან ძირს პალეტებზე);
● სასუქის შესანახ სათავსოებთან განათავსეთ ადვილად შესამჩნევი და აღქმადი
ნიშნები.
ორგანული სასუქები
● არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ საკანალიზაციო წყალი ან ისეთი წყარო (მაგ.
სარწყავი არხი), სადაც ჩაედინება საკანალიზაციო წყალი;
● ორგანული სასუქის შეტანისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მათში საკვები
ნივთიერებების შემცველობა;
● ორგანული სასუქი შეიტანეთ ისე, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი დაავადებების და
მავნებლების (მათ შორის სარეველების) გავრცელების რისკები:
- ორგანული სასუქი შეიტანეთ თესვის/რგვის წინ ან პირველი მოსავლის აღებიდან
სამი თვით ადრე მაინც;
- თუ არსებობს პროდუქტის დაბინძურების რისკი, არ შეიტანოთ ორგანული სასუქი;
- ფერმერობის ზოგიერთი ტიპის შემთხვევაში (მაგ. ორგანული ფერმერობისას)
უმჯობესია მსხვილფეხა საქონლის ორგანული სასუქი შეიტანოთ ვეგეტაციის
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მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან და სხვა ქიმიკატებთან
მუშაობის ინსტრუქციები
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სეზონზე. ამისათვის გამოიყენეთ გადამუშავებული (კომპოსტირებული ან
გადამწვარი) სახით და დადასტურებული, რომ ის არის უსაფრთხო. შეინახეთ
დოკუმენტაცია
მომწოდებლისგან,
სადაც
აღნიშნული
იქნება
სასუქის
წარმომავლობა, დამუშავების მეთოდი, ტესტები და ტესტირების შედეგები.
● შეინახეთ საბუთები, რომლებიც ადასტურებს ადგილობრივ რეგულაციებთან
შესაბამისობას ორგანული სასუქის გამოყენებისა და ხარისხის შესახებ (გარდა
ნაკელისა).
● დაიცავით ორგანული სასუქების გარშემო არსებული საკანონმდებლო მოთხოვნები
(თუ ასეთი არსებობს).
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შეწამვლის შემდეგ ნაკვეთში ხელახლა შესვლის
ინტერვალები
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პესტიციდების შეტანის შემდეგ დაცული უნდა იყოს ნაკვეთში ხელახლა შესვლის ინტერვალები
(დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო). ინტერვალები
განისაზღვრება კანონით “საქართველოში
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების
სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
თაობაზე” და ქიმიკატის ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაციით,
თუ ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, ნაკვეთში შესვლა აკრძალული უნდა იყოს
ფოთლების/მცენარეების სრულ გაშრობამდე მაინც.
ფერმაში ნაკვეთის შეწამვლასა და ხელახლა შესვლის ინტერვალზე პასუხისმგებელი პირი
…………………………………………………………...…. უზრუნველყოფს, რომ ნაკვეთის/რიგების
შეწამვლის შესახებ ეცნობოს მუშებს და მათთვის ნათლად იყოს განსაზღვრული, რომ ამ რიგებში
მუშაობა არ შეიძლება, სანამ არ გავა დამუშავებულ
დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული
მექანიზირებული)
სამუშაოების დაწყების დრო
დრო.
სასურველია, შეწამლულ რიგებთან/ნაკვეთებთან დაიდგას სპეციალური დროებითი ნიშანი, რომელიც
მიანიშნებს ყველას, რომ ეს მონაკვეთი შეწამლულია და შესვლა აკრძალულია.
ფერმაში პესტიციდების შეტანის შემდეგ პროცედურები განისაზღვრება შემდეგნაირად:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

გადახედვის დრო
დრო:

გადამხედავი:
გადამხედავი
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ინსტრუმენტები
თითეული დაქირავებული პასუხისმგებელია მუშაობისას ხელსაწყოები / ინსტრუმენტები
გამოიყენოს უსაფრთხოებისა და უვნებლობის წესების დაცვით. ამიტომ დარწმუნდით, რომ
მუშაობის ეს ინსტრუქცია მკაცრად აღესრულება.
ხელსაწყოებში/ინსტრუმენტებში იგულისხმება: სამუშაო იარაღები, დანები, მაკრატლები,
ხელთათმანები, ხილის დასაკრეფები და ა.შ.
● გამოიყენეთ პროდუქტისგან და შესაფუთი მასალისგან განსხვავებული ფერის
ინსტრუმენტები (მაგ. კიტრის და პომიდვრის დასაკრეფად ყვითელტარიანი,
კონტრასტული ფერის
ფერის დანები, თუ შესაფუთი მასალაც ყვითელი არაა);
● სამუშაო ინსტრუმენტის დაკარგვისთანავე შეატყობინეთ სამუშაო იარაღების
შემოწმებასა
და
აღირხვაზე
პასუხისმგებელ
პირს
(ა7)
(...................................................................................................);
● დაუბრუნეთ ნაპოვნი ინსტრუმენტები ზემოთხსენებულ პასუხისმგებელ პირს;
● შეატყობინეთ ინსტრუმენტების დაზიანების შესახებ ზემოთხსენებულ პასუხისმგებელ
პირს;
● გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენი ხელსაწყო (დანომრილი/პერსონიზებული);
● მუშაობის დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტები შეინახეთ მათთვის განკუთვილ
ადგილას (დანომრილი/პერსონიზებული);
● დარწმუნდით, რომ თქვენი იარაღები არის კარგ მდგომარეობაში (გალესილია, არ
ირყევა, ნაწილები არ ძვრება და ა.შ.);
● შესვენების დროს ინსტრუმენტები დატოვეთ სამუშაო ადგილას;
● გაცვეთილი/დაზიანებული ხელთათმანები ჩაანაცვლეთ დაუყონებლივ.
სამუშაო იარაღებზე პასუხისმგებელი პიროვნების მოვალეობა
მოვალეობა:
ინსტრუმენტების მართვა, ჩანაწერების წარმოება, დაკარგული
ინსტრუმენტების შესახებ მითითება, ა.შ.

ან

დაზიანებული

შესაფუთი მასალები
●
●
●
●
●
●

●

შეფუთვა
განახორციელეთ
მხოლოდ
პროდუქციის
შენახვის
ან
ტრანსპორტირებისათვის;
არ დადგეთ ან დასხდეთ შესაფუთ მასალებზე;
გამოიყენეთ მხოლოდ სუფთა შესაფუთი მასალები (ეს მოიცავს გარე და შიდა მხარეს);
დაზიანებული შესაფუთი მასალები შეინახეთ ცალკე (აღარ გამოიყენოთ
პროდუქციისთვის);
ნაგავი შეაგროვეთ განსხავვებული პარკით/შესაფუთი მასალით;
შესაფუთ მასალას ეტიკეტი გაუკეთეთ გარეთა მხრიდანაც;
შეინახეთ შესაფუთი მასალები ისე, რომ პროდუქცია დაცული იყოს დაბინძურებისგან.
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ყველა
დაქირავებულს:
დაქირავებულს
დაუყონებლივ
გააფრთხილეთ
შესაბამისი
ადამიანი
(...................................................................) თუ სადმე შეამჩნევთ
შეამჩნევთ, რომ გატეხილია შუშა ან
მყარი პლასმასი
პლასმასი!
ნათურები უნდა იყოს დაცული და გამაგრებული ისე, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს მათი
გატეხვის რისკი.
თუ სათბურში ან სასაწყობე/შესაფუთ ოთახში შუშა ჩატყდა მოსავლის აღების დროს,
პროცესი აუცილებლად უნდა შეწყდეს მანამ, სანამ არ ალაგდება ნამტვრევები.
შენიშვნა: სადაც შეგხვდებათ შუშა
შენიშვნა
შუშა, ასევე იგულისხმება მყარი პლასმასიც
პლასმასიც.

შუშის ჩატეხვა საწარმოო ოთახში
ოთახში/სივრცეში
სივრცეში:
● შემოსაზღვრეთ ადგილი (მაგ. წითელი ან თეთრი ლენტით) თუ შუშა ჩაიმტვრა
პროდუქციის უშუალო სიახლოვეს
● შეამოწმეთ შემოსაზღვრულ ადგილში მოხვედრილი ყველა პროდუქცია შუშის
ნამტვრევებზე. დაზიანებული პროდუქცია გამოყავით ცალკე და გაანადგურეთ /
გადაყარეთ.
● თქვენ შეგიძლიათ დანიშნოთ დროის მონაკვეთი (მაგ. 1 კვირა) რომლის
განმავლობაშიც შემოსაზღვრული ტერიტორიიდან მოსავალი აიღება ცალკე და
განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ.
● ჩაინიშნეთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
● ადგილი, სადაც შუშა ჩატყდა;
● ჩანაცვლება, თუ საჭიროა;
● შუშის ჩამტვრევის მიზეზი;
● მიღებული ზომები;
● გატარებული აღმკვეთი ღონისძიებები.
● მონიტორინგის პერიოდის დასრულების შემდეგ აღნიშნეთ განთავისუფლების თარიღი;
● მოაშორეთ ლენტი.
შუშის ჩატეხვა გადამამუშავებელ ოთახში ან საწყობში
საწყობში:
● დაუყონებლივ გაათავისუფლეთ ჩამტვრევის ადგილის გარშემო სივრცე;
● ჩამტვრევის ადგილის გარშემო შეამოწმეთ შესაფუთი მასალები / პროდუქცია შუშის
ნამტვრევებისათვის;
● გაანადგურეთ / გადაყარეთ ყველა პროდუქტი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს შუშის
ნამტვრევებს;
● აალაგეთ ნამტვრევები დაუყონებლივ და დაამონტაჟეთ ახალი ნათურა ან ფანჯარა;
● გააკეთეთ შესაბამისი ჩანაწერი;
● მოაშორეთ ლენტი.
თუ თქვენ გაქვთ ეჭვი
ეჭვი, რომ ჩამტვრეული შუშის ნაწილები მოხვედრილია პროდუქტში
პროდუქტში,
რომელმაც უკვე დატოვა ფერმა
ფერმა, აამოქმედეთ “ბ7. გაყიდული პროდუქტის მიკვლევადობა
და გამოთხოვნის წერილობითი პროცედურები”.
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ყოველწლიურად განახორციელეთ გამოთხოვნის შემთხვევითი ტესტი თქვენს ერთ
ერთ-ერთ
ერთ
კლიენტთან.
კლიენტთან
თარიღი:
თარიღი

გამოთხოვნის ტესტის განმახორციელებელი
განმახორციელებელი:

კლიენტის სახელი
სახელი:

ქვეყანა:
ქვეყანა

პარტიის ნომერ
ნომერ(ებ
ებ)იი:
რაოდენობა:
რაოდენობა
(ყუთები
ყუთები/კგ
კგ)
შენიშვნა:
შენიშვნა

პროდუქტ ებ)იი:
პროდუქტ(ებ
მიკვლევადობა:
მიკვლევადობა
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ეს სამუშაო ინსტრუქცია აღწერს გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში ქმედების პროცედურებს
(ფერმაში ან მის გარეთ, მიწოდების ჯაჭვში), პრობლემის შემჩნევიდან გამოთხოვნის
პროცედურების განხორციელებლამდე.
გაყიდული პროდუქტის გამოთხოვნის პროცედურა გულისხმობს ისეთ პასუხისმგებლობასა
და საშუალებების გამოყენებას, რომლებიც უნდა განხორციელდეს თუ შეამჩნევთ ან გაიგებთ,
რომ თქვენი პროდუქცია არის შეუსაბამო ხარისხის და/ან პოტენციურად არა უვნებელი,
რათა ავღკვეთოთ, გაყიდვიდან ამოვიღოთ ან შევამციროთ იმის ალბათობა, რომ
დაზარალდნენ საბოლოო მომხმარებლები.
განმარტებები

გაუთვალისწინებელი შემთხვევა
შემთხვევა = გაუთვალისწინებელი
შემთხვევა,
გადაცდომა ან დეფექტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მიუღებელი საფრთხე
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისთვის
და/ან
კომპანიის/გეოგაპის
სტანდარტის იმიჯისთვის.
გამოთხოვნა =
გამოთხოვნა
უკვე
გაყიდული
პროდუქტების
უკან,
ფერმაში
დაბრუნების ქმედებები.

გაუთვალისწინებელი შემთხვევების მაგალითები:
- დღეს აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩაიმტვრა შუშა, რომელიც განთავსებული
იყო პროდუქტთან სიახლოვეს და შესაძლოა შუშის ნამტვრევები გაყვა უკვე გაყიდულ
პროდუქტს (მაგ. ჩაიყარა ყუთში);
- ქიმიკატების ნარჩენების ანალიზმა აჩვენა, რომ პროდუქტზე აღმოჩნდა არასწორი
პესტიციდი ან ნარჩენის რაოდენობა აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ
კონცენტრაციას, რაც პროდუქტს ხდის არაუვნებელს;
- პროდუქცია დაბინძრებულია ტექნიკაზე ჰიდრავლიკური სითხით ტუმბოს გასკდომის
გამო, მაგრამ ეს მაშინვე ვერ შეამჩნიეს;
- ცეცხლის გამო შესაძლოა პროდუქტს/ყუთებს დაეყარა ფერფლი/ნაცარი;
- ა.შ.
სამუშაო ინსტრუქცია - აღწერა
ფერმაში პროდუქციის გამოთხოვნაზე პასუხისმგებელი პირი არის (ა7):
………………………………………………………………...
გამოთხოვნა
გამოთხოვნა:
თუ არებობს რისკი ან ფაქტი, რომ მიწოდების ჯაჭვში მოხვდა არაუვნებელი პროდუქტი,
პასუხისმგებელმა პირმა უნდა განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
● შეაჩეროს შესაბამისი პროდუქციის გაყიდვა;
● შეატყობინოს კლიენტებს;
● შეატყობინეთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და მასერტიფიცირებელ კომპანიას;
● შეატყობინეთ პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებს (სურსათის ეროვნული სააგენტო);
● თავად გამოიკვლიეთ პროდუქტი ან გამოაკვლევინეთ შესაბამის პირებს, თუ სურსათი
ფიზიკურად სხვაგანაა;
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● გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით პროდუქტი:
● ხელახლა გაგზავნეთ გასაყიდად; ან
● გაანადგურეთ.
● ჩაინიშნეთ ინფორმაცია გაუთვალისწინებელი შემთხვევის, პროდუქტის, გამოკვლევის
შედეგებისა და განხორციელებული ქმედებების შესახებ.
აუცილებელია რომ რეგისტრაციის სისტემა
აუცილებელია,
სისტემა/ჩანაწერები
ჩანაწერები ინახებოდეს ფერმაში რათა
რათა:
● მიაკვლიოთ პროდუქტის წარმომავლობას;
● მიაკვლიოთ კლიენტებს, ვისაც მიყიდეთ პროდუქტის პარტიები.

ქვემოთ აღწერეთ ზომები, რომლებიც გაატარეთ იმისათვის, რომ გარანტირებულად
შესაძლებელი იყოს პროდუქტის მიკვლევადობა და ცნობადობა მიწოდების ჯაჭვში:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
აწარმოეთ ჩანაწერები მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და ქიმიკატების გამოყენების
შესახებ ორი წლის განმავლობაში მაინც.

პროდუქციის გამოთხოვნის ფორმა
ფორმა:
ანგარიშის წარმდგენი
წარმდგენი: (სახელი და გვარი, კომპანიის სახელი, მისამართი, ტელეფონი, ელფოსტა)
ჩანაწერის გამკეთებელი:
თარიღი:
უარყოფის/გამობრუნების
უარყოფის
გამობრუნების და პარტიის აღწერა
აღწერა:

პარტიის წარმომავლობა და იდენტიფიკაცია
იდენტიფიკაცია:

(ასევე აქვე აღწერეთ პარტიები, რომლებიც ჯერ კიდევ არის ფერმაში დარჩენილი და რას უპირებთ მათ)
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სხვა შესაბამისი კლიენტები
კლიენტები, მომწოდებლები და სხვა მხარეები
მხარეები:

(დაურთეთ გაგზავნილი წერილები (მეილები), სატელეფონო ზარები, მიღებული დადასტურებები, ა.შ.)

შემსრულებელი:
დრო/თარიღი:
გამოთხოვნილი პარტიების აღწერა და ნებისმიერი დამატებითი ქმედება
ქმედება:

შემსრულებელი და დრო/თარიღი:
მაკორექტირებელი (გამომასწორებელი
გამომასწორებელი) ქმედებები
ქმედებები:

შემსრულებელი და დრო/თარიღი:
გამოთხოვნა განხორციელდა
განხორციელდა:
სახელი და გვარი:
თარიღი:
ხელმოწერა:
დანართების რაოდენობა:

გაუთვალისწინებელი შემთხვევების ჩანაწერების ფორმა
ფერმერი აღრიცხავს შემოსულ საჩივრებს გ
 აუთვალისწინებელი შემთხვევების ჩანაწერების
ფორმაში. ის აგვარებს პრობლემას (დგამს გამომასწორებელ ნაბიჯებს) და ასევე აღწერს
მას. იგი შეისწავლის არსებულ სიტუაციას და მოძებნის პრობლემის სტრუქტურულად
გადაჭრის გზებს, რათა მომავალში არ წარმოჩინდეს იგივე პრობლემა.
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გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, რომლებიც ფერმაში ხდება, მაგალითად: პესტიციდების
მაქსიმალური კონცენტრაციების გადაჭარბება/ზედოზირება, პროდუქტის გასარეცხად
გამოყენებულ წყალში პათოგენების აღმოჩენა, ფიზიკური დაბინძურება (მაგ. სამკაულებით,
შუშის ნამტვრევებით, ზეთით ან სხვა სახით). ფერმერი იღებს შესაბამის ზომებს
კლიენტებთან და/ან სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ. ამ ქმედებებთან
დაკავშირებით უნდა გაკეთდეს შესაბამისი ჩანაწერები.
თუ გაუთვალისწინებელი შემთხვევა (მაგ. პესტიციდების მაქსიმალური დასაშვები
კონცენტრაციების დონის გადაჭარბება) გამოვლინდება მას შემდეგ, რაც კლიენტებმა უკვე
წაიღეს პროდუქციის გარკვეული პარტიები, ფერმერი მოიძიებს ვინ წაიღო პარტია ან
პარტიის ნაწილი. ფერმერი შეატყობინებს ყველა კლიენტს არსებული მდგომარეობის შესახებ
და კლიენტებთან კონსულტაციის შემდეგ გადადგამს მაკორექტირებელ ნაბიჯებს.
ჩაიწერეთ გაუთვალისინებელი შემთხვევის ტიპი და გადადგმული ნაბიჯები. პროდუქტის
გამოთხოვნის შემთხვევაში, მიყევით გამოთხოვნის პროცედურებს.
ინსტრუქციის ქმედითობის შესამოწმებლად პროდუქციის გამოთხოვნა ორ წელში ერთხელ
მაინც შემთხვევითი წესით რეალურად უნდა განხორციელდეს
განხორციელდეს!

რეგისტრაცია

ვის მიერ:

თარიღი:

სერიული N:

გაუთვალისწინებელი
შემთხვევის
წარმომავლობა/ანგარიში:
კონტაქტი:
ტელეფონი:
ელფოსტა:
აღწერა:

(შემთხვევა / ზარალი / დაუყონებლივად მიღებული ქმედება / მიღწეული შეთანხმება / დეტალები პარტიის შესახებ / სხვა
ჩართული მხარეები / ა.შ.)

მიზეზი:

გამოსწორება

ვის მიერ:

თარიღი:

დასრულების დრო:

აღწერა:
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(აღწერა / ურთიერთობა კლიენტებთან / გარემოს გაუმჯობესება / პრობლემის მოგვარება / სხვ.)

საკონტაქტო პირის რეაქცია
რეაქცია/ქმედება
ქმედება:

მაკორექტირებელი ქმედებები ვის მიერ:

თარიღი:

დასრულების დრო:

გამომასწორებელი ნაბიჯები:

(პროცედურების გამართვა / გარანტიები / სხვ.)

გადადგმული ნაბიჯების
განხორციელების ეფექტურობის
მონიტორინგი
დასკვნები:
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თუ გეოგაპის სტანდარტის დანერგვის მსურველ ერთსა და იმავე ფერმერს / იურიდიულ პირს
/ კომპანიას გეოგაპის სერტიფიცირებისათვის განკუთვნილი პროდუქციის გარდა, გააჩნია
სხვა კულტურების პარალელური წარმოება და/ან პარალელურად ფლობს/ყიდის
სერტიფიცირებულ და არასერტიფიცირებულ პროდუქციას, მაშინ ადგილი აქვს პარალელურ
პარალელურ
წარმოებას და/ან პარალელურ
წარმოებას
პარალელურ მფლობელობას
მფლობელობას.
პარალელური წარმოება
სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მსგავსი პროდუქციის (მაგ. წიწაკა, ვაშლი,
ჭარხალი) პარალელური წარმოება არ არის დაშვებული ერთი და იმავე კომპანიის მიერ.
მსგავსი სახოების სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტების (მაგ.
პომიდორი ჩერი და პომიდორი რომა) პარალელური წარმოება დაშვებულია მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ კომპანიაში არსებობს შესაბამისი პროდუქციის
პროდუქციის მართვის ერთეული
ერთეული.
პარალელური მფლობელობა
პარალელური მფლობელობა ეხება სიტუაციებს, როდესაც არასერტიფიცირებული და
სერტიფიცირებული პროდუქცია (ერთი და იმავე პროდუქტის შემთხვევაში) ერთსა და იმავე
დროს ეკუთვნის (ან ყიდულობს) მწარმოებელს/კომპანიას (მაგალითად, თუ ფერმერი
აწარმოებს, ასაწყობებს და ყიდის გეოგაპის სერტიფიკატის მქონე ვაშლის სახეობა
გოლდენს, მაგრამ ამავე დროს მეზობელი ფერმერებისგან შეისყიდის და ასაწყობებს იმავე
სახეობის ვაშლს და ყიდის როგორც არასერტიფიცირებულს, რადგანაც მის მეზობელს
დანერგილი არ აქვს სტანდარტი).
ძირითადი (საბაზისო
საბაზისო) წესები
წესები:
იმისათვის, რომ ფერმერმა/მწარმოებელმა/კომპანიამ სწორად მართოს სერტიფიცირებული
და არასერტიფიცირებული (მსგავის ტიპის) პროდუქციის პარალელური წარმოება და/ან
პარალელური მფლობელობა აუცილებელია:
□ დარეგისტრირდეს გეოგაპის ონლაინ მონაცემთა ბაზაში, როგორც პარალელური
მწარმოებელი / პარალელური მფლობელი, სადაც ორივე შემთხვევისთვის მიენიჭება
გეოგაპის სპეციალური ნომრები;
□ შეასრულოს სერტიფიცირების მოთხოვნების ყველა პუნქტი:
▪ უნდა არსებობდეს ზემოთხსენებული პროდუქციის
პროდუქციის მართვის ერთეულები
(მინიმუმ ერთი ყველა სერტიფიცირებული პროდუქტისთვის და მეორე ყველა
არასერტიფიცირებული პროდუქტისთვის);
▪ ერთი და იმავე პროდუქციის მართვის ერთეულისთვის პარალელური
წარმოება დაუშვებელია! ინდივიდუალური მწარმოებლები ვალდებული არიან,
დაარეგისტრირონ პროდუქციის მართვის 2 ერთეული და თითეული მათგანი
მართონ ცალ-ცალკე. ამრიგად, სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული
ხილ-ბოსტნეული პროდუქციის მართვის ერთ ერთეულში ვერ მოექცევიან.
▪ თუ თქვენ ფერმას მიესადაგება პარალელური წარმოება, მაშინ
სერტიფიცირებული პროდუქციისთვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ გეოგაპის
სპეციალური ნომერი ……………………...
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თუ თქვენ ფერმას მიესადაგება პარალელური წარმოება, მაშინ
არასერტიფიცირებული პროდუქციისთვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ გეოგაპის
სპეციალური ნომერი ……………………...
პარალელური მფლობელობა (თუ თქვენ შეისყიდით არასერტიფიცირებულ
პროდუქციას) დაშვებულია პროდუქციის მართვის ერთი ერთეულის
ფარგლებში;
თუ თქვენ პროდუქციას შეიძენთ როგორც სერტიფიცირებული მწარმოებელი,
მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ (პარალელურ მფლობელობაზე), ხოლო თუ თქვენ
გჭირდებათ გეოგაპის სპეციალური ნომერი თქვენი პროდუქციის მართვის
ერთეულებისთვის და გსურთ გამოიყენოთ ის სერტიფიცირებული
პროდუქტისთვის, მაშინ ისინი იქნება:
- სერტიფიცირებულისთვის ……………….
- არასერტიფიცირებულისთვის …………………….
ფერმაში ყველა პროდუქტი მიკველვადი უნდა იყოს პროდუქციის მართვის
ერთეულებამდე,
ხოლო
როდესაც
პროდუქცია
ტოვებს
ფერმას,
(სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქცია ყოველთვის უნდა
იყოს განცალკევებული, ეს უნდა აისახოს მიკვლევადობის თქვენ სისტემაში),
არასერტიფიცირებული ხილ-ბოსტნეული სერტიფიცირებული ხილ-ბოსტნეული
პროდუქციის მართვის ერთეულში არ დაიშვება.

□ მწარმოებელი, რომელიც დარეგისტრირებულია პარალელური წარმოებისთვის /
პარალელური მფლობელობისთვის უნდა ქონდეს მეთოდი მათი ფიზიკური და
დოკუმენტალური გარჩევადობისათვის და მიკვლევადობისთვის.
▪ გეოგაპის სპეციალური ნომერი ასეთი შემთხვევებისთვის ფერმერს მიენიჭება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ. ყველა არასერტიფიცირებული
პროდუქციის მართვის ერთეული უნდა დარეგისტრირდეს გეოგაპში.
▪ ყველა სერტიფიცირებულ პროდუქტს, რომელიც გადის ფერმიდან უნდა ქონდეს
შესაბამისი ნომერი, რომელიც მიუთითებს, პროდუქციის მართვის რომელი
ერთეულიდანაა ის (შესაბამისად დაინომრება არასერტიფიცირებული
პროდუქციაც).
თუ თქვენს ფერმაში მიმდინარეობს პარალელური წარმოება
წარმოება, ქვემოთ აღწერეთ როგორ
ხორციელდება ეს
ეს:
□ საბოლოო გადამოწმება ხორციელდება ზემოთხსენებული ავტორიზებული პირის
მიერ, რომელიც ასევე აღნიშნულია შესაბამის ფორმაში (ა7).
□ საბოლოო შემოწმება უნდა დოკუმენტირდეს და იყოს გადამოწმებადი.
□ ყველა დოკუმენტზე, რომელიც გამოიყენება გაყიდვებში აღნიშნული უნდა იყოს
გეოგაპის სერტიფიკატის მფლობელის ნომერი და განირჩეოდეს სერტიფიცირებულია,
თუ არა პროდუქცია.
□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტის გაყიდვის თარიღები
აღირიცხება:………გ14………(დოკუმენტის ნომერი)
□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტები უნდა აღიწეროს
ცალ-ცალკე, განსაკუთრებული ყურადღბა უნდა მიექცეს პროდუქციის ნომრებს.
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)
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ინსტრუქციები და პროცედურები

პარალელური წარმოება და
და/ან
ან პარალელური მფლობელობა

დოკუმენტის კოდი:

ბ8

გვერდი.: 3 / 4

ჩანაწერები უნდა მიუთითებდეს მუდმივ ბალანსს სერტიფიცირებულ და
არასერტიფიცირებულ პროდუქციას შორის საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში.
□ ინფორმაცია
სერტიფიცირებული
და
არასერტიფიცირებული
პროდუქციის
რაოდენობების
შესახებ
უნდა
დარეგისტრირდეს
…………გ14…………….(დოკუმენტის
სახელი).
სერტიფიცირებული
და
არასერტიფიცირებული პროდუქციის რაოდენობები (ინფორმაცია მოცულობის ან
წონის
შესახებ),
შემომავალი,
გამავალი
და
დასაწყობებული
უნდა
რეგისტრირდებოდეს და შესაძლებელი იყოს მათი შემოწმება საერთო ბალანსთან
მიმართებაში.
□ საერთო ბალანსი ითვლება:………………………………………….
□ პროდუქციის ნარჩენების (გაფუჭებული, დამპალი, ა.შ.) რაოდენობები
რეგისტრირდება:……………………………………
თუ თქვენს ფერმაში მიმდინარეობს პარალელური მფლობელობა
მფლობელობა, ქვემოთ აღწერეთ როგორ
ხორციელდება ეს
ეს:
□ დარეგისტრირდით გეოგაპის ბაზაში როგორც “პარალელური მფლობელი”;
□ გეოგაპისთვის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქციის გარჩევაზე
პასუხისმგებელია:………………………………………………….(ა7)
□ გასაყიდად გამზადებული პროდუქტებზე უნდა დაიტანებოდეს შესაბამისი
ნომერი……………... (ჩაწერეთ მაშინ, როდესაც ნომერი გეცოდინებათ)
□ საბოლოო გადამოწმება ხორციელდება ზემოთხსენებული ავტორიზებული პირის
მიერ, რომელიც ასევე აღნიშნულია (ა7).
□ ყველა დოკუმენტზე, რომელიც გამოიყენება გაყიდვებში აღნიშნული უნდა იყოს
გეოგაპის სერტიფიკატის მფლობელის ნომერი და განირჩეოდეს სერტიფიცირებულია,
თუ არა პროდუქცია.
□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტის გაყიდვის თარიღები
აღირიცხება:……გ14…………(დოკუმენტის ნომერი)
□ თუ პროდუქცია შეისყიდება სხვადასხვა მომწოდებლებისგან, მითითებული უნდა
იყოს:
- რა სახის პროდუქტია ეს;
- გეოგაპის სტატუსი (სერტიფიცირებულია თუ არასერტიფიცირებული);
- გეოგაპის ნომრები;
- ინფორმაცია მომწოდებლის შესახებ + გეოგაპის სერტიფიკატი;
- ინფორმაცია მიკვლევადობის შესახებ – ნომრები/კოდები, რომლებიც
კავშირშია შესყიდულ პროდუქციასთან;
- შესყიდვის ბრძანებები / ინვოისები;
- სანდო მომწოდებლების დამტკიცებული სია.
□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტების გაყიდვის თარიღბი
იწერება:………………...(დოკუმენტის ნომერი)
□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტები უნდა აღიწეროს
ცალ-ცალკე, განსაკუთრებული ყურადღბა უნდა მიექცეს პროდუქციის ნომრებს.
ჩანაწერები უნდა მიუთითებდეს მუდმივ ბალანსს სერტიფიცირებულ და
არასერტიფიცირებულ პროდუქციას შორის საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში.
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

ინსტრუქციები და პროცედურები

პარალელური წარმოება და
და/ან
ან პარალელური მფლობელობა

დოკუმენტის კოდი:

ბ8

გვერდი.: 4 / 4

□ სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული პროდუქტები უნდა აღიწეროს
ცალ-ცალკე, განსაკუთრებული ყურადღბა უნდა მიექცეს პროდუქციის ნომრებს.
ჩანაწერები უნდა მიუთითებდეს მუდმივ ბალანსს სერტიფიცირებულ და
არასერტიფიცირებულ პროდუქციას შორის საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში.
□ ინფორმაცია
სერტიფიცირებული
და
არასერტიფიცირებული
პროდუქციის
რაოდენობების
შესახებ
უნდა
დარეგისტრირდეს
……გ14………………….(დოკუმენტის
სახელი).
სერტიფიცირებული
და
არასერტიფიცირებული პროდუქციის რაოდენობები (ინფორმაცია მოცულობის ან
წონის
შესახებ),
შემომავალი,
გამავალი
და
დასაწყობებული
უნდა
რეგისტრირდებოდეს და შესაძლებელი იყოს მათი შემოწმება საერთო ბალანსთან
მიმართებაში.
□ საერთო ბალანსი ითვლება:………………………………………….
□ პროდუქციის ნარჩენების (გაფუჭებული, დამპალი, ა.შ.) რაოდენობები
რეგისტრირდება:……………………………………

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)
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ინსტრუქციები და პროცედურები

გეოგაპის პროდუქციის ეტიკეტირების ინსტრუქცია

დოკუმენტის კოდი:

ბ10

გვერდი.: 1 / 1

ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები აუცილებლად გულისხმობს სურსათის მიკვლევადობას
როგორც ფერმამდე/მწარმოებლამდე/გადამფუთავამდე, ასევე თავად ფერმის ტერიტორიაზე
ნაკვეთამდე/რიგამდე/მკრეფავამდე. ფერმის ტერიტორიაზე შიდა მიკვლევადობა აღწერილია
გეოგაპის მოთხოვნების სიასა და სახელმძღვანელოს დოკუმენტებში.
გეოგაპის სერტიფიცირებული პროდუქცია აუცილებლად უნდა იყოს მიკვლევადი ფერმერამდე.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს პროდუქტი ვერ ატარებს გეოგაპის ნომერს და არ შეიძლება
მიიჩნეოდეს
როგორც
სერტიფიცირებული.
მიკვლევადობის
უზრუნველსაყოფად
ფერმერმა/მწარმოებელმა უნდა დანერგოს გაყიდული პროდუქციის ეტიკეტირების სისტემა, რომელიც
გულისხმობს ყოველი გაყიდული პარტიის იდენტიფიცირებას და აუცილებელი ინფორმაციის ეტიკეტზე
დატანას. ეტიკეტი ფერმიდან უნდა გაყვეს ყველა ყუთს/ტომარას/პაკეტს/ა.შ., რომლითაც იყიდება
გეოგაპის პროდუქცია.
ფერმერმა უნდა უზრუნველყოს გეოგაპის პროდუქციის დაცვა გაყალბებისგან და გეოგაპის ნომრის
გამოყენება არამართლზომიერად, ამისათვის მან შესაბამისი ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს
ყველა კლიენტთან (ა8 კლიენტების თანხმობა გეოგაპის ნომრისა და ლოგოს გამოყენების წესების
დაცვაზე).
ეტიკეტზე აუცილებლად უნდა იყოს მოცემული შემდეგი სახის ინფორმაცია:
გეოგაპის ნომერი

GEOGAP1801

პროდუქტი

მაგ. ვაშლი

სახეობა/ჯიში
სახეობა
ჯიში

გოლდენ დელიშესი

მეურნეობის/კომპანიის
მეურნეობის
კომპანიის დასახელება

ი.მ. სახელი გვარი / შპს “ვაშლიაური”

ადგილმდებარეობა

სოფელი ერისიმედი, სიღნაღი, საქართველო

მოსავლის აღების თარიღი

2 ოქტომბერი, 2018

ფერმაში უნდა არსებობდეს შიდა მიკვლევადობის სისტემაც. ეს გულისხმობს დასაწყობებული
პროდუქციის
წარმომავლობას
ნაკვეთებამდე/სექციებამდე/რიგებამდე,
მკრეფავამდე
და
პასუხისმგებელ პირამდე (ა7).

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)
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გეგმები

გეოგაპის პროდუქციის დაცვის პროცედურა

დოკუმენტის კოდი:

ბ10

გვერდი.: 1 / 3

გეოგაპის პროდუქციის გაყალბებისგან დაცვის პროცედურის მიზანს წარმოადგენს
მინიმუმამდე დაიყვანოს იმის რისკები
რისკები, რომ განზრახ დაბინძურდეს პროდუქცია
პოტენციური
რისკების
გაანალიზებით
გამოვავლინოთ
პრევენციული
და/ან
და
ან
მაკორექტირებელი ქმედებები
ქმედებები.
შეიყვანეთ თითეული წერტილი
წერტილი, ან თუ ეს არის რისკი
რისკი, მიუთითეთ
მიუთითეთ, როგორ კონტროლდება
ეს მომენტი
მომენტი.
N

რისკი

1

არის თუ არა ვინმე ფერმაში
პასუხისმგებელი სურსათის
უვნებლობაზე?
არსებობს თუ არა “მოსავლის
დაბინძურების რისკების
შეფასების პროცედურა” თქვენს
ფერმაში და გამოიყენება თუ
არა ის?
ახლდება თუ არა შესაბამისი
რისკების ანალიზების
დოკუმენტები (მაგ. წყალი,
ნიადაგი, მაქსიმალური
დასაშვები კონცენტრაციები,
სამუშაოს უსაფრთხოება, ა.შ.)
ყოველწლიურად?
არიან თუ არა დაქირავებულები
ინფორმირებული რომ ფერმერს
შეატყობინონ ნებისმიერი
საეჭვო გარემოება/საქმე?
გაეცნო თუ არა ხელი ყველა
დაქირავებული “ბ2; ბ3; ბ4 და
დ2” ფორმებს სანამ მუშაობას
დაიწყებენ ფერმაში?
არის თუ არა რეგისტრირებული
დაქირავების მუშების ყველა
სააგენტო?
ცნობილია თუ არა თითეული
დაქირავებულის იდენტობა და
აღწერილია თუ არა სადმე?
თუ ეს შესაძლებელია,
შენობები/ნაგებობები
ყოველთვის დაკეტილია?
ვალდებული არიან
ვიზიტორები/სტუმრები, რომ
ფერმერულ მეურნეობაში
შესვლამდე წინასწარ
შეატყობინონ მფლობელს
სტუმრობის შესახებ?

2

3

4

5

6

7

8

9

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

კი

არა

სხვა

მიუთითეთ რისკი და
და/ან
ან კონტროლის
მექანიზმი

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

ბ10

გეოგაპის პროდუქციის დაცვის პროცედურა
10

11

12

13

14

15

16

17

18

გვერდი.: 2 / 3

არის თუ არა ქცევის/სტუმრების
წესები განთავსებული ფერმის
შესასვლელთან?
პროდუქციის შესაფუთი
მასალები, ღამე გარეთ თუ
რჩება, არის თუ არა
გადაფარებული და დაცული?
გამოყენებამდე მოწმდება თუ
არა შესაფუთი მასალები
სისუფთავესა და
დაუზიანებელობაზე?
აღებული მოსავალი ღამის
განმავლობაში ღია ცის ქვეშ
რჩება?
არის თუ არა მთელი აღებული
მოსავალი და ყველა
გამოყენებული შესაფუთი
მასალა მიკვლევადი?
სერტიფიცირებულია თუ არა
გამოყენებული თესლების,
ნერგების ან ჩითილების
მწარმოებელი?
არის თუ არა პესტიციდები,
საწმენდი და საპოხი
საშუალებები და სასუქები
შენახულო უსაფრთხოდ და
ჩაკეტილი?
იცის თუ არა კომპანიამ, როგორ
იმოქმედოს
გაუთვალისწინებელი
შემთხვევის დროს და
ახორციელებს თუ არა
პროდუქციის გამოთხოვის
ტესტს ყოველწლიურად?
არის თუ არა რეგისტრირებული
ყველა შემოტევის (გაყალბების)
შემთხვევა და ხორციელდება თუ
არა კონტრქმედებები?
მნიშვნელოვანი ტელეფონის ნომრები და ვებ
ვებ-გვერდები
გვერდები

პოლიციის ნომერი
ნომერი: 112
გამყიდველი
სურსათის ეროვნული
ორგანიზაციები:…….
ორგანიზაციები
სააგენტოს ნომერი
ნომერი: 1501
247 01 01 ცხელი ხაზი
შესაბამისი ვებ
ვებ-გვერდები
გვერდები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
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კომპანიაში პასუხისმგებელი
პირი:…………….
პირი

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

ბ10

გეოგაპის პროდუქციის დაცვის პროცედურა

გვერდი.: 3 / 3

http://gfa.org.ge/
გეოგაპი
http://geogap.org.ge/
სურსათის ეროვნული სააგენტო
http://nfa.gov.ge/ge/
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
http://mepa.gov.ge/
გადახედვის თარიღი
თარიღი:

გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

შემოტევის შემთხვევების რეგისტრაცია და თუ საჭირო გახდა
გახდა,
განხორციელებული ქმედებები
ქმედებები:
დრო და
თარიღი:
თარიღი

ადგილი და შემთხვევის აღწერა
აღწერა:
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განხორციელებული ქმედება
ქმედება:

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

გამოყენებული ქიმიკატების აღრიცხვის ფურცელი  ადგილი/ფართობი
ადგილი ფართობი/რიგები
რიგები…..………………...
კულტურა/ჯიში
კულტურა
ჯიში………………………… წელი
წელი ……….. გამოყენებული ხელსაწყო …………………………….
შეწამვლის
დრო და
თარიღი

პესტიციდის
დასახელება

მოქმედი ნივთიერება
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მავნებლის დაავა-დებ
მავნებლის/დაავა
დებ
ის სახელი

შეწამლული
ფართობი/
ფართობი
რიგები

გამოყენე
გამოყენებული
რაოდენობა

ამინდი

დოკუმენტის კოდი:

გ1

გვერდი: 1 / 1

ლოდინის
პერიოდი
(დღეები
დღეები)

ნაკვეთში
ხელახლა
შესვლის დრო

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების წერილობითი
დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ2

გვერდი.: 1 / 1

დაავადებების/მავნებლებისა და ქიმიკატების დასახელებები უნდა იყოს ჩამოწერილი; პესტიციდების
ლოდინის პერიოდები უნდა იყოს დაცული და ქიმიკატების გამოყენების ჩანაწერები უნდა შეიცავდეს
ამ ინფორმაციას.
პასუხისმგებელი პირი:.............................................................................................................(ა7)
პესტიციდის
გამოყენების
დრო და
თარიღი

პესტიციდის გამოყენების დასაბუთება
დასაბუთება: ახსენით რატომ გახდა
საჭირო ქიმიკატების გამოყენება (დაავადება
დაავადება / მავნებელი და
ქიმიკატი), კონცენტრაცია
ქიმიკატი
კონცენტრაცია, შედეგის
შედეგის/ეფექტურობის
ეფექტურობის
გაკონტროლების გზები
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პასუხისმგებელი
პირის ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

სარეველების მართვის ჩანაწერები
ჩანაწერები: ჰერბიციდების
გამოყენების დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ3

გვერდი.: 1 / 1

სარეველების მართვის გეგმა მოიცავს პროცედურებს, რომლებიც გამოიყენება სარეველების და
მათზე დაბუდებული დაავადებების/მავნებლების მიერ გამოწვეული ზიანის/ზარალის შესამცირებლად.
სარეველები არის იდეალური პირობები მავნებლებისა და დაავადებების გასავრცელებლად და
გამოსაბუდებრად. აუცილებელია, ინტეგრირებული მიდგომების გამოყენება და ქიმიკატების
საჭიროების მაქსიმალურად შემცირება.
სარეველების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი არის: …………………………………………(ა7)
თარიღი

განხორციელებული ქმედება
(მოთიბვა
მოთიბვა/შეწამვლა
შეწამვლა/ჩახვნა
ჩახვნა)
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ქიმიკატის გამოყენების დასაფუთება / ქმედების
ეფექტურობის შეფასება მოკლე და საშუალოვადიან
პერიოდებში

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

მავნებლების წინააღმდეგ კონტროლის
კონტროლის, ინსპექტირებისა და ქმედებების ჩანაწერი

დოკუმენტის კოდი:

გ4

გვერდი.: 1 / 1

მღრნელები
და
მავნებლები
უნდა
შემოწმდეს
ყოველთვიურად.
ინსპექციის
შემდგომ
პასუხისმგებელი
პირი
………………………………………..(ა7) აღნიშნავს თითეულ ლოკაციას/ატრაქტანტს/ხაფანგს. აქ მოცემული ნომრები შესაბამისობაში
უნდა მოდიოდეს საწყობის/ნაკვეთის გეგმაზე/რუკაზე დატანილ აღნიშვნებთან.
თარიღი
1

2

ნომერი ხაფანგის ადგილი / ატრაქტანტი
ნომერი/
3
4
5
6
7
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კომენტარები და ქმედებები
8

სახელი და
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ5

ჩანაწერები გამოყენებული სასუქების შესახებ

გვერდი.: 1 / 1

გამოიყენეთ ეს ცხრილი მინერალური და ორგანული სასუქების, მცენარეთა გამაძლიერებლების / სტიმულატორების, ნიადაგის დანამატები
(როგორიცაა ნაკელი, კომპოსტი, ბიოჰუმუსი, ა.შ.) შეტანისას. თითეული კულტურისთვის გამოიყენეთ ახალი ცხრილი.

კულტურის სახელი
სახელი:
თარიღი

სასუქი
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სახეობა

რაოდენობა
კილოგრამებში
ან ლიტრებში

ადგილი /
რიგი / სექცია

ფერმის მიწა
(ფართობი
ფართობი)

შეტანის
მეთოდი

შემტანი

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ჩანაწერები შინაურ პირობებში დამზადებული ნივთიერების
შესახებ

დოკუმენტის კოდი:

გ6

გვერდი.: 1 / 1

თუ ადგილზე დამზადებული მცენარეთა გამაძლიერებლები (სტიმულატორები), ნიადაგის
დანამატები (როგორიცაა ნაკელი, კომპოსტი, ბიოჰუმუსი, ა.შ.) ან სხვა ნებისმიერი
ნივთიერება გამოიყენება გეოგაპის პროდუქციისათვის, უნდა არსებობდეს შესაბამისი
ჩანაწერები. ეს ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს სუბსტრატის/ნივთიერების სახელს (მაგ.
რომელი მცენარისგანაა დამზადებული), სავაჭრო სახელს (მხოლოდ შეძენილი
პროდუქტებისთვის), ნაკვეთს, თარიღს და რაოდენობას. თუ მწარმოებელ ქვეყანაში
არსებობს რეგისტრაციის სქემა, სუბსტრატი უნდა იყოს რეგისტრირებული.

მცენარეთა გამაძლიერებლების და ნიადაგის დანამატები
კულტურის სახელი
სახელი:

თარიღი

სუბსტრატის
სახელი
(მცენარე/ნივთიე
რება,
რომლისგანაც
ის დამზადდა)

სავაჭრო სახელი
(თუ ნაყიდია)
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რაოდენობა
კგ ან ლ

ადგილი /
რიგი /
სექცია

ზედაპირის
ფართობი

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ქიმიკატების (პესტიციდებისა
პესტიციდებისა და ნიტრატების
ნიტრატების) ნარჩენების განსაზღვრის ჩანაწერები

დოკუმენტის კოდი:

გ7

გვერდი.: 1 / 1

გეოგაპის პროდუქციისათვის რისკების შეფასებისათვის აუცილებელია ჩატარდეს ქიმიკატების ნარჩენების ანალიზი. ქვემოთ მდებარე
ცხრილში მიუთითეთ მონიტორინგის თქვენი სისტემა.
შედეგები უნდა იყოს მიკვლევადი ფერმამდე და ლაბორატორიამდე, ლაბორატორია უნდა იყენებდეს ISO 17025 ან ექვივალენტ სტანდარტს.
კულტურა1

1
2

ფერმერული
მეურნეობა
(სახელი
სახელი)

ნარჩენების მონიტორინგი ტარდება ………………………………...
კლიენტი
არსებობს თუ არა შესაბამისი ცნობა
ცნობა?
(სახელი
სახელი)
ლაბორატორია 20…..2 20…..
20….
20….

ჩაწერეთ სხვადასხვა ჯიშების/კულტურების სახელები..
ჩაწერეთ წელი
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1. ადგილის შერჩევა
ის ტეიროტირიები, რომლებიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
წარმოებისათვის ფასდება დ4. სურსათის უვნებლობის რისკების ანალიზი არსებული და
ახალი ნაკვეთებისათვის ფორმის მიხედვით. აღმოჩენილი რისკები და მათი
გასაკონტროლებელი ნაბიჯები ინიშნება იმავე ფორმაში.
თითეული ადგილი მინიშნებულია ცალკე:
O ფერმერული მეურნეობის რუკაზე
O თითეული ადგილის დანომვრით
O რიგების/კვლების დანომვრით
ფერმის ეს გეგმა/რუკა დაკავშირებულია კულტურების რეგისტრაციის სისტემასთან.
2. ეროზია
ნიადაგის ეროზია ფერმაში:

O არ არის პრობლემა
O პრობლემაა

3. ნიადაგის ქიმიური ფუმიგაცია (დეზინფექცია
დეზინფექცია)
❍ ფერმაში ნიადაგის ქიმიური ფუმიგაცია არ გამოიყენება
❍ ფერმაში ნიადაგის ქიმიური ფუმიგაცია ზოგჯერ გამოიყენება
ნიადაგის ფუმიგაციის ჩატარებამდე, პირველ რიგში ვაკეთებთ ნემატოდების ანალიზს ან
ვასაბუთებთ,
რომ
ნიადაგის
ფუმიგაცია
აუცილებელია
(..........................................................................................................პასუხისმგებელი პირი) და
ალტერნატიული
გზის/მიდგომის/გადაწყვეტის
გამოყენება
შეუძლებელია,
რადგანაც………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
ნიადაგის ფუმიგაციის შემდეგ დაცულია ლოდინის პერიოდი ახალი კულტურის
დათესვამდე/დარგვამდე.
4. სათესლე ან სარგავი მასალის შერჩევა
ფერმერმა უნდა იცოდეს შესარჩევი სახეობების რეზისტენტობა/ტოლერანტულობა ან
სენსიტიურობა ძირითადი დაავადებების მიმართ, ასევე არსებული ან პოტენციური
კლიენტების მოთხოვნა კულტურის მახასიათებლებისადმი. ჯანსაღი თესლი და/ან სარგავი
მასალა
ნაყიდი
უნდა
იყოს
სერტიფიცირებული
მწარმოებლისგან
(...................................................................
მწარმოებლის
სახელი).
იმის
დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი ხორციელდება კანონის ფარგლებში და
ოფიციალურად, როდესაც მწარმოებელი იყენებს რეგისტრირებულ ჯიშებს ან საძირეებს,
წერილობით დოკუმენტაცია (სერტიფიკატი/ცნობა/ა.შ.) უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
გამოყენებული ჯიშების შერჩევა დაფუძნებულია
დაფუძნებულია:
კლიენტებთან კონტრაქტზე, გამოცდილებაზე (რომ კარგად იყიდება ეს ჯიში), ინფორმაცია
ბაზრიდან, ა.შ. ………………..……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. ადგილზე გამოყვანილი სათესი
სათესი/სარგავი
სარგავი/საჩითილე
საჩითილე მასალა
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ადგილზე გამოყვანილი სათესი/სარგავი მასალა უნდა შემოწმდეს მავნებლებისა და
დაავადებების შემცველობაზე, მაგალითად:
0 უნდა შემოწმდეს ოფიციალურად რეგისტრირებული ლაბორატორიაში
0 უნდა შეფასდეს ადგილზე არსებული სისტემით
ამ შეფასების შედეგები უნდა იყოს რეგისტრირებული და დოკუმენტირებული.
მცენარეთა დაცვის ყველა საშუალება, რაც კი გამოყენებული იყო ჩითილის / თესლის
გამოყვანის პერიოდში, უნდა აღირიცხოს შესაბამის ფორმაში (გ1).
6. თესლის დამუშავება
უნდა აღირიცხოს ცენარეთა დაცვის საშუალებებით თესლის დამუშავება (თუ ამას აკეთებს
ფერმერი). თუ ნაყიდი თესლი დამუშავებულია მომწოდებლის მიერ, მან უნდა
წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობები/საბუთები, რომლებიც უნდა შეინახოს ფერმერმა
(პაკეტი / ეტიკეტი, ინვოისი, ა.შ.).
7. მიკვლევადობა
ტრანზაქციის ყველა დოკუმენტი (მაგ. ყიდვა, გაყიდვა, ჩაბარება), რაც ეხება გეოგაპის
პროდუქციას, უნდა იყოს მითითებული. (სერტიფიცირებული / ან არასერტიფიცირებული).
ფერმაში სხვადასხვა ეტაპზე მიკვლევადობა ორგანიზებული უნდა იყოს შემდეგნაირად:
ველზე / სათბურში
სათბურში:
0 ნაკვეთში ადგილის ვიზუალური იდენტიფიკაცია (შესაბამისი ფიზიკური ნიშნები
ადგილის სახელით და/ან სახეობის სახელით);
0 რიგები და/ან კვლები უნდა იყოს დანომრილი;
0 რუკა/გეგმა, რომელიც მოიცავს ადგილის სახელებს/კოდებს, სექციას/რიგის ნომერს,
ფართობს და სახეობას.
0 გეოგაპის სერტიფიკატის მქონე და არმქონე პროდუქცია განირჩევა შემდეგნაირად:
……………………………………………………………………………………………….
0
სხვა: ........................................................................................
საწყობში
საწყობში:
0 ყუთბი უნდა იდენტიფიცირდებოდეს შესაბამისი ეტიკეტებით, რომლებზეც მითითებული
იქნება ჯიშისა და ადგილის სახელი/კოდი;
0 უნდა არსებობდეს საწყობის გეგმა, რომელიც აზუსტებს სახეობას და ადგილის
სახელს/კოდს (გ14; გ19);
0 ფერმაში გეოგაპის პროდუქციისთვის საწყობი არ არის;
0 გეოგაპის სერტიფიკატის მქონე და არმქონე პროდუქცია ერთმანეთისგან გაირჩევა
შემდეგნაირად:
……………………………………………………………………………………………….
0 სხვა: .....................................................................................
მიწოდება / გაყიდვა
გაყიდვა:
0 შეფუთვებზე უნდა იყოს ეტიკეტი შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით (ბ9);

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ხარისხის კონტროლის სისტემა საჩითილე მასალის
გამოყვანისას

დოკუმენტის კოდი:

გ8

გვერდი.: 3 / 3

0 გეოგაპის ფერმის ნომერი და ჯიშის/სახეობის ნომერი (თუ საჭიროა, ადგილის

სახელი/კოდი);
0 გეოგაპის სერტიფიკატის მქონე და არმქონე პროდუქცია ერთმანეთისგან გაირჩევა
შემდეგნაირად (ბ8):
……………………………………………………………………………………………….
0 სხვა: ........................................................................................
ჩაბარების/გაყიდვის აქტების ინვოისები/ჩეკები უნდა ივსებოდეს და ინახებოდეს 2 წელი
მაინც.
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თესლის ჩითილის/სარგავი
თესლის/ჩითილის
სარგავი მასალის წარმომავლობა და
მიკვლევადობა

დოკუმენტის კოდი:
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება
დადგენილება:
სავალდებულო
სერტიფიცირებისადმი
დაქვემდებარებული
სასოფლო-სამეურნეო
კულტურათა ჯიშების თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების
შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4224997
განცხადება:
განცხადება
ქვემოთ ხელის მოწერით………...……………………………………..ვადასტურებ, რომ
გავეცანი გეოგაპის შემდეგ მოთხოვნებს:
● ყველა ჩვენი სათესლე/საჩითილე მასალას მოყვება საქართველოს მთავრობის მიერ
აღიარებული სერტიფიკატი და პროდუქცია კანონთან შესაბამისად არის მიღებული.
……………………………………… არის რეგისტრირებული კომპანია და
საქიანობას აწარმოებს ოფიციალურად.
● ჩვენი ყველა პროდუქცია არის სუფთა და არ ყავს მავნებლები და არ არის
დაავადებული (ეს შემოწმებადია ვიზუალურად);
● სათესლე/სარგავი
მასალა
მოპოვებულია
საქართველოს
შესაბამისი
კანონმდებლობის მიხედვით;
● ჩვენ ვაკეთებთ ჩანაწერებს მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების შესახებ
როგორც მცენარეების ზრდის, ასევე დამუშავების პროცესში (თესლის
დამუშავება/შეწამვლა). მოთხოვნის შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია.
● ჩვენი ყველა სახეობა, რაც მოცემული გვაქვს კატალოგში/ვებ-გვერდზე
მოპოვებულია ტრადიციული სელქეციური მეთოდებით. ჩვენ არ გვაქვს/არ
ვაწარმოებთ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს კომერციული მიზნებით.
მოთხოვნის შემთხვევაში შემდეგი სახის ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი
ხელმისაწვდომი:
a. მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების ჩანაწერები;
b. ინფორმაცია თესლის/ჩითილების/ნერგების დამუშავების შესახებ;
c. ცნობები სარგავი/საჩითილე მასალის წარმომავლობის შესახებ.
ხელმოწერილია:
ხელმოწერილია
მომწოდებელი
მისამართი
ქალაქი
თარიღი
ხელმოწერა

შეავსეთ თესვის /რგვის ვადები
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

თესლის ჩითილის/სარგავი
თესლის/ჩითილის
სარგავი მასალის წარმომავლობა და
მიკვლევადობა
თარიღი

პროდუქტი

სახეობა/ჯიში
სახეობა
ჯიში
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თესვის ვადა

რგვის ვადა

დოკუმენტის კოდი:

გ9

გვერდი.: 2 / 2

ნიადაგი

ფართობი / m2

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ10

თესლბრუნვა

გვერდი.: 1 / 1

თესლბრუნვის შესახებ აწარმოეთ ჩანაწერები. პასუხისმგებელი პირი ………………………… (ა7)

კულტურა და ფართობი

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ნაკვეთი/ადგილი
ნაკვეთი
ადგილი/სექცია
სექცია

თესვისა და აღების თარიღები

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ჩანაწერების წარმოება რწყვაზე
რწყვაზე/გამოყენებული
გამოყენებული წყლის
რაოდენობაზე

დოკუმენტის კოდი:

გ11

გვერდი.: 1 / 1

თუ წყლის დღიური ხარჯვა (ლიტრი დღეში) აღირიცხება თქვენი კომპიუტერის მიერ, ეს
საკმარისია. თუ თქვენ არ გამოიყენებთ ციფრულ სისტემას, შეავსეთ ეს ცხრილი.
ადგილმდებარეობა

თარიღი

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

რაოდენობა

გაზომვის მაჩვენებელი

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ12

სასუქების სათავსოს აღწერა

გვერდი.: 1 / 1

მარაგების სწორი ჩანაწერები უნდა ახლდებოდეს ყოველთვიურად. აღწერეთ ყველა შემოსული სასუქი/ქიმიკატი. ყოველთვის შეამოწმეთ არის თუ
არა საწყობში რეალურად ჩანაწერებში არსებული რაოდენობა. აღწერასა და ჩანაწერებზე პასუხისმგებელი პირი:
…………………………………………………….

წელი: ……………..
წელი
სასუქი

მაგალითად: თხევადი
ორგანული სასუქი
“ორგანიკა”

პირველადი
მარაგი
თარიღი
1 ლიტრი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

თარიღი
1 ლიტრი

თარიღი
1 ლიტრი

თარიღი
0 ლიტრი

თარიღი
0 ლიტრი

თარიღი
3 ლიტრი

თარიღი
2 ლიტრი

თარიღი
1 ლიტრი

12 აპრილი

12 მაისი

12 ივნისი

12 ივლისი

12 აგვისტო 12 სექტემბერი

12 ოქტომბერი

12 ნოემბერი
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ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

პესტიციდების სათავოს აღწერა

დოკუმენტის კოდი:

გ13

გვერდი.: 1 / 2

გეოგაპის მოთხოვნების შესასრულებლად აუცილებელია, ფერმერმა წარმოადგინოს ოფიციალურად რეგისტრირებული მცენარეთა დაცვის
საშუალებების სია. ეს სია წარმოადგენს მცენარეთა დაცვის საშუალებების ყველა კომერციულ ბრენდს, რომლებიც გამოიყენება
ოფიციალურად და ავტორიზებულია სპეციფიკური კულტურებისათვის, რომლებიც იწარმოება ფერმაში ბოლო 24 თვის განმავლობაში.
ამ დოკუმენტს უნდა დაერთოს რეგისტრირებული პროდუქტების სია ან სიები. თქვენ შეგიძლიათ, ეს სია მოიპოვოთ თქვენი
მომმარაგებლისგან (მაღაზიისგან). მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ სიის უახლესი ვერსია და ყოველწლიურად შეამოწმოთ
განახლებები.
სიას ადგენს სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
დაქვემდებარებაშია (http://nfa.gov.ge/ge/). თქვენ შეგიძლიათ, მოიპოვოთ ინფორმაცია მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესახებ
მაღაზიისგან და/ან თქვენი გაყიდვების ოფიციდან, ან თავად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის პორტალზე https://matsne.gov.ge/ka
“საქართველოში
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების
პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
თაობაზე”
“საქართველოში
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების
აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
თაობაზე”
http://nfa.gov.ge/ge/mcenareta-dacva-42/informacia-agroqimikatebis-da-pesticitebis-shesaxeb
შეძენილი მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესახებ ინვოისები/ქვითრები/ზედნადებები უნდა შეინახოთ 2 წლის განმავლობაში მაინც.
ექსპორტის შემთხვევაში, აუცილებელია მოიპოვოთ საექსპორტო ქვეყანაში გამოსაყენებლად დაშვებული პესტიციდების სია და იმოქმედოთ
შესაბამისად.

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

გ13

პესტიციდების სათავოს აღწერა

გვერდი.: 2 / 2

საქართველოში გამოსაყენებლად დაშვებული პესტიციდების კატალოგიდან ყოველი წარმოებული კულტურისთვის შეავსეთ ეს სია.
კულტურების სახელები უნდა შეივსოს შესაბამისი სათაურის ქვეშ. მარაგი სათავსოში უნდა განახლდეს ყოველთვიურად, თუ მიმდინარეობს
მათი გამოყენება ან შევსება (დამატება ან გამოკლება)(ტიპი და ერთეულების რაოდენობა, ბოთლები, ა.შ.). ასევე გადაამოწმეთ ხოლმე
არის თუ არა სახელმწიფო რეგისტრაცია ძალაში ან ხომ არ შესულა ცვლილებები.
თარიღი: მაგ. 05.05.2018
თარიღი
აქტიური
ინგრედიენტი და
კონცენტრაცია

ფლუბენდიამიდი 480
გ/ლ
პენკონაზოლი 100 გ/ლ

06.06.2018

07.07.2018

08.08.2018

ბრენდის სახელი
(და
და
მწარმოებელი)
მწარმოებელი

რეგისტრაციის ლოდინის
ნომერი
პერიოდი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

მარაგი

ბელტი (ბაიერი)

954/17

10(3)

0.5 ლ

0.3 ლ

0.1 ლ

0ლ

კომბოსტო

რუკოლა

სალათი

ტოპაზი (სინჯენტა)

402/04/09/14

20 (3)

20 ლ

15 ლ

5ლ

5ლ

კიტრი

კიტრი

კიტრი
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კულტურები

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ14

აღებული მოსავლის აღწერა

თარიღი

რაოდე რიგის/კვალის
რაოდერიგის კვალის ნომერი
ნობა
და/ან
და
ან სახეობა

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

გვერდი.: 1 / 1

თარიღი

რაოდე ნ
რაოდე-ნ
ობა

რიგის კვალის
რიგის/კვალის
ნომერი და
და/ან
ან
სახეობა

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ჰიგიენური პროცედურების განხორციელება და
გამოყენებული ქიმიური საშუალებები

დოკუმენტის კოდი:

გ15

გვერდი.: 1 / 2

1. დაგეგმვა
ფერმერი დასუფთავების გეგმაში წინასწარ ინიშნავს დასუფთავების აქტივობებს (ე6).
სხვადასხვა ოთახის/საწყობის დასუფთავება ხდება ამ ფორმის მიხედვით. თუ შეამჩნევთ,
რომ ოთახები ან ხელსაწყოები არ არის სუფთა, გაზარდეთ დასუფთავების სიხშირე.
2. მოთხოვნები
● პროდუქციის შეტანამდე საფუძვლიანად დაასუფთავეთ საწყობი და სამაცივრე
ოთახები;
● ხელსაწყოებისა და ტექნიკის გაწმენდისთვის იხელმძღვანელეთ შესაბამისი
ინსტრუქციით და დასუფთავების გეგმით;
● სურსათთან კავშირში მყოფი ნივთებისა და ადგილების, ასევე ნებისმიერი ხელსაწყოს
გასაწმენდად, რომელიც შეიძლება კონტაქტში მოვიდეს პროდუქტთან, გამოიყენეთ
სურსათისთვის დაშვებული ნივთიერებები
ნივთიერებები;
● არ დაუშვათ, რომ საწმენდი საშუალებების ნარჩენები კონტაქტში მოვიდეს სურსათთან
(გარეცხვის/გაწმენდის შემდეგ ყველაფერს კარგად გაავლეთ სუფთა წყალი);
● თუ სხვა სახის წყალმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სურსათის უვნებლობას,
აუცილებლად გამოიყენეთ სასმელი ხარისხის წყალი;
● ცხოველები და ფრინველები (მაგ. კატა, ძაღლი, ა.შ.) არ უნდა მოხვდნენ პროდუქტთან
ან შესაფუთ მასალებთან ახლოს.
3. რეგისტრაცია
ყოველი
დასუფთავების
შემდეგ
პასუხისმგებელი
პირი
………………………………………….(ა7) ხელს აწერს და სრულყოფილად ავსებს
ჩანაწერების შესაბამის ცხრილს (გ16).
4. ნარჩენები
პასუხისმგებელი პირი ახდენს ყველა შესაძლო ნარჩენისა და დაბინძურების წყაროს
იდენტიფიცირებას და აღრიცხავს შესაბამის დოკუნეტში (გ17). ადგილები, სადაც
პროდუქცია ხვდება შენობაში, უნდა იწმინდებოდეს დღეში ერთხელ მაინც. ფერმაში უნდა
იყოს ურნები და გამოყოფილი ადგილები ნაგვისა და ნარჩენებისათვის. სხვადასხვა სახის
ნარჩენები უნდა სეპარირდებოდეს და ინახებოდეს ცალ-ცალკე.
5. ჰიგიენის რისკის ანალიზი
ჰიგიენის რისკების ყოველწლიური ანალიზი უნდა მოიცავდეს მოსავლის აღების,
ტრანსპორტირებისა და გადაფუთვის პროცესებს (ე9; დ5).

საწმენდი საშუალებების სია
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ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ჰიგიენური პროცედურების განხორციელება და
გამოყენებული ქიმიური საშუალებები

დოკუმენტის კოდი:

გ15

გვერდი.: 2 / 2

აღწერეთ საწმენდი საშუალებების (ქიმიკატების) ყველა სპეციფიკაცია, რომლებიც
შეიძლება პირდაპირ კონტაქტში მოვიდნენ ხილ-ბოსტნეულთან. თუ სიას ემატება ახალი
საშუალება, ყოველთვის წინასწარ გაარკვიეთ მისი მახასიათებლები. შეამოწმეთ, რომ
საწმენდი საშუალებები არ შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებმაც შესაძლოა წარმოშვან
სურსათის უნვებლობის პრობლემა (მაგ. ქიმიური დაბინძურება ან ალერგია).
პროდუქტი

რისთვის გამოიყენება
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წმენდის სპეციფიკაცია და შენიშვნები

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ჩანაწერები დასუფთავების შესახებ

დოკუმენტის კოდი:

გ16

გვერდი.: 1 / 1

ფერმერულ მეურნეობაში ჰიგიენური პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მუდმივად. უნდა
არსებობდეს შესაბამისი ნიშნები და ინსტრუქციები (მაგ. ხელის დაბანა / შესაბამისი აღჭურვილობის
გამოყენება / ა.შ.). ფერმაში/საწყობში უნდა იყოს სუფთა და მოწესრიგებული ტუალეტი და ხელის
დაბანის საშუალება (სუფთა წყალი, თხევადი საპონი, ქაღალდის ხელსაწმენდები). უნდა არსებობდეს
დალაგებაზე
და
ქაღალდის/საპნის
მარაგის
შევსებაზე
პასუხისმგებელი
პირი
(.....................................................................................(ა7)).
დასუფთავების ჩანაწერები:

თარიღი

ადგილი

განხორციელებული ქმედება
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ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ17

ნარჩენების მართვის ჩანაწერები

გვერდი.: 1 / 4

ნარჩენების მართვისას იმოქმედეთ შემდეგი თანმიმდევრობის პრიორიტეტულობით: ხელახლა გამოიყენება > გადამუშავება /
კომპოსტირება > დაწვა ან ნაგავში გადაყრა. ჩანაწერებზე პასუხისმგებელია:.....................................................................................(ა7)
ნარჩენების ტიპი
ნარჩენი პროდუქცია
(თუ არ არის რისკი, რომ
გავრცელდება დაავადება,
დააკომპოსტეთ)

ნარჩენი

ამჟამად
არის?
არის
კი/არა
კი
არა

მართვის
მეთოდი

გადაყრილია
(მიერ
მიერ)

გაუმჯობესება
ნარჩენების
მართვაში

● მოსავლის აღებისშემდგომი
ნარჩენები (გაფუჭებული ნაყოფები,
ა.შ.)
● მცენარეები და მათი ნაწილები
● ნასხლავი
● მონახვეტი ნიადაგი
● …………………………………..
● ………………………………….
● ………………………………….

სინთეტიკური მასალა

● საფერტიგაციო/დრენაჟის მილი

(დატოვეთ გაფუჭებული პლასტიკატი
და ახალი დააფარეთ ზემოდან;
დარწმუნდით, რომ პლასმასის
ნარჩენები იმართება
სერტიფიცირებული
გადამამუშავებლის მიერ;
მოახდინეთ პლასმასის ტიპების
სეპარირება გადამუშავების
შესაძლებლობიდან გამომდინარე)

● ყავის ნარჩენები
● აგრარული პლასტიკატი
● საბურავები
● ………………………………..
● ………………………………..
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ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ17

ნარჩენების მართვის ჩანაწერები
სახიფათო ნარჩენები
(შეიძინეთ ისეთი ნივთიერებები,
რომლებიც, რაც შეიძლება, მცირე
საფრთხეს ქმნის; შეინახეთ
სახიფათო ნარჩენები უსაფრთხო
ადგილას; ახალი მშენებლობების
დროს თავიდან აიცილეთ აზბესტის
შემცველი მასალების გამოყენება;
დარწმუნდით, რომ სახიფათო
ნარჩენები გადამუშავდება
სერტიფიცირებული / ავტორიზებული
კომპანიის მიერ)

გვერდი.: 2 / 4

● აკუმლატორები
ელემენტები
მჟავები
● საწვავი
ზეთის ფილტრები
ნარჩენი საპოხი ზეთი
ზეთის ბოთლები
● საღებავები/ლაქები
ლაქი
წებო
სკიპიდარი
საღებავი
საწმენდი/ტექნიკური სპირტი და სხვა
გამხსნელები
● მელანი
პრინტერის კარტრიჯები / მელნები
/ ტონერები
● მცენარეთა დაცვის საშუალებები
(ნარჩენი)
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ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

ნარჩენების მართვის ჩანაწერები

დოკუმენტის კოდი:

გ17

გვერდი.: 3 / 4

● მცენარეთა დაცვის საშუალებების
შეფუთვა
● სასუქის ცარიელი ტომრები
● ამონიუმიანი სასუქები
● აზბესტი
● ფლუროსცენტული ნათურები
● ნახშირბადის ფილტრები
● სპილენძი (ელექტრონული კაბელი)
● ვერცხლისწყალი (თერმომეტრები)
● ტარა
● ………………………………..
სუბსტრატები, ქაღალდი
სუბსტრატები
ქაღალდი, შუშა
შუშა, ● ქაღალდი, კარდონი
მეტალი

● შუშა

(არაერთგვაროვანი ნივთიერებები
გადასამუშავებლად არ გამოდგება;
გადაამუშავეთ ფურცლები, კარდონი,
შუშა და მეტალი სერტიფიცირებულ
კომპანიაში)

● მეტალი

სხვა

● ხმაური

(შეამცირეთ გამოყენება)

● სინათლე

● ………………………………..
● ………………………………..

● ნახმარი წყალი
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ე1. ფერმერული
გარემოსა და
ბიომრავალფეროვნ
ების კონსერვაციის

ვერსია: 11-11-2018

ჩანაწერები და დასაბუთება

დოკუმენტის კოდი:

გ17

ნარჩენების მართვის ჩანაწერები

გვერდი.: 4 / 4

გეგმა

● სასუქები
● ქიმიური (მცენარეთა დაცვის)
პროდუქტები

გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

შეხვედრებსა და ტრენინგებზე დამსწრეთა სია

დოკუმენტის კოდი:

გ18

გვერდი.: 1 / 3

თარიღი: ………………………..
თარიღი
წარმდგენი/ტრენერი
წარმდგენი
ტრენერი: …………………………..…………………………………………...
თემები
ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება
▪ თანამშრომლები და
სტუმრები
▪ სახიფათო
შემთხვევები
▪ მცენარეთა დაცვის
საშუალებების
გამოყენება
▪ გამოსასწორებელი
პუნქტები /
პრობლემები

შეხვედრის ანგარიში / ქმედებები

სურსათის უვნებლობა
▪ სახიფათო
შემთხვევები
▪ ქცევის წესებთან
შესაბამისობა
▪ გამოსასწორებელი
პუნქტები /
პრობლემები
ხარისხი
ხარისხი:
▪ პროდუქტის
▪ ფერმის
▪ გამოსასწორებელი
პუნქტები /
პრობლემები
დაწერეთ თქვენი თემები
და შეცვალეთ ცხრილი
საჭიროებისამბერ

დამსწრე
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ხელმოწერა

თარიღი

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

შეხვედრებსა და ტრენინგებზე დამსწრეთა სია
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დოკუმენტის კოდი:

გ18

გვერდი.: 2 / 3

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

დოკუმენტის კოდი:

გ18

შეხვედრებსა და ტრენინგებზე დამსწრეთა სია
ქვემოთ ხელის მოწერით ვადასტურებ
ვადასტურებ,
ყოველწლიურ ტრენინგს ჰიგიენაზე

თარიღი

თემა
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ჩაატარა:
ჩაატარა

გვერდი.: 3 / 3

რომ

დავესწარი

თანამშრომლის
სახელი

გეოგაპის

თანამშრომლის
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

გ19

საწყობის აღწერა

გვერდი.: 1 / 2

მიკვლევადობა
1. საწყობი
პროდუქციის პარტიების აღნიშვნა უნდა იყოს ნათელი, ადვილად გასაგები და მისაგნები.
პროდუქციის თითეული პარტიისათვის ქვემოთ მოცემულ ცხრილში უნდა არსებობდეს
შესაბამისი ჩანაწერი, საიდან მოვიდა (ფერმის რომელი ადგილიდან/სექციიდან/რიგიდან)
და სად არის საწყობში შენახული. თუ პროდუქტი არის რამოდენიმე ადგილიდან და
ინახება ერთ ოთახში, უნდა გაკეთდეს მონახაზი/გეგმა მათი დასაწყობების შესახებ (იხ.
მეორე გვერდი).
2. მიწოდება
გეოგაპის
ყველა
პროდუქტისთვის,
რომელიც
გადის
ფერმერული
მეურნეობიდან/საწყობიდან, უნდა ახლდეს კომპანიის სახელი და სხვა დეტალები შემდეგი
თანმიმდევრობით:
ეტიკეტები შეფუთვაზე (ბ9 ფორმის მიხედვით):
პარტიის შესახებ ჩანაწერი და/ან ინფორმაცია წამღები ავტომობილის შესახებ
სხვა….

საწყობი:
ადგილი რიგი/სე
ადგილი/რიგი
სე
ქცია

სახეობა/ჯიში
სახეობა
ჯიში

შეტანის
თარიღი

შენიშვნები

პასუხისმგებელი პირი: …………………………………………………….. (ა7)
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ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

საწყობის აღწერა

დოკუმენტის კოდი:

გ19

გვერდი.: 2 / 2

საწყობის ეს ბარათი უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ იმ საწყობებისათვის, რომლებშიც
ინახება პროდუქცია ერთზე მეტი ადგილიდან და/ან სერტიფიცირებული და
არასერტიფიცირებული პროდუქცია. ნახაზზე სახეობა და წარმომავლობა აჩვენეთ
ნათლად.
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თვითშეფასება და მაკორექტირებელი ქმედებები

დოკუმენტის კოდი:

დ1

გვერდი.: 1 / 1

გარე აუდიტის ჩატარებამდე ფერმერმა დამოუკიდებლად ან კონსულტანტის დახმარებით უნდა
ჩაატაროს შიდა აუდიტი გეოგაპის მოთხოვნების მიხედვით, უნდა გამოიკვეთოს არსებული
ხარვეზები და გადაიდგას ნაბიჯები გამოსასწორებლად. აუდიტის ჩატარებისთვის უნდა შედგეს ოქმი
და შეიკრიბოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია მათ შორის, მოთხოვნების შევსებული სია. შიდა
აუდიტი უნდა ჩატარდეს ყოველწლიურად.
თარიღი

გამოვლენილი შეუსაბამობები
შეუსაბამობები/ხარვეზები
ხარვეზები

ხელმოწერა

მაგ. შეუსაბამოები:
1 სავალდებულო
3 სასურველი
6 რეკომენდაცია
გამოსწორებაზე
პასუხისმგებელია:.................................................
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დოკუმენტის კოდი:

დ2

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების შეფასება სამუშაო
ადგილზე

გვერდი.: 1 / 10

თანამშრომლების ჯანმრთელობის სტატუსს სამუშაო ადგილზე გააჩნია რამოდენიმე განმსაზღვრელი
ფაქტორი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე, უბედური შემთხვევბი, სხვადასხვა კუნთოვან-სახსროვანი,
სასუნთქი გზების დაავადებები, სმენის დაქვეითება, სისხლძარღვთა დაავადებები, სტრესის მიერ გამოწვეული
დარღვევები, ინფექციური/გადამდები დაავადებები და ა.შ.
ფერმერულ მეურნეობაში ყველა სახიფათო ადგილი აღნიშნული უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნით და უნდა
არსებობდეს მუშაობის/ქცევის ინსტრუქციები:
სახიფათო ადგილები

ნიშნები

ინსტრუქციები

ელექტრო გაყვანილობის ყუთი
გამათბობელი ღუმელი
ქიმიკატების სათავსო
სახიფათო ნარჩენების ყუთი
მძიმე ტექნიკა
სახიფათო მოწყობილობები
(ბალახის სათიბი, ელექტრო
ხერხი, ა.შ.)
ა.შ.

ფერმებში უნდა ტარდებოდეს სამუშაო პირობების ყოველწლიური აღწერა. აღწერის შედეგებიდან
გამომდინარე, უნდა დაისახოს მოქმედების გეგმა, რომელიც მოიცავს იდენტიფიცირებული რისკების
შემცირების მორგებულ მიდგომებს. რისკების აღწერის ეს სტანდარტული მეთოდი გამოდგება ყველა
სახის წარმოებისათვის მაგ. სახნავი კულტურები, ხილის წარმოება და სათბურის სექტორებისთვის.
რისკების აღწერა უნდა განხორციელდეს და შეივსოს უშუალოდ ფერმერულ მეურნეობაში.

ფერმაში უსაფრთხოების 15 წუთიანი შემოწმება
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ამ 15 წუთიანი ფ
 ერმერმის უსაფრთხოების შემოწმების ფარგლებში თქვენ დგამთ პირველ ნაბიჯს,
რათა დარწმუნდეთ ფერმაში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების
მაქსიმალურ
დაცულობაში. ეს დოკუმენტი დაგეხმარებათ, მოკლე დროში შეამოწმოთ არის, თუ არა საფრთხეები
თქვენს მეურნეობაში. ეს არ მოიცავს ყველა შესაძლო საფრთხეს, მაგრამ დაგეხმარებათ,
იდენტიფიცირება მოახდინოთ, შეაფასოთ და გააკონტროლოთ ყველა საეჭვო ადგილი / პროცედურა /
ხელსაწყო / ა.შ. რამაც ფერმაში მომუშავე ადამიანებისათვის შეიძლება გამოიწვიოს ტრამვები,
დაავადებები ან სიკვდილიც კი.
ამ საფრთხეების იდენტიფიცირების საშუალებით თქვენ უნდა შეაფასოთ რისკები. ამის შემდეგ თქვენ
უნდა დარწმუნდეთ, რომ ამ საფრთხეებისა და რისკების გასაკონტროლებლად შეიმუშავებთ ეფექტურ
პროცედურებს. ტრენინგები, ინსტრუქციები, მეთვალყურეობა და ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი
გზები ამის მისაღწევად.
დაწყება
დაწყება
ფერმერული მეურნეობის უფრო უსაფრთხო ადგილად გადაქცევისთვის არსებობს ძირითადი
საფრთხეების სია. ეს არ არის ამომწურავი სია, არამედ არის საბაზისო, ის უნდა შეიცვალოს და
განახლდეს თქვენი მეურნეობის მიხედვით.

ნაბიჯი 1
გამოიკვლიეთ ჩამოთვილი ადგილები თითეული პუნქტისთვის და პასუხი გაეცით კითხვებს მონიშვნით
კი ან არა
არა.
ნაბიჯი 2

ნაბიჯი 1
კი

არ
ა

რეიტინგი
1-6

ნაბიჯი 3
საჭირო
საკონტროლო
მექანიზმ(ებ)ი

გაუნებელყოფა

ტრაქტორები და მოწყობილობები
1. აქვს, თუ არა ტრატორის ბორბლებს დამცავი ფარები?
2. იცნობენ, თუ არა ტრაქტორის ოპერატორები
მწარმოებლის ინსტრუქციებს?
3. რეგულარულად მოწმდება და იმართება, თუ არა
მოწყობილობები, როგორიცაა მაგალითად, ტრაქტორის
ბორბლისგან მდაცავი და/ან სხვა აგრეგატები?
4. ტრაქტორის საბურავის გაბერვისას, მიღებულია თუ არა
ზომები მისი გასკდომის შემთხვევაში მომსახურე
პერსონალის დასაცავად?
5. მუშაობს, თუ არა ტრაქტორის მუხრუჭები კარგად?
6. ტრაქტორის დაქოქვა მხოლოდ ოპერატორის სკამიდან
არის შესაძლებელი?
7. დამონტაჟებულია, თუ არა უსაფრთხოების ყველა
მოწყობილობა კარგ სამუშაო მდგომარეობაში? (მაგ.
ავარიული გათიშვის ღილაკლი ა.შ.)
8. გამოიყენება, თუ არა ხმაურისგან დამცავი ყურსასმენები
ხმაურიანი ხელსაწყოების / აგრეგატების გამოყენებისას?
9. გამოიყენება, თუ არა დამცავი სათვალეები, ჩაფხუტი და
სხვა საშუალებები სახიფათო სამუშაოების დროს?
10. როდესაც გადააადგილებთ მოწყობილობებს, აქცევთ თუ
არა ყურადღებას ელექტრო მავთულებს და იცავთ, თუ არა
უსაფრთხო დისტანციას?
11. არის თუ არა საქვაბე მოწყობილი უსაფრთხოდ და
შესაბამისი ნიშნებით?
12. არის თუ არა საქვაბის მომსახურე პერსონალი
შესაბამისად დატრენინგებული?
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დოკუმენტის კოდი:

ქიმიკატები
1. აღრიცხულია, თუ არა ყველა სახიფათო ნივთიერება,
რომელიც გამოიყენება ფერმაში?
2. ხელმისაწვდომია, თუ არა “ნივთიერების უსაფრთხოდ
გამოყენების ინსტრუქციები და წესები (Material Safety Data
Sheets [MSDS]) ყველა სახიფათო ნივთიერებისათვის?
3. დატრენინგებული არიან, თუ არა, შესაბამისი ადამიანები
ქიმიკატების უსაფრთხოდ გამოყენებაში?
4. ქიმიკატებთან მუშაობისას ხელმისაწვდომია, თუ არა
შესაბამისი ნიღბები, სათვალეები, ხელთათმანები,
ტანსაცმელი და სხვა ეკიპირება?
5. მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად
რეგულალურად მოწმდება და იმართება თუ არა
უსაფრთხოების აღჭურვილობა?
6. არის თუ არა ქიმიკატები შენახული უსაფრთხო ადგილას?
7. არსებობს თუ არა პროცედურები დაღვრილი ქიმიკატების
მოსაწმენდად?
8. არის, თუ არა აალებადი სითხეები შენახული აალების
წყაროდან შორს?
9. არის, თუ არა ცეცხლმაქრები განლაგებული ქიმიკატების /
საწვავის სათავსოსთან ახლოს?
10. არის, თუ არა ქიმიკატების კონტეინერები შესაბამისად
ეტიკეტირებული? (განსაკუთრებით, თუ არაორიგინალ
შეფუთვაშია?)

ინსტრუქციის გამოყენება
1. იციან, თუ არა თანამშრომლებმა, როგორ მოეპყრონ
დაშავებულს ტრამვის მიუყენებლად? (მაგ. როგორ გაუწიონ
პირველადი დახმარება, დაშავებულის სწორად აყვანა,
ჯგუფურად აწევა; გახურება და მოთელვა მუშაობის
დაწყებამდე და ფიზიკური ფორმის შენარჩუნება უსაფრთხოდ
მუშაობისთვის)
2. არის თუ არა მექანიკური მოწყობილობები, როგორიცაა
ურიკები, საზიდავები, საკაცეები და გადამტანები
რეგულარულად შემოწმებული და გამართული?
3. შეძლებისდაგვარად გამოიყენება, თუ არა მცირე ზომის და
მსუბუქი მოწყობილობები როგორიცაა ყუთები,
კონტეინერები და ჩანთები?
4. მძიმე და დიდი ზომის მოწყობილობები როგორიცაა
კონტეინერები, ჩანთები, ტუკები და სხვ. მაქსიმალურად
ახლოს განთავსებული დასატვირთ / ჩამოსატვირთ
ლოკაციებთან?
5. გეგმავთ, თუ არა მძიმე ნივთების და ცოცხალი არსებების
აწევას, გადაადგილებას ან გადატანას წინასწარ?
8. იციან, თუ არა დაქირავებულებმა, რომ დაუყონებლივ უნდა
შეგატყობინონ სამუშაო ადგილზე რაიმე შემთხვევის და/ან
ტრამვის შესახებ?

ზოგადი
1. არის, თუ არა ელექტრო ამწეები, კაბელები და
მოწყობილობები რეგულარულად შემოწმებული და
გამართული?
2. შეცვალეთ / შეაკეთეთ, თუ არა დაზიანებული
ელქტროკაბელები, გაფუჭებული ელექტრო ჩამრთველები და
სხვა მოწყობილობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს
ელექტრო შოკი და/ან სიკვდილი?
3. აქვს, თუ არა უსაფრთხოების ავარიული გამოსართველი
და/ან დამიწება თქვენ მიერ გამოყენებულ ელქტრო
ხელსაწყოებს? (მაგ. იარაღები, საირიგაციო ტუმბოები, ა.შ.)
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4. გამოიყენება, თუ არა სმენის დამცავი საშუალებები ისეთ
ადგილებში, სადაც აუცილებელია ხმის აწევა სხვებთან
სასაუბროდ?
5. ინახება თუ არა ცეცხლსასროლი იარაღი და ტყვიები
უსაფრთხო და ბავშვებისგან დაცულ ადგილას?
6. სწორად და ღირსეულად ეპყრობით, თუ არა ცხოველებს,
როდესაც მუშაობთ მათთან?

ნაბიჯი 2
გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული რეიტინგის ცხრილი, რათა შეაფასოთ საფრთხეები, რომლებზეც
პასუხი იყო არა
არა. დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვები და ჩაწერეთ ქულები 1-დან 6-ამდე რეიტინგების
სვეტში (პირველ ნაბიჯისას). მაგალითად, უბედურმა შემთხვევამ, რომელიც დაკავშირებულია
ტრაქტორთან, შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ტრამვა ან სიკვდილი ამიტომ ეს საფრთხე მიიღებს
1 ქულას.
რა სიმძიმით
შეიძლება დაშავდეს
ვინმე ან გახდეს
ავად?
მოკლას ან
ჯანმრთელობას
მიაყენოს მუდმივი
ზიანი ან
დააინვალიდოს
ხანგრძლივი
ავადმყოფობა ან
სერიოზული ტრამვა
დაჭირდება ექიმი და
დასვენების დღეები
დაჭირდება
პირველადი
დახმარება

შეიძლება
მოხდეს
ნებისმიერ დროს

რა არის ალბათომა რომ ეს მოხდება?
შეიძლება
შეიძლება
მოხდეს ზოგჯერ
მოხდეს ძალიან
იშვიათად

შეიძლება
არასდროს არ
მოხდეს

1

1

2

3

1

2

3

4

2

3

4

5

3

4

5

6

ნაბიჯი 3
ახლა გამოყავით პრიორიტეტული საფრთხეები 1-იდან 6-ამდე: საფრთხეები, რომლებსაც აქვს 1
ქულა, მოითხოვენ დაუყონებლივ ყურადღებას. შემდეგ შესაბამის სვეტში ჩამოწერეთ ის ქმედებები,
რომლებიც საჭიროა საფრთხის გასაკონტროლებლად. როდესაც მიიღებთ ამ ზომებს, გადაიტანეთ
საფრთხე გაუნებელყოფილ სვეტში.
ნაბიჯი 2

ნაბიჯი 1
კი

ნაბიჯი 3

არ
ა

რეიტინგი
1-6

საჭირო საკონტროლო
მექანიზმ(ებ)ი

1. აქვს, თუ არა ტრატორის ბორბლებს დამცავი ფარები?

V

1

5. მუშაობს, თუ არა ტრაქტორის მუხრუჭები კარგად?

V

1

ტრაქტორს დაუმონტაჟდეს
დამცავი ფარები
სასწრაფოდ გაიმართოს
ტრაქტორის სამუხრუჭე
სისტემა
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გილოცავთ!
გილოცავთ
ამ სიის შევსებისა და შესაბამისი საკონტროლო ნაბიჯების გადადგმით თქვენი ფერმა გახადეთ უფრო
უსაფრთხო ადგილი.
გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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1. ქცევის წესები
ყველა დაქირავებული უნდა იცნობდეს ფერმერულ მეურნეობაში ქცევის
ქცევის წესებს
თანამშრომლებისთვის და სტუმრებისთვის
სტუმრებისთვის. დაქირავებულებს უნდა უტარდებოდეთ
საბაზისო ტრენინგი მოსავლის აღებამდე და აღებისშემდგომ პროდუქტთან შეხებამდე, მათ
ხელი უნდა მოაწერონ ქცევის წესებს და დაადასტურონ მზაობა მათ შესასრულებლად.
ფერმაში ქცევის წესები გაეცნობა ყველა სტუმარს, რომელიც შედის ფერმის ტერიტორიაზე.
სტუმრებისთვის ფერმერმა უნდა გამოყოს მანქანების გასაჩერებელი ადგილი ისე, რომ
საფრთხე არ მიადგეს გარემოს და სურსათის უვნებლობას. მეცხოველეობის
მეცხოველეობის ფერმის
შემთხვევაში ფერმერმა უნდა აირიდოს ყველა სტუმარი
სტუმარი, ვისი ვიზიტიც გადაუჭრელ
აუცილებლობას არ წარმოადგენს
წარმოადგენს. ფერმერმა თარიღების მითითებით უნდა აწარმოოს
სტუმრების სია. უმჯობესია, ფერმერმა ერთი კვირით ადრე მაინც იცოდეს სტუმრების
ვიზიტის შესახებ.
2. მოთხოვნები / კვალიფიკაცია / ინსტრუქციები თანამშრომლებისათვის
ფერმერი უნდა დარწმუნდეს, რომ დაქირავებულებს აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და
გააცნოს მათ მუშაობის ინსტრუქციები. მუშაობის პირობები ეფუძნება მუშაობის
კოლექტიურ შეთანხმებას და სხვა სახის კანონმდებლობას. ფერმაში
ფერმაში ყოველთვის უნდა
იყოს ერთი ადამიანი მაინც
მაინც, რომელსაც გავლილი აქვს პირველადი დახმარების ტრენინგი
ტრენინგი.
3. სამუშაო პირობები
დაქირავებუმებმა, რომლებიც მუშაობენ მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე, სასურველია,
ყოველწლიურად გაიარონ კონსულტაცია ექიმთან. უბედური შემთხვევების ინსტრუქციები
გამოფენილი უნდა იყოს ადვილადშესამჩნევ ადგილას ყველა საშიშ ლოკაციაზე ფერმაში
და ტელეფონთან ახლოს.
4. თანამშრომლების ჩანაწერები
თითეული დასაქმებულისთვის კეთდება ცალკე საქახალდე მისი მონაცემებით.
საქახალდეში უნდა შედიოდეს დაქირავებულის პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი
და სხვა საჭირო დოკუმენტაცია. თუ მუშები დაქირავებული არიან სააგენტოს მეშვეობით,
ამ მუშების პირადობის მოწმობის ასლები მაინც უნდა ინახებოდეს. უნდა არსებობდეს
ყველა დაქირავებულის სია, მათი მუშაობის დაწყების თარიღის მითითებით.

ჰიგიენის წესები შემფუთველებისთვის და მკრეფავებისთვის
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

ფერმის ტერიტორიაზე ქცევისა და სტუმრობის წესები

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

დოკუმენტის კოდი:

დ3

გვერდი.: 2 / 4

მუშაობის დაწყებამდე ჩაიცვით სუფთა სამუშაო ტანსაცმელი
კარგად დაიცავით პერსონალური ჰიგიენა
შეიხვიეთ ჭრილობები
დაუყონებლივ დაასუფთავეთ შესაფუთი მასალისა და
პროდუქციის ნარჩენები
არ მოწიოთ, დალიოთ ან ჭამოთ იქ, სადაც ინახება პროდუქცია
არ ატაროთ სამკაულები
იქონიეთ მოკლე და შეუფერადებელი ფრჩხილები ან ატარეთ
ხელთათმანები
გრძელი თმა ყოველთვის გქონდეთ შეკრული
ტუალეტიდან ყოველი გამოსვლისას და მუშაობის დაწყებისას
აუცილებლად საპნით დაიბანეთ ხელები
შეატყობინეთ გადამდები დაავადების შესახებს თქვენს უფროსს
დაავადებული ადამიანები, ღია ჭრილობები ან კანის დაავადებები
თავზე, კისერზე, მკლავებზე ან ხელებზე კონტაქტში არ უნდა
მოდიოდის ხილთან და ბოსტნეულთან
აღმოფხვერით პროდუქციის ფიზიკური (ლოკოკინები, ქვები,
მწერები, დანები, ხილის ნარჩენები, საათები, მობილურები, ა.შ.),
მიკრობიოლოგიური და ქიმიური დაბინძურება შეფუთვის დროს

ყველამ გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა ჯანსაღი და უვნებელი
პროდუქციისათვის!

ფერმის ტერიტორიაზე სტუმრობის წესები
ფერმერი ვალდებულია, ეს წესები გააცნოს ყველა სტუმარს, რომელიც მივა ფერმაში.
სტუმრები უნდა გაეცნონ წესებს, მოაწერონ ხელი შესაბამის დოკუმენტს და მხოლოდ ამის
შემდეგ მიეცემათ უფლება, რომ შევიდნენ ფერმის ტერიტორიაზე.
-

სტუმრები უნდა გაეცნონ ფერმაში ქცევის წესებსა და ნიშნებს, სტუმრებმა არ უნდა
დაანაგვიანონ ფერმა და ნებისმიერი სახის ნარჩენები ჩაყარონ შესაბამის
ურნებში;
სტუმრებში იგულისხმებიან: ფერმერის ოჯახის წევრები, ფერმერის მეზობლები,
მეგობრები, აგრონომები, ვეტერინარები, მომმარაგებლები, კლიენტები,
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კონსულტანტები, მასერტიფიცირებლები, ადგილობრივი და ცენტრალური
მთავრობის წარმომადგენლები და ა.შ. ყველა, ვინც არ არის ფერმის
თანამშრომელი;
- სტუმრები უნდა იყვნენ ჩაცმული სუფთად და ფერმის შესაბამისად. ამინდის
მიხედვით ტერიტორიაზე შეიძლება იყოს მტვერი, ტალახი, ჭუჭყი, ა.შ.
რეკომენდირებულია გრძელი შარვლი და დახურული ფეხსაცმლელი;
- ფერმის ტერიტორიაზე ფეხშიშველი სიარული აკრძალულია;
- ფერმაში შინაური ცხოველების მიყვანა/შეყვანა არ შეიძლება;
- სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების მიღმა ფერმაში აკრძალულია ნებისმიერი
სახის ნარკოტიკული ნივთიერებების / თამბაქოს მოხმარება და ჭამა-სმა;
- აკრძალულია ხეებზე / ღობეებზე / ზვინებზე / ა.შ. აძრომა;
- სტუმრებს უფლება აქვთ შევიდნენ მხოლოდ ისეთ ადგილებში, სადაც ფერმერმა
მისცა უფლება. სტუმრებმა პატივი უნდა სცენ ფერმერის კერძო საკუთრებას;
- ფერმერის თანხმობის გარაშე სურათების / ვიდეოს გადაღება აკრძალულია;
- სტუმარი პასუხისმგებელია გადაიხადოს ყველაფრის საფასური რასაც ის / მისი
ბავშვი / ჯგუფის წევრი მოკრეფს / დააზიანებს;
- 10 წლამდე ბავშვების უმეთვალყურეოდ დატოვება აკრძალულია;
- არ შეხვიდეთ / მიუახლოვდეთ ისეთ ადგილებს, სადაც აწერია “მხოლოდ
ავტორიზებული პირებისთვის”, “უცხოების შესვლა აკრძალულია”, ა.შ.;
- ყველა კარები, რომელსაც სტუმრები გააღებენ, უნდა დახურონ შიგნიდან და
გამოსვლისას გარედან, კარების ღია დატოვება აკრძალულია;
- აკრძალულია ფერმის ცხოველების მოფერება, გამოკიდება, ა.შ.
- ფერმერები ხშირად იღებენ მათი სტუმრების სურათებს სოციალურ ქსელებში და
მათ ვებ-გვერდებზე განსათავსებლად, ქვემოთ ხელის მოწერით თქვენ ნებას
აძლევთ ფერმერს, გადაიღოს სურათები / ვიდეო თქვენი სტუმრობის პერიოდში;
- ფერმერი პასუხისმგებლობას არ იღებს სტუმრების უსაფრთხოებაზე იმ
შემთხვევაში, თუ ისინი არ დაიცავენ წესებს. ვიზიტის დროს გველების, ტკიპების,
ა.შ. კბენის შემთხვევაში პასუხისმგებელი არის თავად სტუმარი.
- უბედური შემთხვევის დროს, პირველ რიგში, დარეკეთ სასრაფოში და შემდეგ
დაუყონებლივ შეატყობინეთ ფერმერს;
გავეცანი და ვეთანხმები წესებს (თარიღი, სახელი და გვარი, ხელმოწერა):
…………………………………………………………….……………………………………..

სტუმრებისა და ვიზიტორების სია
სტუმრის ვინაობა

სტუმრობის დრო
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რისკების ანალიზი უნდა განხორციელდეს ყველა ადგილისთვის
ადგილისთვის, რომლებიც პირველად
გამოიყენება გეოგაპის პროდუქციის საწარმოებლად
საწარმოებლად. აღმოჩენილ რისკებთან გასამკლავებლად
მიღებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომები
ზომები. ისინი უნდა აღიწეროს და რეგისტრირდეს
რეგისტრირდეს. თუ
გამოიკვეთა რისკები
რისკები, რომლებიც ვერ კონტროლდება
კონტროლდება, ის ადგილი არ უნდა გამოიყენებოდეს
პროდუქციის საწარმოებლად
საწარმოებლად. ქვემოთ მოცემულ სურათზე აღნიშნეთ ის ოპერაციები
ოპერაციები, რომლებსაც
თქვენ განახორციელებთ
განახორციელებთ.

გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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ადგილის/ნაკვეთის
ადგილის
ნაკვეთის რისკის ანალიზი
როდესაც წარმოებისათვის იყენებთ ახალ ადგილს, ან პირველად ავსებთ ამ ფორმას, უნდა
ჩაატაროთ რისკების ანალიზი ამ ადგილისთვის. ქვემოთმოცემული სქემა განაახლეთ ყოველთვის,
როდესაც იქნება რაიმე არსებითი ცვლილება და/ან სიახლე.
ადგილი / ადგილები
ადგილები:
თუ ყველა ნაკვეთი არის ერთსა და იმავე ადგილას, თქვენ ამის გაკეთება მოგიწევთ მხოლოდ
ერთხელ. “ნაკვეთში” იგულისხმება სტრუქტურული ფართობი, სადაც კომპანიას ყოველწლიურად
მოყავს ერთიდაიგივე ან რამდენიმე კულტურა.
მისამართი:
მისამართი
G.P.S. კოორდინატები / ნაკვეთის ნომერი
ნომერი:
1.

2.

ნაკვეთი მანამდე სოფლის მეურნეობისთვის გამოიყენებოდა?
€ კი, ეს იყო………………………..
€ არა
თუ არა, არის თუ არა პოტენციური რისკები იმ კულტურებისთვის, რომლის გაზრდასაც თქვენ
აპირებთ? დაფიქრდით ნიადაგში / გრუნტში მძიმე მეტალების შემცველობაზე და/ან ქიმიურ
დაბინძრებაზე:
€ ნიადაგის/გრუნტის სისუფთავე დადასტურებულია
€ ნიადაგის/გრუნტის ანალიზი, 5 წელზე უფრო ახალი
€ სხვა:……………………..
იცით, თუ არა, რომელი კულტურები მოყავდათ ამ ნაკვეთზე მანამდე?
€ კი
€ არა
თუ კი, რომლები?
თუ არა
არა, რა სახის ზომები მიიღეთ ამის გასარკვევად?
€ (ყოფილი მფლობელისგან/მისი მეზობლებისგან) გამოიკითხება ინფორმაცია წინა
კულტურების შესახებ
€ სხვა სახით გარკვევა:

3.

4.

ხელმისაწვდომია, თუ არა, სრულყოფილი ინფორმაცია მიწის ბოლო დანიშნულების /
კულტურების შესახებ? იცით, თუ არა მიწის წინა დანიშნულება (ცხოველთა ფერმა, სახნავი
კულტურები, ყვავილები, ორნამენტული კულტურები, შერეული კულტურები) და მცენარეთა
დაცვის რომელი ქიმიური საშუალებები და სასუქები გამოიყენებოდა?
€ კი
€ არა
თუ არა, რა ზომები მიიღეთ ამის გასარკვევად?
€ (ყოფილი მფლობელისგან/მისი მეზობლებისგან) გამოიკითხება ინფორმაცია წინა
კულტურების შესახებ
€ ნიადაგის/გრუნტის ანალიზი, 5 წელზე უფრო ახალი
€ სხვა:……………………..
არის, თუ არა რისკის შემცველი წინამორბედი კულტურები იმათთვის, რომელთა გაზრდასაც
ახლა აპირებთ?
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€ კი
€ არა
თუ კი, რა ზომების იღებთ ამის გასარკვევად?
€ (ყოფილი მფლობელისგან/მისი მეზობლებისგან) გამოიკითხება ინფორმაცია წინა
კულტურების შესახებ
€ ნიადაგის/გრუნტის ანალიზი, 5 წელზე უფრო ახალი
€ სხვა:
5.

არის, თუ არა რისკი ამ ნაკვეთის სამეზობლოში, რამაც შეიძლება თქვენს კულტურებს რისკი
შეუქმნას?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა ზომების იღებთ ამის გასარკვევად?
€ (ყოფილი მფლობელისგან/მისი მეზობლებისგან) გამოიკითხება ინფორმაცია არსებული
კულტურების შესახებ
€ სხვა:

6.

არის, თუ არა რისკის შემცველი თქვენს მეზობლად არსებულ ნაკვეთებზე
სოფლის-მეურნეობისათვის გამოყენებული მიწები და აქტივობები, თქვენი კულტურებისთვის?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
€ მაგ. ქარსაფარი ზოლის გაშენება
€ სხვა:

7.

არის, თუ არა რისკის შემცველი თქვენს მეზობლად არსებულ ნაკვეთებზე
სოფლის-მეურნეობისათვის გამოყენებული მიწები და აქტივობები, თქვენი კულტურებისთვის
და/ან სურსათის უნვნებლობისთვის?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
€ …………………..

8.

აქვს თუ არა მეზობელ ნაკვეთებს გავლენა თქვენი თანამშრომლების სამუშაო პირობებზე (მაგ.
ხმაური, მტვერი, ა.შ.)?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
€ …………………..

9.

აქვს თუ არა თქვენს ადგილს ეროზიის პრობლემა და შეიძლება თუ არა ამან გამოიწვიოს
სურსათის უვნებლობის პრობლემა თქვენი კულტურებისათვის?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

სურსათის უვნებლობის რისკების ანალიზი ახალი
ნაკვეთისთვის

დოკუმენტის კოდი:

დ4

გვერდი.: 4 / 5

€ …………………..
10. აქვს, თუ არა მეზობელ ნაკვეთებს რამე სახის პრობლემა სურსათის უნვებლობის კუთხით ან
მუშების სამუშაო პირობების მხრივ, რამაც შესაძლოა თქვენს კულტურებს საფრთხე შეუქმნას?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
€ …………………..
11. არის თუ არა თქვენს სამეზობლოში წყლის წყარო, რომელსაც გამოიყენებთ თქვენი
მოსავლისთვის?
€ კი
€ არა
თუ კი, არის თუ არა შესული ეს წყარო რისკების ანალიზში?
€ კი
€ არა
თუ არა, არ გამოიყენოთ ეს წყალი თქვენი კულტურებისათვის. პირველ რიგში, შეაფასეთ
რისკები (შესაბამისი ფორმების მიხედვით დ9 და დ10).
12. არის, თუ არა ნიადაგი შესაფერისი იმ კულტურისთვის, რომლის მოყვანასაც აპირებთ?
€ კი
€ არა
თუ არა, რა სახის ზომებს იღებთ სურსათის უნვებლობის რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად?
€ …………………..
13. არის თუ არა საჭიროება და საკმარისი შესაძლებლობები ნაკვეთის დრენაჟირებისთვის?
€ კი
€ არა
თუ არა, რა სახის ზომებს იღებთ, რომ მინიმუმამდე შეამციროთ რისკები სურსათის
უნვებლობის და გარემოს მიმართ?
€ …………………..
14. აქვს თუ არა მეზობელ ნაკვეთებს რამე სახის პრობლემა გარემოს, სურსათის უნვებლობის
კუთხით ან მუშების სამუშაო პირობების მხრივ, რამაც შესაძლოა თქვენს კულტურებს საფრთხე
შეუქმნას?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა სახის ზომებს იღებთ?
€ …………………..
დასკვნა
ზემოთ გაცემული პასუხების მიხედვით, ვარგისია თუ არა ნაკვეთი თქვენი კულტურების
გასაზრდელად?
€ კი
€ არა
თუ კი, რა რა არის თქვენი მოტივაცია ამისთვის?

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

სურსათის უვნებლობის რისკების ანალიზი ახალი
ნაკვეთისთვის

დოკუმენტის კოდი:

დ4

გვერდი.: 5 / 5

€ ………………………………………………………………………………………………..
თუ არა
არა, მაშინ აუცილებლად წინასწარ უნდა მიიღოთ ზომები მანამ
მანამ, სანამ დაიწყებთ ამ
ადგილას მოსავლის მოყვანას
მოყვანას. ამის შემდეგ უნდა შეავსოთ იგივე
იგივე ფორმა ახალი
ნაკვეთებისათვის.
ნაკვეთებისათვის
გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

ინსტრუქციები და პროცედურები

დოკუმენტის კოდი:

პროდუქტის დაბინძურების რისკების შეფასების პროცედურა

დაბინძურების
შესაძლო
წყარო

საწყისი მასალა
(თესლი, ნერგი,
ჩითილი, ა.შ.)
შესაფუთი
მასალები/
ყუთები
დაქირავებულებ
ი,
თანამშრომლებ
ი და სტუმრები
ბაღის
მაკრატლები,
დანები, ა.შ.
გარაშე პირები /
უცხოები
გამოყენებული
წყალი
დაავადებები
(ცხოველთა
დაავადებები)

რისკის ტიპი
ტიპი: ფიზიკური
(ფ
ფ), მიკრობიოლოგიური
(მმ), ქიმიური (ქქ)

ქიმიური
ფიზიკური/
ქიმიური/
მიკრობიოლოგიური
ფიზიკური

ფიზიკური
ფიზიკური/
ქიმიური/
მიკრობიოლოგიური
მიკრობიოლოგიური
მიკრობიოლოგიური
/ფიზიკური
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შესაძლო რისკი

პროდუქციის დაბინძურება
მცენარეთა დაცვის საშუალებებით
(თესლის / ჩითილის სტადიაში)
პროდუქციის დაბინძურება
დაბინძურებული შეფუთვით

გვერდი.: 1 / 3

რისკის დონე
დონე:
მაღალი / საშუალო
/ დაბალი

დ5

გატარებული ზომა (შესაბამისი
შესაბამისი თავები
გეოგაპის სახელმძღვანელოში
სახელმძღვანელოში)

ჩითილის/ნერგის მწარმოებლისგან
საჭიროა ცნობა, რა საშუალებები
გამოიყენებოდა გაღვივების და ზრდის
პროცესში გ8 და გ9
ბ4, დ4, დ5 და დ6

პროდუქციის დაბინძურება
არატიპიური ელემენტებით,
როგორიცაა სიგარეტის ნამწვავი,
სამკაულები, სხვა ნივთებით, ა.შ.
პროდუქციის დაბინძურება
მოსავლის ასაღები
ინსტრუმენტებით
პროდუქციის დაბინძურება ან
გაყალბება უცხოების მიერ

დ3, დ15 და გ15

პროდუქციის დაბინძურება
პათოგენებით
პროდუქციის დაბინძურება
ცხოველური წარმოშობის ბეწვით,
გარეული
ცხოველების/ფრინველების მიერ და
შინაური ცხოველების გამო

ე3, დ9 და დ10

ბ4
ბ10 და დ3

ბ1 და ე9

ვერსია: 11-11-2018

ინსტრუქციები და პროცედურები

პროდუქტის დაბინძურების რისკების შეფასების პროცედურა
მოწყობილობებ
ი და/ან
შენობები
ფანჯრები,
სარკეები, ა.შ.
ავტომობილოებ
ი/ტრაქტორები/ა
.შ.
წყლის
წყაროები

ფიზიკური/
მიკრობიოლოგიური

მანქანები

ქიმიური

საზომი
ხელსაწყოები
(სასწორი, ჭიქა,
ა.შ.)

ფიზიკური/
ქიმიური/
მიკრობიოლოგიური

შიდა
ტრანსპორტი
ბოლი / ქიმ.
ნისლი

ფიზიკური

ფიზიკური
ფიზიკური
მიკრობიოლოგიური

ქიმიური
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დოკუმენტის კოდი:
გვერდი.: 2 / 3

დ5

პროდუქციის დაბინძურება ჭუჭყიანი
გ16 და გ17
ადგილების (სივრცეების, მაგ.
საწყობის) გამო
პროდუქციის დაბინძურება შუშით ან
ბ5
გამჭვირვალე პლასმასით
პროდუქციის დაბინძურება
ე7
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებეიბის გამო
დაგროვილი წყლის დაბინძურება
ე3, დ9 და დ10
ცუდი ხარისხის ან რეცირკულაციის
შედეგად მირებული წყლით
პროდუქციის დაბინძურება
ე7
ზეთით/საპოხი მასალებით
განსხვავება გაზომვებში, რამაც
ბ2
შეიძლება შეცვალოს პროდუქციის
ფიზიკური, ქიმიური ან
მიკრობიოლოგიური
მახასიათებლები
პროდუქციის დაბინძურება
ე7
სატრანსპორტო მანქანებით
პროდუქციის დაბინძურება
ბ3
ბოლით/ნესტით
….დაამატეთ თქვენ რეალობაზე მორგებული შესაძლო რისკები

ვერსია: 11-11-2018

ინსტრუქციები და პროცედურები

დოკუმენტის კოდი:

პროდუქტის დაბინძურების რისკების შეფასების პროცედურა

გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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გადახედა:
გადახედა

გვერდი.: 3 / 3

დ5

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

დოკუმენტის კოდი:

დ6

პროდუქტის დაბინძურების რისკების შემცირების ზომები

გვერდი.: 1 / 2

რისკების ანალიზი უნდა განხორციელდეს ყველა ადგილისთვის, რომელიც გამოიყენება
წარმოების პროცესის განმავლობაში. თუ ეს არის წარმოების ახალი ადგილი (ახალი
ნაკვეთი), შეავსეთ დ4 სურსათის უვნებლობის რისკების ანალიზი არსებული და ახალი
ნაკვეთებისათვის. მომდევნო წელს, როდესაც თქვენი გამოიყენებთ იმავე ადგილს, შეავსეთ
ნაკვეთებისათვის
ეს დოკუმენტი.
წელი:
წელი
ადგილი
(ადგილმდებარეობა
ადგილმდებარეობა/სახელი
სახელი/მისამართი
მისამართი):
ფართობი/ადგილის
ფართობი
ადგილის ზომა
ზომა:
კულტურები:
კულტურები
ნიადაგის ტიპი (სათბურში
სათბურში 40 სმ
სმ-მდე
მდე
ღია გრუნტში 60 სმ
სმ-მდე
მდე):

● ქვიშა

● ქვიშნარი

●

ტორფი

● თიხა

● თიხნარი

●

………..

ჩატარდა თუ არა ნიადაგის ანალიზი გარემო პირობების
ჩატარდა,
გათვალისწინებით?
გათვალისწინებით
ჩატარდა, თუ არა ნიადაგის ანალიზი ნემატოდების
ჩატარდა
შემცველობაზე?
შემცველობაზე
აღმოჩნდა, თუ არა მცენარის მიმართ პარაზიტული
აღმოჩნდა
ნემატოდები მოცემული კულტურებისთვის
კულტურებისთვის?
არის, თუ არა ფერმაში ეროზიის რისკი
არის
რისკი?

● კი, თარიღი …….

●

არა

● კი, თარიღი …….

●

არა

● კი, თარიღი …….

●

არა

● კი

●

არა

ჩატარდა, თუ არა ნიადაგის ზოგადი ანალიზი
ჩატარდა
ანალიზი?

● კი, თარიღი …….

●

არა

მაჩვენებლები:
მაჩვენებლები

NH4 :

Cl:

K:

(შეავსეთ
შეავსეთ შესაბამისი ელემენტებისთვის
ელემენტებისთვის):

Na:

P:

NO3 :

SO4 :

Mg:

Ca:

pH:

EC:

ხელმისაწვდომია, თუ არა საკმარისი სარწყავი წყალი
ხელმისაწვდომია
წყალი?

● კი, მაგ. ..........

●

არა

ტიპ(ებ
ტიპ
ებ)იი:
შეიძლება რომ ქვემოთ მოცემულ ქმედებებს გავლენა ქონდეთ უახლოეს კულტურებზე / ადგილებზე
შეიძლება,
ადგილებზე?
ნაკელის შეტანა?
● შეიძლება / არ აქვს უარყოფითი გავლენა
მცენარეთა დაცვა?

●

შეიძლება / არ აქვს უარყოფითი გავლენა

წყლის დაბინძურება?

●

შეიძლება / არ აქვს უარყოფითი გავლენა

წყლის ამოღება/გამოყენება?

●

შეიძლება / არ აქვს უარყოფითი გავლენა

სხვა გავლენები?

●

კი, როგორიცაა: ..............................

მიწის გამოყენების ისტორია წინა
წლებისთვის:
წლებისთვის

ინფორმაციის წყარო
წყარო:
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ქმედებები:
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დ7

ორგანული სასუქის გამოყენების გეგმა მოსავლის აღებამდე ან აღების დროს
თვეების რაოდენობა მოსავლის აღებამდე: ……….. თვე
სასუქის ტიპი:

ორგანული ნაკელი………………….…..

მყარი / მშრალი

შეტანის მეთოდი: შერეული ნიადაგში

რისკის ტიპი ფიზიკური (ფ
ფ),
მიკრობიოლოგიური (მმ),
ქიმიური (ქქ)

შესაძლო რისკი

მაღალი / საშუალო /
დაბალი რისკი / NA

კონტროლის მექანიზმი
(სექციის
სექციის ნომერი სახელმძღვანელოში
სახელმძღვანელოში)

ფიზიკური /
მიკრობიოლოგიური
ქიმიური
ფიზიკური

პროდუქციის პირდაპირი დაბინძრება
სასუქის ნაწილაკებით/შხეფებით
პროდუქტის სუნის/გემოს ცვლილება
ორგანული სასუქის დაბინძურება
სარეველების თესლით
სასუქის დაბინძურება მძიმე მეტალებით
სასუქის დაბინძურება პათოგენებით
არასწორი კომპოსტირების გამო
სასუქის დაბინძურება არატიპიური
მასალით როგორიცაა შუშა, ქვები, ხეები,
ა.შ.
დაბინძურება მიკრო ორგანიზმების მიერ
(პათოგენური ბაქტერიები)
საკანალიზაციო წყლის გამოყენების გამო

ქიმიური
მიკრობიოლოგიური
ფიზიკური
მიკრობიოლოგიური

გადახედვის თარიღი
თარიღი:

გადახედა:
გადახედა
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გეოგაპის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსასვლელად ფერმერმა უნდა ჩაიწეროს
თითეული პროდუქტის მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია მცენარეთა დაცვის
თითეული საშუალების შესახებ საქართველოსთვის და/ან იმ ქვეყნებისათვის, სადაც
იყიდება მისი პროდუქცია.
მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია იზომება ერთ კილოგრამ პროდუქტში
მილიგრამების რაოდენობით და ეფუძნება აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ
ჩატარებულ ანალიზებს. ამჟამად ევროკავშირში მიმდინარეობს მცენარეთა დაცვის
საშუალებების რეგისტრაციის ჰარმონიზაცია, რაც ასევე მოიცავს მაქსიმალურად დასაშვებ
კონცენტრაციებსაც, მაგრამ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და სწორედ ამიტომ
ჯერჯეობით ევროკავშირისთვის მსგავსი ერთიანი სია არ არსებობს.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც
რომელიც ძალაში 2020 წლის 1 იანვრიდან
შევა, ეს საკითხები რეგულირდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
შევა
“მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში
პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე”.
იმისათვის, რომ, როგორც მწარმოებელმა, დააკმაყოფილოთ გეოგაპის მოთხოვნები,
მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით, უნდა ჩაატაროთ
რისკების ანალიზი. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემით თქვენ გეცოდინებათ, რა რისკების
წინაშე დგახართ.
1. გამოიყენებთ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს?
□ კი
□ არა (თუ პასუხი არის არა, მაშინ შეკითხვები 2-იდან 10-ამდე არ გეხებათ)
2. იცით, რომელ ქვეყნებში იყიდება თქვენი პროდუქცია? შეგიძლიათ ევროკავშირი ერთ
ქვეყანად ჩათვალოთ.
□ მხოლოდ საქართველოში
□ სხვაგან:………………………………………………………………………….
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რომელ ზომებს იღებთ, რომ თავიდან აიცილოთ მაქსიმალური
დასაშვები კონცენტრაციების გადაჭარბება?
o ……………………………………………………………………………….
3. იცით, თუ არა საბოლოო ქვეყნის მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციები?
□ კი
თუ პასუხი არის კი, სად შეიძლება ამ კონცენტრაციების პოვნა?
o https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3525095?publication=0
o http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
o სხვა:…………………………………………………………………………
o სხვა:…………………………………………………………………………
o სხვა:…………………………………………………………………………
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ, რომ თავიდან აიცილოთ მაქსიმალური
დასაშვები კონცენტრაციების გადაჭარბება?
………………………………………………………………………………………….
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4. თუ თქვენ საქმე გაქვთ სხვა დონის მაქსიმალურ დასაშვებ კონცენტრაციებთან ვიდრე ეს
არის საქართველოში, მაგ. ევროკავშირის, უკრაინის, ამერიკის ან იაპონიის, იცით თუ არა
ამ ქვეყნების მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციები?
□ მხოლოდ საქართველოში ვყიდი
□ კი
თუ პასუხი არის კი, სად შეგიძლიათ ამ კონცენტრაციების ნახვა?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. იცით, თუ არა მცენარეთა დაცვის რომელ საშუალებებს იყენებს თქვენი თესლით /
ჩითილებით / ნერგებით მომმარაგებელი (გ9)?
□ კი (ჩაინიშნეთ ქიმიკატები და თარიღები)
თუ პასუხი არის კი, არსებობს, თუ არა კონცენტრაციების გადაჭარბების რისკი
თქვენ პროდუქტში?
o არა
o კი
თუ პასუხი არის კი, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
□ არა
თუ
პასუხი
არის
არა,
რა
ზომებს
იღებთ
კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
6. თქვენი პროდუქტებისთვის გამოიყენებთ, თუ არა მხოლოდ ავტორიზებულ /
რეგისტრირებულ საშუალებებს?
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
.……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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7. არსებობს, თუ არა ოფიციალური სახელმძღვანელოები თითეული დამატებითი
აგენტისთვის/ნივთიერებისთვის? დაფიქრდით ეტიკეტის გაფრთხილებასა და დოზებზე,
მაქსიმალურ
სიხშირეებზე რომლითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი
აგენტები/ნივთიერებები, როგორ გამოიყენოთ და ა.შ.
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
8. იცავთ თუ არა კანონმდებლობით დადგენილ “ლოდინის პერიოდებს” მცენარეთა დაცვის
საშუალებების გამოყენების შემდეგ?
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
9. არის თუ არა გამონაკლისი შემთხვევები გაზრდის პირობებისთვის, რაზეც უნდა
გამახვილდეს ყურადღება? დაფიქრდით უფრო მოკლე სეზონზე, ვიდრე გეგმავდით, უფრო
მცირე მოსავალზე, ვიდრე ელოდით, უფრო ბნელ/ღუბლიან პირობებზე, ა.შ.
□ კი
თუ პასუხი არის კი, როგორ მიიღება ეს მხედველობაში?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
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10. ეფუძნება, თუ არა ქიმიკატების ნარჩენების ანალიზები რისკების ანალიზს, რომ
შესაძლოა გადაჭარბებული იყოს მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციები?
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
11. გამოიყენებთ, თუ არა მოსავლის აღებისშემდგომ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს?
არის თუ არა ისინი მოსავლისააღების შემდგომი საშუალებები?
□ არა
□ კი
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
12. შესაძლოა, თუ არა დანამატები, ზეთები ან დამასველებელი აგენტები იყოს
მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციის გადაჭარბების რისკის შემცველი?
□ არა
□ კი
თუ
პასუხი
არის
არა,
რა
ზომებს
იღებთ
კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
13. კარგად ირეცხება თუ არა შესაწამლი მოწყობილობები ყველა გამოყენების წინ და
შემდეგ?
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
14. რჩება თუ არა ნაშთები შესაწამლ აპარატში მცენარეთა დაცვის საშუალებების ყოველი
გამოყენების შემდეგ?
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□ არა
□ კი
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
15. გამართულია, თუ არა შესაწამლი მოწყობილობები და რწმუნდებით, თუ არა რომ ისინი
სწორად მუშაობს?
□ კი
□ არა
თუ პასუხი არის არა, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების
გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
16. არსებობს თუ არა რისკი, რომ წინა კულტურები გახდნენ კონცენტრაციის
გადაჭარბების რისკის მიზეზი?
□ არა
□ კი
თუ პასუხი არის კი, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
17. არის თუ არა რისკი, რომ გადაჭარბებული იყოს მაქსიმალური დასაშვები
კონცენტრაცია მეზობელი ნაკვეთების ან კულტურების (შეწამვლის) გამო?
□ არა
თუ პასუხი არის არა, ასახულია თუ არა ეს ახალი საწრამოო ნაკვეთების რისკების
ანალიზში, რომელიც უნდა არსებობდეს?
o კი
o არა
თუ პასუხი არის არა, როგორ იცილებთ თავიდან ამ რისკს?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
□ კი
თუ პასუხი არის კი, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
18. არსებობს თუ არა სხვა რისკები (რომლებიც ამ დოკუმენტში ნახსენები არ არის),
რომლებიც შეიძლება გახდეს კონცენტრაციის გადაჭარბების მიზეზი?
□ არა
□ კი
თუ პასუხი არის კი, რა ზომებს იღებთ კონცენტრაციების გადაუჭარბებლობისთვის?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
.
დასკვნა
აჩვენებს, თუ არა რისკების ანალიზი, რომ მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციები
ადეკვატურად კონტროლდება?
□ კი
თუ პასუხი არის კი, დაასაბუთეთ ეს და / ან მიუთითეთ:
o უკანასკნელი სეზონის ქიმიკატების ანალიზების შედეგები:
ნომერი:………………………
თუ თქვენ თავად იღებთ ნიმუშებს ანალიზებისათვის თითეული კულტურიდან, რამდენ
ანალიზს ატარებთ, როდის და სად, ასევე რომელი ტიპის ანალიზს?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
კულტურა

ანალიზის
ნომერი
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ხელმოწერა:
ხელმოწერა
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რისკების შეფასება წყლის მართვაში
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რისკების შეფასება წყლის მართვაში
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რისკების შეფასება წყლის მართვაში
შევსების თარიღი
თარიღი:

გვერდი.: 3 / 3

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

გადახედვის თარიღი და
დადასტურება:
დადასტურება

გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

რა არის თქვენ მიერ გამოყენებული წყლის წყარო
წყარო?............................................................

დრო და თარიღი
თარიღი:

ოპერატორი:
ოპერატორი
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წყარო:
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ლ/სთ
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წყლის მიკრობიოლოგიური ხარისხის რისკების წერილობითი
შეფასება
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რისკების ანალიზი ზედაპირული წყლების მართვისას
მართვისას:
1. გამოიყენება,
თუ არა
ზედაპირული წყალი ეროვნული/ადგილობრივი
კანონმდებლობის შესაბამისად? თუ კი, მიუთითეთ რეგულაცია.

2. გამოიყენებთ, თუ არა ზედაპირულ წყალს მაქსიმალურად ეფექტურად? მოიყვანეთ
მაგალითები ზედაპირული წყლის გამოყენების შესახებ.

3. ექსტრემალური გვალვის პერიოდში ზედაპირული წყლის გამოყენებამ შეიძლება
უარყოფითი გავლენა მოახდინოს გარემოზე. ა რსებობს თუ არა რამე სახის
რეგულაცია გვალვის დროს წყლის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით?
თქვენ რეგიონში არსებობს, თუ არა გვალვიანი პერიოდები?
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4. ზედაპირული წყლის გამოყენებამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს
თევზების პოპულაციაზე. თუ კი, როგორია ამის რისკი და რას აკეთებთ მათ
შესამცირებლად?

5. ხელმისაწვდომია თუ არა რამე სახის ინფორმაცია წყლის ხარისხთან
(ქიმიური/მიკრობიოლოგიური) დაკავშირებით? ამოწმებთ, თუ არა წყლის ხარისხს
თქვენით, ან გაქვთ, თუ არა ინფორმაცია მელიორაციის სააგენტოდან?

6. ფერმის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქტივობები ახდენს, თუ არა გავლენას გარემოზე
ფერმის გარეთ?

7. ადგება, თუ არა გარემოს რამე რისკი თქვენ მიერ ზედაპირული წყლის
გამოყენების შედეგად?

დახატეთ რუკა ან გადაუღეთ სურათი ჭებს, სარწყავ სისტემებს, ტუმბოებს თქვენ ფერმაში
(მათ შორის ავზებს, რეზერვუარებს ან ნებისმიერ წყალს, რომელიც ხელმეორედ
გამოიყენება) და დაურთეთ ამ დოკუმენტს.
რისკები ზედაპირული წყლის
გამოყენებისას

პრევენციული ზომები

რისკის ანალიზი წყლის მართვისას ჭის / მიწისქვეშა წყლისთვის
წყლისთვის:
1. გამოიყენება თუ არა ჭა / მიწისქვეშა წყალი ეროვნული / ადგილობრივი
კანონმდებლობის შესაბამისად? თუ კი, მიუთითეთ კანონი.
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რისკების შეფასება და ანალიზი

წყლის მიკრობიოლოგიური ხარისხის რისკების წერილობითი
შეფასება

დოკუმენტის კოდი:

დ10

გვერდი.: 3 / 4

2. გამოიყენებთ, თუ არა ჭას / მიწისქვეშა წყალს მაქსიმალური ეფექტურობით?
მოიყვანეთ მაგალითები და განმარტებები ჭის / ჭაბურღილის წყლის გამოყენების
შესახებ.

3. შეიძლება, რომ ჭის / მიწისქვეშა წყლის გამოყენებას ქონდეს უარყოფითი გავლენა
ჭის / ჭაბურღილის დონეზე?

4. ჭის / მიწისქვეშა წყლის გამოყენება ექსტრემალური გვალვის პირობებში შეიძლება
უარყოფითი გავლენა მოახდინოს გარემოზე. არსებობს, თუ არა რამე სახის
რეგულაცია ჭის / ჭაბურღილის გამოყენებისთვის გვალვის პერიოდებში? თქვენს
რეგიონში არსებობს ექსტრემალური გვალვის პერიოდები?

5. მოიპოვება, თუ არა რამე სახის ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ
(ქიმიური/მიკრობიოლოგიური)? ა მოწმებთ, თუ არა წყლის ხარისხს თქვენით ან
მოიპოვება, თუ არა ინფორმაცია წყლის ადგილობრივი / ეროვნული
სააგენტოებისაგან?

6. აქვს, თუ არა გავლენა გარემოზე ფერმაში თქვენს აქტივობებს?

7. არსებობს გარემოს მიმართ რამე სახის რისკი ჭის / ჭაბურღილის გამოყენებისას?

დახატეთ რუკა ან გადაუღეთ სურათი წყლის ჭებს, სარწყავ სისტემებს, ტუმბოებს თქვენ
ფერმაში (მათ შორის ავზებს, რეზერვუარებს ან ნებისმიერ წყალს, რომელიც ხელმეორედ
გამოიყენება) და დაურთეთ ამ დოკუმენტს.
რისკები ჭის გამოყენებისას /
ჭაბურღილის გამოყენებისას
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პრევენციული ზომები

ვერსია: 11-11-2018

რისკების შეფასება და ანალიზი

წყლის მიკრობიოლოგიური ხარისხის რისკების წერილობითი
შეფასება

შესრულების თარიღი
თარიღი:
გადახედვის და
დადასტურების თარიღი
თარიღი:

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

დოკუმენტის კოდი:

დ10

გვერდი.: 4 / 4

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

ფერმერული გარემოსა და ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციის გეგმა

დოკუმენტის კოდი:

ე1

გვერდი.: 1 / 2

მდგრადი წარმოება შეიძლება განისაზღვროს როგორც შეგნებულად მდგრადი ბუნებრივი
რესურსები და/ან კონსერვაცია ან სტიმულირება ბუნების მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მიუთითეთ არსებული და დაგეგმილი ღონისძიებები ამ დოკუმენტის მიხედვით:
ა - არსებული მდგომარეობა
დ - დაგეგმილი ღონისძიებები

1
ა
☐
☐
☐
☐
☐
☐

პესტიციდების გადაადგილების შეზღუდვა
დ
☐ შესაწამლი აპარატის მსხვილი ცხვირების (საფრქვევი ტუჩების)გამოყენება
☐ გვერდითი ცხვირები (საფრქვევი ტუჩები)
☐ ადგილი სარწყავ არხამდე არის ………….. მეტრი
☐ ქარსაფარი არის სარწყავი არხების მომიჯნავედ …………% შემთხვევებში
☐ სხვა ……………………………………………………..
☐ ……………………………………………………..

2
ა
☐
☐
☐
☐
☐

წყლის გამოყენებისა და წყლის მართვის შემცირება
დ
☐ მორწყვის წინასწარ დაგეგმვა
☐ გამოყენებული წყლის გადამუშავება ……………………….
☐ რწყვის ეფექტური მეთოდი ……………………………
☐ წყლის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ხელშეწყობა…………………………
☐ ……………………………………………………..

3
ა
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ბიომრავალფეროვნების ხელშეწყობა
ხელშეწყობა/ფაუნისა
ფაუნისა და ფლორის გაუმჯობესება
დ
☐ ბუდე ყუთები იშვიათი სახეობებისათვის………………….
☐ დასაბუდებელი ყუთები ფუტკრების ან მსგავსი სახეობებისთვის
☐ ნასხლავის/ტოტების/ფესვების დაყრა ……………………...დასაბუდებლად
☐ სარწყავი არხების სიახლოვე შეზღუდულად თიბვა
☐ ფერმას აქვს ბევრი მწვანე ადგილი სხვასხვა არსებებისათვის
☐ ფერმაში დარგულია ადგილობრივად გავრცელებული (ენდემური) ხეები
☐ ლანდშაფტის ელემენტების კარგი მართვა (ქარსაფარები/აუზი/ხეები,………..)
☐ ნაკვეთის საზღვრებზე/კიდეებში ყვავილებია
☐ სხვა …………………………..
☐ ……………………………………………………..
☐ ……………………………………………………..

7.
გარემოსდაცვითი და ბუნების კონსერვაციის გეგმა
აღნიშნეთ თქვენ მიერ შემჩნეული პროგრესი ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესების
კუთხით:
☐ რამე სახეობის ცხოველის გაზრდილი რაოდენობა…………………
☐ რამე სახეობის ფრინველის გაზრდილი რაოდენობა……………….
© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)
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გეგმები

ფერმერული გარემოსა და ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციის გეგმა

დოკუმენტის კოდი:

ე1

გვერდი.: 2 / 2

☐ …………………………………………………….
☐ ……………………………………………………..
☐ ……………………………………………………..
8. მიწისქვეშა წყლის ამოღების ფართობი
ა დ
☐ ☐ მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეზღუდული სახეობების გამოყენება
☐ ☐ ……………………………………………………..
☐ ☐ ……………………………………………………..

გადახედვის დრო
დრო:

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

მიწისა და ნიადაგის მდგრადი მართვისა და კონსერვაციის
გეგმა

დოკუმენტის კოდი:

ე2

გვერდი.: 1 / 1

ნიადაგის სწორი მართვა განაპირობებს მის გრძელვადიან ნაყოფიერებას, ზრდის მოსავლიანობას
და შემოსავლებს. აუცილებელია, ფერმას გააჩნდეს მიწისა და ნიადაგის მდგრადი მართვისა და
კონსერვაციის გეგმა:
ა - არსებული მდგომარეობა
დ - დაგეგმილი ღონისძიებები

1.
ა
☐
☐
☐
☐

ნიადაგის ეროზიასთან ბრძოლა

დ
☐ მწვანე სიდერატების დათესვა
☐ ჩითილების წინასწარი გამოყვანა
☐ ……………………………………………………..
☐ ……………………………………………………..

2.
ნიადაგის სტრუქტურის მართვა
ა დ
☐ ☐ ნიადაგის დახვნა მისი სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად
☐ ☐ ნიადაგის სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად საჭიროა მის დასახნავად სწორი დროის
შერჩევა და ტენიანობის განსაზღვრა
☐ ☐ ორგანული ბიომასის შეტანა (კომპოსტი, გადამწვარი ნაკელი, ა.შ.)...............
☐ ☐ ……………………………………………………..
3.
ნიადაგის ხარისხის მართვა
ა დ
☐ ☐ ახალი ნიადაგის შემოტანა მისი შემოწმების შემდეგ
☐ ☐ ფერმაში შემოტანილი ნიადაგის/ორგანული სასუქების მძიმე მეტალების
შემცველობაზე შემოწმება
☐ ☐ ნიადაგის ორგანიზმების ხელშეწყობა ნაკელის/ორგანული სასუქის შეტანით
☐ ☐ ……………………………………………………..
☐ ☐ ……………………………………………………..

გადახედვის დრო
დრო:

გადახედა:
გადახედა

© საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

ვერსია: 11-11-2018

გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

ე3

წყლის მართვის გეგმა

გვერდი.: 1 / 3

ამ დოკუმენტის მიზანია, აჩვენოს რამდენად ოპტიმალურად გამოიყენება წყლის
რესურსები და გეოგაპის სტანდარტის პრინციპებიდან გამომდინარე შეამციროს წყლის
ფუჭად გამოყენება. ცხრილში მიუთითეთ რომელი სახის წყალს გამოიყენებთ
მეურნეობაში.
წყლის ტიპი
წვიმის წყალი
ონკანის წყალი
ჭის წყალი (მიუთითეთ სიღრმე)
ჭაბურღილის წყალი (მიუთითეთ
სიღრმე)
ზედაპირული წყალი (არხი)
უკუოსმოსი (გაფილტრული)
გადამუშავებული წყალი (განმარტეთ)

კი

არა

ზედაპირული წყლის გამოყენების შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ იმ ადგილის
მიმდებარედ, საიდანაც იღებთ წყალს, არ ჩაედინება საკანალიზაციო სისტემა ან სხვა
დამაბინძურებელი.
საკანალიზაციო წყლის მიერ პროდუქციის დაბინძურების თავიდან არიდების გეგმა
გეგმა:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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გეგმები

დოკუმენტის კოდი:

ე3

წყლის მართვის გეგმა

გვერდი.: 2 / 3

შეავსეთ ცხრილი იმის მიხედვით, თუ რომელ მეთოდს გამოიყენებთ:
წყლის მართვის მეთოდი
მეთოდი:

გამოიყენება
ამჟამად
მცენარეების მიერ წყლის მოთხოვნილება განისაზღვრება შემდეგნაირად:
● მცენარეების ევაპოტრანსპირაციის გაზომვა
● მზის რადიაციაზე დაფუძნებული რწყვა
● დრენაჟის რაოდენობის შემოწმება (სუბსტრატებში)
● ნიადაგის ტენის გაზომვა (ტენსიომეტრით)
● ამინდის პროგნოზების გამოყენება
● წყლის რეცირკულაცია (ხელმეორედ გამოყენება)
● ღამის განმავლობაში რწყვა
● წვიმის წყლის შეგროვება
● წყლის სათავსო (ავზი/ტბორი/აუზი)
● რწყვის ყველაზე ეფექტური გზის გამოყენება
როგორიცაა……………………………………….
● დატბორვის არ გამოყენება

იგეგმება
მომავალში

● კანონმდებლობასთან შესაბამისობა წყლის გამოყენების
შეზღუდვებთან დაკავშირებით
● სხვა………………………….
●
●

გადახედვის დრო
დრო:

გადახედა:
გადახედა

ხელმოწერა:
ხელმოწერა

საბაზისო ინფორმაცია
საბაზისო ინფორმაცია აღწერს მოთხოვნებს სურსათის უვნებლობის კუთხით ნარეცხი
ნარეცხი,
ნავლები ან სარწყავი წყლისათვის
წყლისათვის. საჭიროებიდან გამომდინარე დოკუმენტში უნდა
შევიდეს ცვლილებები
ცვლილებები.
წყლის ნიმუშები შეიძლება საანალიზოდ გაიგზავნოს სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში.
საკვები ელემენტებისა და მძიმე მეტალების შემცველობის შესახებ ინფორმაცია
ზედაპირულ წყლებში შეიძლება გამოთხოვილი იყოს საქართველოს მელიორაციის
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სააგენტოდან. ბაქტეროლოგიური შემცველობის შესახებ მსგავსი ინფორმაცია, როგორც
წესი, არ არსებობს.
ქვემოთმდებარე ცხრილი გამოხატავას მაქსიმალურ დასაშვებ კონცენტრაციებს სასმელი
წყლისთვის:
მაჩვენებლები
სულფატები (SO4 2–)
ქლორიდები (CI – )
ნავთობპროდუქტები, ჯამური
ზედაპირულად აქტიური ნივთიერბები ანიონოაქტიურები
სიხისტე
კალციუმი (Ca)
მაგნიუმი (Mg)
ნატრიუმი(na)
თუთია(Zn2+),
რკინა (Fe, ჯამური),
საერთო მინერალიზაცია (EC/TDS/PPM)
რეაქცია (წყალბადის მაჩვენებელი)

მაჩვენებლები
მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური
ანაერობები

საზომი ერთეული ნორმატივი არაუმეტეს
მგ/ლ
250
მგ/ლ
250
მგ/ლ
0,1
მგ/ლ
0,5
მგ–ეკვ./ლ
7–10
მგ/ლ
140
მგ/ლ
85
მგ/ლ
200
მგ/ლ
3,0
მგ/ლ
0,3
მგ /ლ
1000–1500
pH
6-9

საზომი ერთეული
კოლონიის წარმომქმნელი ერთეული 1 მლ–ში

ნორმატივი
არაუმეტეს

37 0 C

20

საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები

22 0 C
ბაქტერიების რაოდენობა 300 მლ–ში

100
არ დაიშვება

E. coli

ბაქტერიების რაოდენობა 300 მლ–ში

არ დაიშვება

პათოგენურიმიკროორგანიზმები, მათ შორის 100 მლ–ში
Salmonella
კოლიფაგები
ნეგატიური კოლონიის წარმომქმნელი ერთეულის
რაოდენობა 100 მლ–ში
Streptococus faecalis
250 მლ–ში

არ დაიშვება
არ დაიშვება
არ დაიშვება

ლამბლიებისცისტები

ცისტების რაოდენობა 50 ლ–ში

არ დაიშვება

დიზენტერული ამებასცისტები

ცისტების რაოდენობა 50 ლ–ში

არ დაიშვება

წყარო: საქართველოს მთავრობის დადგენილება №58 2014 წლის 15 იანვარი: სასმელი
სასმელი წყლის* ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2196792?publication=0

მაკორექტირებელი ქმედებები
ქმედებები:
თუ რომელიმე ნივთიერების კონცენტრაცია აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ ნორმას,
რამაც
შეიძლება
გამოიწვიოს
საფრთხე
სურსათის
უვნებლობის
მხრივ,
....................................................................... (პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი)
მიიღებს შესაბამის ზომებს და თუ შესაძლებელია, აღკვეთავს მსგავს პრეცენდენტს
მომავალში.
* სარწყავი წყლისათვის ტექნიკური რეგლამენტი ჯერ-ჯერობით არ არსებობს
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ფერმის ენერგოსისტემის გამართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც გარემოსთვის, ასევე
ფერმერის დანახარჯების შესამცირებლად. ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად ჩადებული
ინვესტიცია არის ხარჯების შემცირების საუკეთესო საშუალება. მაგალითად, ძველი სტილის
(ვარვარა) ნათურების ახალი, ენერგოეფექტური ფლუროსცენტული და ლედ ეკონომიური ნათურებით
ჩანაცვლება აუმჯობესებს როგორც ნათების ხარისხს, ასევე ამცირებს გადასახადებს, ასევე ორმაგი
პლასტიკატისა და/ან სპეციალური თერმული ფარდების გამოყენება აუმჯობესებს სათბურის
თბოიზოლაციას, ა.შ.
განათების ენერგოეფექტურობის მისაღწევად
მისაღწევად:

კი

არა

არის, თუ არა ნათურები გამორთული, როცა განათება საჭირო არაა?
არის, თუ არა ნათურები და დამცავი ცხაურები მუდმივად სუფთა?
შესაძლებელია, თუ არა კონკრეტული სამუშაო ადგილების/კუთხეების განათება,
გარდა ზოგადად ოთახის განათებისა?
ჩაანაცვლეთ, თუ არა ძველი (ვარვარა) ნათურები ეკონომიურებით?
შესაძლებელია, თუ არა თანამედროვე მაღალი წნევის ნატრიუმიანი,
ფლუროსცენტული ან ლედ განათების გამოყენება?
განლაგებულია, თუ არა ნათურები მუშაობისთვის საუკეთესო პოზიციაზე?
სასარგებლო იქნება, თუ არა ტაიმერები ნათურების ავტომატურად
გამოსართველად?
შესაძლებელია, თუ არა განათების მოძრაობის სენსორებთან დაკავშირება?
ყრით, თუ არა ნათურებს, ტრანსფორმატორის ბალასტებს და სხვა მსგავს
ნარჩენებს სანაგვე ურნებში?

სათბურში ენერგოეფექტურობის მიღწევა აუცილებელი კომპონენტია ხარჯების შესამცირებლად.
ამისათვის უნდა გადაიდგას ნაბიჯები:
სათბურში ენერგოეფექტურობის მისაღწევად
მისაღწევად:

კი

არა

კარები/ფანჯრები ყოველთვის დახურულია
კარებზე დამონტაჟებულია ზამბარები ან თვითდამხურები
კარებზე, ფანჯრებზე, სავენტილაციო სისტემებთან ამოგმანულია ღრიჭოები
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სათბურის კედლების დაზიანებები შეკეთებულია და არ არის დატოვებული ღია
სივრცეები
სათბურის კედლებზე არის პლასტიკატის ორმაგი საფარი რათა შემცირდეს
სითბოს დანაკარგი
დამონტაჟებულია თერმული ფარდები სითბოს დანაკარგის შესამცირებლად
იატაკზე/იატაკში დამონტაჟებულია გათბობის სისტემა
გათბობის სისტემა მოწმდება რეგულარულად, რათა შენარჩუნდეს მაქსიმალური
ეფექტურობა
სათბურში დამონტაჟებულია თერმომეტრები და ტენმზომები, რომელთა
მონაცემებიც აღირიცხება რეგულარულად
სათბურის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში გაშენებულია ქარსაცავი
ზოლი ისე, რომ არ ჩრდილავდეს სათბურს.
სოფლის მეურნეობაში სარწყავი სისტემის ენერგოეფექტურობა მნიშვნელოვანი კომპონენტია
ხარჯების შესამცირებლად. ხშირად, საირიგაციო სისტემები საჭიროებენ მაღალ წნევასა და დიდ
ელექტრო ან შიდა წვის ძრავებს. ენერგიის საჭიროება იზრდება იმ შემთხვევაში, თუ სარწყავი
სისტემა არის გაუმართავი და ძრავი/ტუმბო არ მუშაობს მაქსიმალურად ეფექტურად, ეს ზრდის
წყლის მიწოდებისა და ძრავების მუშაობის დროსაც. წყლის გამოყენების ოპტიმიზაციაში
დაგვეხმარება რწყვის რეჟიმის სწორად დაგეგმვა:
სარწყავი სისტემის ენერგოეფექტურობის მისაღწევად
მისაღწევად:

კი

არა

არსებობს, თუ არა ფერმაში შემუშავებული პროცედურები/გრაფიკები მორწყვის
დროებსა და რაოდენობაზე?
არის თუ არა გამართული წვეთოვანი და შესასხურებელი საირიგაციო
სისტემები?
ყოველწლიურად მოწმდება, თუ არა სარწყავი სისტემა გაჟონვაზე, ნაკლები ან
ზედმეტი რაოდენობით წვეთვაზე და ა.შ.?
ძრავიანი წყლის ტუმბოს შემთხვევაში იცვლება თუ არა ზეთი და ფილტრები
მწარმოებლის რეკომენდაციის შესაბამისი ინტენსივობით?
აღიწერება, თუ არა წყლის დონეები ჭაში/ჭაბურღილში ყოველწლიურად?
თუ საირიგაციო სისტემაში გამოიყენება რკინის მილები, იქლორება თუ არა ჭა
ყოველწლიურად?
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თუ წყლის სატუმბად გამოიყენება ელექტრო ძრავი, აღირიცხება, თუ არა
ელექტროენერგიის გადასახადი ამ ძრავისთვის?
დამარხული უძრავი მილები იშვიათად წვეთავს, თუმცა, ზედაპირული მილები
ხშირად ზიანდება გადაბმის ადგილებში და/ან ონკანებთან, რის გამოც სანამ
წყალი ან სარწყავი ხსნარი დანიშნულების ადგილს მიაღწევდეს შეიძლება,
დანაკარგები 30%-ამდეც კი გაიზარდოს. მოწმდება, თუ არა მსგავსი ადგილები
წელიწადში ერთხელ მაინც და იცვლება/შეკეთდება, თუ არა დაზიანებული
სეგმენტები?
წყლის ტუმბოს ეფექტურობა მცირდება, თუ წყალში ჩადებული ფილტრი არ არის
სუფთა და დროთა განმავლობაში მასში იჭედება მცენარეების ნაწილები/ხავსები,
დალექილია მინერალები, გამრავლებულია წყალმცენარეები ან ბაქტერიები და
ა.შ. მოწმდება და იწმინდება, თუ არა ფილტრები ყოველწლიურად/მწარმოებლის
რეკომენდაციის მიხედვით?
მოწმდება და შეკეთდება, თუ არა წყლის ტუმბოები ყოველწლიურად? (ენერგიის
ხარჯების შესამცირებლად სასურველია დიზელის ძრავები ჩანაცვლდეს
ელექტროძრავებით)
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ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების მიზანი არის აღიწეროს პრინციპები და პროცედურები
დაგროვილი ან პოტენციური ნარჩენების სწორი მართვისათვის. ფერმის ტერიტორიაზე აუცილებლად
უნდა იყოს ნაგვის ურნა, რომელიც რეგულარულად დაიცლება და იქნება მოწესრიგებულ
მდგომარეობაში. ჩანაწერები ნარჩენების შესახებ გააკეთეთ შესაბამის ფორმაში (გ17).
ფერმის ნარჩენები შეიძლება დავყოთ მართვის ოთხი მიმართულების მიხედვით:
‹ შემცირება
‹ ხელახალი გამოყენება
‹ გადამუშავება
‹ დანარჩენი ნარჩენები
‹ ნაგავსაყრელი
ნარჩენების მართვის გეგმა
შემცირება
პირველ რიგში, შეეცადეთ მაქსიმალურად შეამციროთ ფერმაში ისეთი ნივთების გამოყენება,
რომლებიც არის ერთჯერადი გამოყენების. შეამცირეთ პოტენციური ნარჩენების რაოდენობა მანამ,
სანამ ისინი თქვენ ხელში აღმოჩნდება.

ხელახალი გამოყენება
თუ ნარჩენების გამოყენება შესაძლებელია ხელმეორედ, სასურველია ეს ასეც მოხდეს. მაგალითად
ცარიელი ტარები, თოკები, ა.შ. (გარდა პესტიციდების ტარისა, რომლებიც გადაყრამდე აუცილებლად
აუცილებლად
უნდა დაიხვრიტოს
დაიხვრიტოს, რათა მათი ხელმეორედ გამოყენება გამოირიცხოს). ასევე მცენარეული
ნარჩენები ფერმერულ მეურნეობაში შეიკრიბება და განთავსდება სპეციალურად გამოყოფილ
ადგილას (აღნიშნული უნდა იყოს ფერმის რუკაზე/გეგმაზე) შემდგომი კომპოსტირების ან შენახვის
მიზნით.
გადამუშავება
თუ ნარჩენების სხვა დანიშნულებით გამოყენება შეუძლებელია, შესაძლოა მათი გადამუშავება
სპეციალურ პუნქტში ჩაბარებით ან ადგილზე გადამუშავებით (მაგ. კომპოსტირება ორგანული
ნარჩენების შემთხვევაში).
დანარჩენი ნარჩენები
ნარჩენები, რომელთა გამოყენება ან გადამუშავება შეუძლებელია (მაგ. ძველი საბურავები, მეტალის
ნაკეთობები, დაბინძურებული ან სახიფათო [მაგ. ქიმიური] ნარჩენები), უნდა განთავსდეს სპეციალურ
ნაგავსაყრელზე ან ჩაბარდეს შესაბამის მიმღებ პუნქტებში. პირველ რიგში, უნდა მოხდეს ასეთი
ნარჩენების იდენტიფიცირება, გარემოს დაბინძურების შესაძლებლობის აღმოფხვრა და შემდეგ
მოქმედება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ნარჩენების მართვის კოდექსი
https://matsne.gov.ge/document/view/2676416?publication=8
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ნაგავსაყრელი
თუ ნარჩენი არ აკმაყოფილებს ზემოთხსენებულ არცერთ პირობას, ისინი უნდა გადაიყაროს ნაგვის
მუნიციპალურ ურნებში, საიდანაც განთავსდება ნაგავსაყრელებზე.
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი:
ხელმოწერა და თარიღი:

სახიფათო ნარჩენების განმსაზღვრელი მახასიათებლები (ნარჩენების
ნარჩენების მართვის
კოდექსის მიხედვით
მიხედვით)
H1 „ფეთქებადი
ფეთქებადი“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც შესაძლოა ცეცხლის ალის
ზემოქმედებით აფეთქდეს, ან რომლებიც ხახუნის მიმართ უფრო მგრძნობიარეა,
ვიდრე
დინიტრობენზოლი.
H2 „მჟანგავი
მჟანგავი“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც სხვა ნივთიერებებთან, კერძოდ,
აალებად ნივთიერებებთან, ურთიერთქმედებისას მაღალ ეგზოთერმულ რეაქციებს ავლენს.
H3-A „ადვილად
ადვილად აალებადი
აალებადი“:
თხევადი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა აალების ნიშნული 21°C-ზე ნაკლებია
(მათ შორის, უკიდურესად აალებადი სითხეები);
ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე ჰაერთან
ურთიერთქმედებისას ყოველგვარი ენერგიის გამოყენების გარეშე შესაძლოა გაცხელდეს და ცეცხლი
გაუჩნდეს;
მყარი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებსაც აქვს უნარი, ცეცხლი გააჩინოს აალების
წყაროსთან მცირე კონტაქტის დროსაც კი და რომლებიც აგრძელებს წვას ან შთანთქმას აალების
წყაროსგან მოშორების შემდეგ;
აირისებრი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც ჰაერში აალებადია ჩვეულებრივ წნევაზე;
ნივთიერებები
და
პრეპარატები,
რომლებიც
წყალთან
ან
ნოტიო
ჰაერთან
ურთიერთქმედებისას საშიში ოდენობის ადვილად აალებად აირებს გამოყოფს.
H3-B „აალებადი
აალებადი“ – თხევადი ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა აალების ნიშნული მეტია ან
ტოლია 21°C-ისა და ნაკლებია ან ტოლია 55°C-ისა.
H4 „გამაღიზიანებელი
გამაღიზიანებელი“ – არაკოროზიული ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც კანთან ან
ლორწოვან მემბრანასთან დაუყოვნებელი, განგრძობადი ან განმეორებითი ურთიერთქმედებისას
შესაძლოა ანთება გამოიწვიოს.
H5 „მავნე
მავნე“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომელთა შესუნთქვა, ჩაყლაპვა ან კანში შეღწევა
ჯანმრთელობისათვის საშიშია.
H6 „ტოქსიკური
ტოქსიკური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები (მათ შორის, მეტად ტოქსიკური ნივთიერებები და
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პრეპარატები), რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა
ჯანმრთელობის სერიოზული, მკვეთრი ან ქრონიკული დაზიანება ან სიკვდილიც კი გამოიწვიოს.
H7 „კანცეროგენული
კანცეროგენული“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან
კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა სიმსივნე გამოიწვიოს ან მისი გაჩენის ალბათობა
გაზარდოს.
H8 „კოროზიული
კოროზიული“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესაძლოა ცოცხალ ქსოვილთან
ურთიერთქმედებისას დაშალოს იგი.
H9 „ინფექციური
ინფექციური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს ისეთ მიკროორგანიზმებს ან
მათ ტოქსინებს, რომლებსაც, როგორც ცნობილია ან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, შეუძლია
გამოიწვიოს ადამიანის ან სხვა ცოცხალი ორგანიზმის დაავადება.
H10 „რეპროდუქციისთვის
რეპროდუქციისთვის ტოქსიკური
ტოქსიკური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის,
ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა არამემკვიდრეობითი თანდაყოლილი
პათოლოგიები გამოიწვიოს ან მათი განვითარების ალბათობა გაზარდოს.
H11 „მუტაგენური
მუტაგენური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში
შეღწევის შემთხვევაში შესაძლოა მემკვიდრეობითი გენეტიკური დეფექტები გამოიწვიოს ან მათი
განვითარების ალბათობა გაზარდოს.
H12 ნარჩენები, რომლებიც წყალთან, ჰაერთან ან მჟავასთან ურთიერთქმედებისას ტოქსიკურ ან
მეტად ტოქსიკურ
ტოქსიკურ აირებს გამოყოფს.
H13[1] „სენსიბილური
სენსიბილური“ – ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებმაც ჩაყლაპვის ან კანში შეღწევის
შემთხვევაში შესაძლოა ჰიპერმგრძნობიარე რეაქცია გამოიწვიოს, კერძოდ, მათ ხანგრძლივი
ზემოქმედებისას შეიძლება დამახასიათებელი უარყოფითი გავლენა მოახდინონ.
H14 „ეკოტოქსიკური
ეკოტოქსიკური“ – ნარჩენები, რომლებიც უქმნის ან რომლებმაც შესაძლოა შეუქმნას
დაუყოვნებელი ან განგრძობადი რისკი გარემოს ერთ ან რამდენიმე სექტორს.
H15 ნარჩენები, რომლებმაც განთავსების შემდეგ შესაძლოა გამოყოს სხვა ნივთიერება, მაგ.,
გამონაჟონი, რომელსაც აქვს H1–H14 კოდებში ჩამოთვლილი რომელიმე მახასიათებელი.
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ინსტრუქციები
ინსტრუქციები:
● დარწმუნდით, რომ სამუშაო ადგილები არის სუფთა და მოწესრიგებული. ჩანაწერები დასუფთავების შესახებ აწარმოეთ შესაბამის
ფორმაში (გ16);
● პროდუქტთან უშუალო კავშირში მყოფი ინსტრუმენტები ყოველთვის უნდა იყოს სუფთა, გასავლებად გამოიყენეთ სასმელი წყალი;
● ინსტრუმენტები ყოველთვის გაწმინდეთ ცივი ან ცხელი სასმელი ან სასმელი ხარისხის მქონე წყლით;
● გამოიყენეთ სპეციალური საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ არის რისკი, რომ დამაბინძურებელი კონტაქტში მოვიდეს
სურსათთან;
● საწმენდი საშუალებები შეინახეთ განცალკევებით, დახურულ სათავსოში;
● იმისათვის, რომ საწმენდი პროდუქტების ნარჩენები პროდუქციასთან კონტაქტში არ შევიდეს, კარგად გაავლეთ სასმელი ან სასმელი
ხარისხის მქონე წყლით;
● საწყობის დალაგების დროს პროდუქციას გადააფარეთ ან გაიტანეთ ოთახიდან, რათა არ მოხდეს მისი დაბინძურება;
● პროდუქციის შესანახი საწყობიდან ნარჩენები (ნაგავი) გაიტანეთ ყოველდღიურად
ყოველდღიურად;
● დღის განმავლობაში ხშირად გაიტანეთ ნარჩენი სურსათი და სხვა ნარჩენები საწყობიდან;
● განაცალკევეთ ან მოაშორეთ ლპობისკენ წასული პროდუქტი რაც შეილება მალე და შეინახეთ წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას;
● თუ შეამჩნევთ რომ სამუშაო გარემო არ არის სუფთა, უფრო ხშირად განაახლეთ/გააუმჯობესეთ წმენდის განრიგი, ;
● თუ შეამჩნევთ რომ სამუშაო იარაღბი/მასალები არ არის სუფთა, უფრო ხშირად განაახლეთ/გააუმჯობესეთ წმენდის განრიგი;
● შეფუთვა გამოიყენეთ მხოლოდ პროდუქციის შესანახად და ტრანსპორტირებისათვის;
● გეოგაპი მოითხოვს, რომ შესაფუთი მასალები (მათ შორის პლასმასი/პარკი) შედიოდეს დასუფთავების გეგმაში, ასევე საწარმოში
არსებული ჰაერის/წყლის ა.შ. ფილტრები.
ღია გრუნტის შემთხვევაში
შემთხვევაში:
● გარეცხეთ ნაკელით დასვრილი ტრაქტორები იქვე, ნაკვეთში, თუ მცენარეები უკვე იზრდება იმ ადგილას.
● თუ ინახება გარეთ, შესაფუთმა მასალებმა შეიძლება გამოიწვიოს სურსათის დაბინძურება. დაბინძურებისგან თვის არიდებისთვის
შესაფუთი მასალები ღამე ღია ცის ქვეშ არ დატოვოთ, დატოვების შემთხვევაში გადააფარეთ რამე/შეფუთეთ.

ობიექტები, რომლებიც უნდა შედიოდეს დასუფთავების გეგმაში
ობიექტები
გეგმაში:
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საჭირო ოთახი და აბაზანა, სასადილო, საწყობი, შესაფუთი ოთახი, შესანახი ოთახი, სასაწყობე მაცივარი, დამახარისხებელი მანქანა,
დაბრუნებადი ნივთები (მაგ. ყუთბი), მოსავლის ასაღები იარაღბი და ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებსაც ხილ-ბოსტნეულის
გარდა გადააქვთ სხვა ნივთებიც. იატაკები უნდა იყოს მოწმენდილი და ქონდეს სწორი დრენაჟი.
ნივთი/ობიექტი
ნივთი
ობიექტი

წმენდის ინსტრუქციები და საწმენდი
საშუალებები

სიხშირე

ვის მიერ

შენიშვნები

მოსავლის ასაღები
იარაღები
სატრანსპორტო
საშუალებები
შესაფუთი მასალები
(ყუთები და პარკები)
საჭირო ოთახი და
აბაზანა
საწყობი მაცივარი
საწყობი ოთახი
სასადილო
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დასახარისხებელი
ოთახი
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ამ დოკუმენტის მიზანი არის, დაადასტუროს, რომ იმ მუშებს, რომლებიც მუშაობენ რთულ
ტექნიკასთან და ქიმიკატებთან, აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, არიან ინსტრუქტირებული
და, შესაბამისად, შემცირებულია უბედური შემთხვევების რისკი.
დაქირავებულის განცხადება
ქვემოთ ხელის მოწერით ვადასტურებ, რომ დავიცავ სახიფათო ნივთიერებებთან და
რთულ ტექნიკასთან მუშაობის წესებს. გავეცანი ქვემოთმდებარე წესებს და ვადასტურებ
მათი დაცვის მზადყოფნას.
რთულ მოწყობილობებთან/ხელსაწყოებთან/ტექნიკასთან და მცენარეთა დაცვის
საშუალებებთან მუშაობა:
1. ვადასტურებ, რომ მიღებული …………………………………… (-სგან) მაქვს რთულ
მოწყობილობებთან / ხელსაწყოებთან / ტექნიკასთან და სახიფათო ნივთიერებებთან
მუშაობის ადეკვატური ინსტრუქციები;
2. ვადასტურებ, რომ …………………………………… (-სგან) მიღებული მაქვს
მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან მუშაობის ადეკვატური ინსტრუქციები;
3. …………………………………… (-სგან) მიღებული მაქვს შემდეგ მოწყობილობებთან
/ ტექნიკასთან/ხელსაწყოებთან უსაფრთხოდ მუშაობის ინსტრუქციები:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

სახიფათო ნივთიერებების სათავსო
1. მე ყოველთვის ვინახავ გასაწმენდ (სარეცხ) პროდუქტებს და სხვა ქიმიკატებს
(საღებავი, გამხსნელი, ა.შ.) მცენარეთა დაცვის საშუალებებისგან ცალკე;
2. მე ვინახავ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს გეოგაპის მოთხოვნების (E1; E2; E3; E4)
წესების შესაბამისად;
3. მე ვინახავ საწმენდ საშუალებებს სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ადგილას /
ოთახში და ვაწყობ გაჟონვის საწინააღმდეგო ლანგრებზე, რომლებიც ამისთვისაა
განკუთვნილი, თანაც არასდროს ვინახავ ერთად ქლორის შემცველ ნივთიერებებს
მჟავებთან და/ან საწმენდ საშუალებებთან ერთად;
4. მე ვხურავ შეფუთვას გამოყენების შემდეგ;
5. მე არ ვინახავ დამცავ ტანსაცმელს მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან ერთად.

სახიფათო ნივთიერებების გამოყენება
6. მე ერთმანეთში ვურევ მხოლოდ ისეთ ქიმიკატებს, რომლებიც ერთმანეთს შეეწყობიან
(მაგ. ეტიკეტის მიხედვით);
7. მე ვიყენებ დამცავ ჩაცმულობას ყოველთვის, როდესაც ვმუშაობ კოროზიულ
ნივთიერებებთან (მაგ. მჟავებთან);
8. მე ვიყენებ მხოლოდ იმ კონცენტრაციებს, რომლებიც მითითებულია შეფუთვაზე;
9. მუშაობის დაწყებამდე ვრწმუნდები, რომ ახლოს არის გამდინარე წყალი, უბედური
შემთხვევის შემთხვევაში გამოსაყენებლად;
10. მე ვცლი ხელსაწყოებს გამოყენების შემდეგ და ვწმენდ მათ, რათა თავიდან ავიცილო
ქიმიკატების შერევა;
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11. მე გავეცანი უბედური შემთხვევების პროცედურებს;
12. მე ვწმენდ/ვრეცხავ დამცავ ტანისამოსს გამოყენებისთანავე;
13. მე ვთვლი და მოცემულ სიტუაციას ვარგებ ქიმიკატებისა და მცენარეთა დაცვის
საშუალებების დოზებს შესაწამლი ტერიტორიის ფართობიდან გამომდინარე, რითიც
ვრწმუნდები, რომ გამოიყენება შესაბამისი რაოდენობა და არა ზედმეტი.
თარიღი:
თარიღი

დაქირავებულის სახელი
სახელი:

დაქირავებულის ხელმოწერა
ხელმოწერა:

სამუშაო ინსტრუქციის მაგალითი ტრაქტორის მართვისათვის
მართვისათვის. მსგავსი სამუშაო
ინსტრუქციის შემუშავება შესაძლებელია სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისთვისაც
საშუალებებისთვისაც.
ადამიანები, რომლებსაც აქვთ უფლება
ადამიანები
უფლება, იმუშაონ ტრაქტორით
ტრაქტორით:
● მხოლოდ ისეთ ადამიანებს აქვთ უფლება იმუშაონ ტრაქტორით, რომლებსაც აქვთ
შესაბამისი მართვის მოწმობა და გავლილი აქვთ უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი;
● მძღოლის მინიმალური ასაკი არის 18 წელი;
● თუ უსაფრთხოების მოთხოვნები და მიდგომები არ სრულდება, ტრაქტორის
ოპერატორს ეკრძალება მუშაობა!
ტრაქტორთან მუშაობის ინსტრუქცია
● იმუშავეთ მშვიდად, ყურადღებით და კონცენტრირებულად (არ იჩქაროთ და არ
შეეცადოთ სწრაფად მოქმედებებს);
● დაარეგულირეთ თქვენი სიჩქარე არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე;
● დაუყონებლივ შეატყობინეთ ზედამხედველს ნებისმიერი გაუმართაობის / დეფექტის
შესახებ;
● სახიფათო სიტუაციებში წადით უკუსვლით და თუ საჭიროა გამოიყენეთ საყვირი;
● ფრთხილად შედით მოსახვევებში და მოტრიალებისას;
● არ ატაროთ ძალიან მძიმე ტვირთი (რაც აღემატება ტექნიკის შესაძლებლობებს);
● ტრაქტორის მართვისას თვალი ადევნეთ ადამიანებს და ყოველთვის განსაზღვრეთ
მათი ადგილმდებარეობა;
● პროდუქციის გადატანამდე გარეცხეთ და მოაწესრიგეთ ტრაქტორის ძარა, რათა
თავიდან იქნას აცილებული პროდუქციის დაბინძურება.
ტრაქტორის გამოყენების შემდეგ
● დააყენეთ ტრაქტორი უსაფრთხო და საიმედო ადგილას;
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● გასაღები ამოიღეთ ბუდიდან და შეინახეთ ;
● დაბინძრების შემთხვევაში გარეცხეთ ტრაქტორი;
შესაწამლ აპარატებთან მუშაობის ინსტრუქცია
ინსტრუქცია:
შესაწამლ აპარატებთან/ტექნიკასთან მუშაობა აკრძალულია პირებისთვის, ვისაც გავლილი არ
აქვს შესაბამისი ინსტრუქციები და ნებართვა ფერმერისგან!
აუცილებლად გამოსაყენებელი ხელსაწყოები
ხელსაწყოები:
● დამცავი სათვალე
● რესპირატორი (დამცავი აირწინაღი ნიღაბი)
● რეზინის წყალგაუმტარი ხელთათმანები
● დამცავი წყალგაუმტარი ტანსაცმელი
● დახურული და დაცული ფეხსაცმელი
საჭიროებიდან გამომდინარე
გამომდინარე:
● სახის დამცავი გამჭვირვალე ფარი
● წყალგაუმტარი წინსაფარი
სამუშაოების დაწყებამდე დარწმუნდით
დარწმუნდით, რომ
რომ:
1. იდენტიფიცირებული გაქვთ შესაწამლი ნაკვეთი/რიგები და ხელსაწყო;
2. ხელთ გაქვთ ყველა საჭირო ეკიპირება და ინვენტარი;
3. აპარატი არის სუფთა და დაუზიანებელი;
4. მილები არსად არ წვეთავს და ყველა ონკანი არის ჩაკეტილი;
5. აპარატის ცხვირები (საფრქვევი ტუჩები) არის დაკალიბრებული;
6. საჭიროების შემთხვევაში თვალების ამოსარეცხად ხელმისაწვდომია
დახმარების ყუთი და სუფთა წყალი;

პირველადი

სამუშაო ინსტრუქციები ხელის აპარატებისთვის
აპარატებისთვის:
1. გაუმართავი/მწვეთავი აპარატი ასველებს ოპერატორის ტანისამოსს, ზურგსა და ფეხებს,
სიცხეში მუშაობისას მისი კანის მიერ ქიმიკატების აბსორბციის (შეწოვის) უნარი იზრდება.
არასწორმა ან შემთხვევითმა ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ოპერატორის ფეხების
დასველება, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მისი ჯანმრთელობის დაზიანების რისკს;
2. ოპერატორის მხრების სიმაღლეზე უფრო მაღლა შეწამვლისას შეიძლება, მოხდეს მისი
სრული დასველება უკანწამოსული აეროზოლით ან სველ მცენარეებთან შეხებით, ასევე
იზრდება ჩასუნთქვის რისკიც;
3. ოპერატორს ყოველთვის დაფარული უნდა ქონდეს კანი და შესაბამისი ნიღბით თავს
იცავდეს ქიმიკატების ორთქლის/აეროზოლის ჩასუნთქვისგან;
4. აპარატის გამოყენებისთანავე მოწყობილობა უნდა გაირეცხოს და შეინახოს მისთვის
განკუთვნილ ადგილას;
5. ნებისმიერი გაუმართაობის/შემთხვევის შესახებ უნდა ეცნობოს პასუხისმგებელ პირს;
6. გააკეთეთ შესაბამისი ჩანაწერი გამოყენებული საშუალებების შესახებ.
სამუშაო ინსტრუქციები ტექნიკაზე დამონტაჟებული აპარატებისთვის
აპარატებისთვის:
1. მუშაობის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ქიმიკატები იმართება შესაბამისი ინსტრუქციის
მიხედვით და ყველა მოთხოვნა არის დაცული;
2. ავზის ყოველი შევსების შემდეგ მოაწესრიგეთ შესარევი ადგილი და არ დატოვოთ
უყურადღებოდ. დარწმუნდით რომ ავზი არ წვეთავს და ხსნარი არ იქცევა;
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3. შესაწამლ ნაკვეთამდე იარეთ ნელა და ფრთხილად, არ გადააჭარბოთ სიჩქარის დაშვებულ
მაჩვენებელს, სავსე ავზით ფერმის არცერთ მონაკვეთზე არ იაროთ 25 კმ/სთ-ზე უფრო
ჩქარა;
4. სავსე ავზით გზებზე 40 კმ/სთ-ზე ჩქარა სიარული აკრძალულია;
5. შეწამვლის დაწყებამდე გადაამოწმეთ ამინდის პირობები, თუ ქარის სიჩქარე აღემატება
საათში 20 კილომეტრს, შეწამვლა არ დაიწყოთ/დაგეგმოთ;
6. შეწამვლა ჩაატარეთ დილით ან საღამოს, ისეთ პერიოდში, როდესაც მინიმუმ რამდენიმე
საათის განმავლობაში წვიმა ნავარაუდევი არ არის;
7. პესტიციდების გამოყენება აკრძალულია, თუ ჰაერის ტემპერატურა აღემატება 35°C
გრადუსს, რადგანაც ზოგიერთი ჯგუფის ქიმიკატის ეფექტურობა ძალიან კლებულობს და/ან
აორთქლების ტემპები ძალიან მაღალია;
8. ქიმიკატების გამოყენება აკრძალულია იმ შემთხვევაში, თუ ნაკვეთში არის შინაური
ცხოველები (შეატობინეთ შესაბამის პირს და დაელოდეთ, სანამ ყველას გაიყვანენ
ნაკვეთიდან);
9. შეწამვლისას, პირველ რიგში, დაამუშავეთ ნაკვეთის კიდეები და ლანდშაფტი, რათა არ
გამოგრჩეთ დაუმუშავებელი ადგილები;
10. ტრაქტორზე დამონტაჟებული საწამლი აპარატის ღერძი ყოველთვის დაარეგულირეთ
ნიადაგიდან/მცენარეთა ზრდის წერტილიდან 50 სმ სიმაღლეზე;
11. შეწამვლისას გაითვალისწინეთ ყველა გარემო ფაქტორი. იმოძრავეთ ისეთი სიჩქარით,
რომელიც არ გაზრდის საფრთხეების რისკს;
12. თუ თქვენ ვერ შედიხართ რომელიმე მონაკვეთზე, დაუყონებლივ შეატყობინეთ
პასუხისმგებელ პირს;
13. არასდროს შეასხუროთ რეკომენდირებული წნევისა და რაოდენობების გადაჭარბებით;
14. აწარმოეთ ჩანაწერები ამინდის პირობების შესახებ;
15. მუშაობის დასრულების შემდეგ გამოავლეთ საწამლ ავზს და ამუშავეთ სისტემა სუფთა
წყლით / გამწმენდი ხსნარით უსაფრთხო ადგილას;
16. დარწმუნდით, რომ გამოყენებისას აპარატის ყველა გასასხურებელი ტუჩი იწმინდება
რეგულარულად და ფილტრები ყოველდღიურად, ჭავლი რეგულირდება ქიმიკატის
რეკომენდაციის შესაბამისად;
17. მუშაობის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ საფრთხე არ ემუქრება სხვა მოწყობილობებს
და/ან ადამიანებს;
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გეოგაპის სტანდარტი მოითხოვს მავნებლების ინტეგრირებული მართვის (მიმ)
მიდგომების გამოყენებას. ფერმერმა შეიძლება წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ
ახორციელებს მინიმუმ ერთ აქტოვობას მაინც, რომელიც მოიცავს:
● პრევენციას
● დაკვირვებასა და მონიტორინგს
● ჩარევას (ინტერვენციას)

მოცემულ ცხრილში გადაამოწმეთ შესაბამისი ქმედებები, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ.
ახსენით, რატომ გამოიყენებთ მუშაობის ამ მეთოდს “განმარტების” სვეტში და მიუთითეთ
ის კულტურა, რომლისთვისაც გამოიყენებთ შესაბამის ქმედებას.

ქმედება

განმარტება / კულტურა

1 ბიოლოგიური პესტიციდების გამოყენება

სახელი:
სახელი:
სახელი:
სახელი:
2. მავნებელთა ბუნებრივი მტრების (ბიოაგენტების
ბიოაგენტების)
ხელშეწყობა

ფართო სპექტრის პროდუქციის (პესტიციდების)
გამოყენების შეზღუდვა/შემცირება და
სპეციფიკური მოქმედების ქიმიკატების
გამოყენება
სხვა:
3 მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

მცენარეთა გამაძლიერებლები
(სტიმულატორები) და ზრდის ხელშემწყობი
საშუალებები
ბაქტერიების/სოკოების გამოყენება
ინსექტიციდური ნემატოდების გამოყენება
სხვა:
4 (პესტიციდების
პესტიციდების) შემცირებული დოზირება

თესლის დამუშავება (დათესვამდე სარეველების
თესლიგან განთავისუფლება)
გამოყენება რიგთაშორისებში
სარეველების გათიბვა / გაწმენდა
სხვა:
5 მავნებლების ალტერნატიული მართვა

სარეველების მექანიკური კონტროლი
მედეგი სახეობების (კულტურების) გამოყენება
მიწის ყამირად დატოვება
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რიგთაშორისების ათვისება შუალედური
კულტურებით
სპეციფიკური წინმსწრები კულტურების დათესვა
(მაგ. პარკოსნების)
სხვა:
6 აღმკვეთი (პრევენციული
პრევენციული) ზომები

სათბურის ყველა ღია სივრცეში (ფანჯრები,
სავენტილაციო სისტემები, ა.შ.) წვრილი
ბადეების გაკვრა
სათბურში დაზიანებული პოლიეთილენის / სხვა
სეგმენტების დაუყონებლივი შეკეთება
მექანიკურად დასაცავად მცენარეების
ნეთჰაუსებში გაზრდა (სათბურის მსგავსი
კონსტრუქცია, რომელშიც პოლიეთილენის
ნაცვლად გამოიყენება ნეილონის ბადეები
მავნებლების ინტერვენციის აღსაკვეთად)
დაავადებების მიმართ მედეგი / ნაკლებად
მგრძნობიარე სახეობების (ჯიშების)
გამოყენება
ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება
თესლბრუნვის ფართო სპექტრის გამოყენება
სუფთა (სხვა კულტურებისგან / მინარევებისგან
/ სარეველებისგან) სათესი / სარგავი მასალის
გამოყენება
სხვა:
7 პროგნოზირების მოდელები

სასიგნალო (მიმზიდველი) მახეები
(ატრაქტანტები)
საჩვენებელი/საკონტროლო ტექნიკები (მაგ.
ყვითელი წებოვანი ფურცლები სათბურისთვის)
მიყენებული ზიანისა და მავნებელთა მართვის
მოდელები
ნაკვეთის გრძელვადიანი ისტორიის განხილვა
(თუ ჩანაწერები არსებობს), დაავადებების
რისკის განჭვრეტისთვის
სხვა:
8 ჰიგიენა ფერმაში

ხალათები/სადენზიფექციო
კონტეინერები/დამატებითი ფეხსაცმელები (მაგ.
ბახილები) სათბურებისთვის
დაავადებული და სუსტი მცენარეების მოშორება
გამოყენებული მანქანების, დანადგარებისა და
ხელსაწყოების გარეცხვა
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აღებული მოსავლის შენახვა და
ტრანსპორტირება (ნაკვეთიდან / სათბურიდან
დროული გატანა)
მცენარეთა ნარჩენების დროული მოცილება
საწარმოო სეზონის დროს და მისი დასრულების
შემდეგ
სხვა:
9 ქიმიკატების შესხურების ტექნიკის გაუმჯობესება

რიგების შეწამვლა
რიგთაშორისების შეწამვლა
განაპირა გამაფრქვევლები
ჰაერის წნევით დახმარება (გაფრქვევისას)
ხეების სიმაღლის დარეგულირება
სხვა:
10 რეზისტენტულობის მართვა

პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების
ცვლილება რეზისტენტობის განვითარების
აღსაკვეთად
არაქიმიური პესტიციდების გამოყენება
……………………………………………….წინა
აღმდეგ
იმავე ქიმიური ჯგუფის პროდუქტების
მონაცვლეობა……………………………....წინაა
ღმდეგ
სხვა:
გადახედვის თარიღი
თარიღი:
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1. მოსავლის აღბა და შიდა გადაზიდვა (მოსავლის
მოსავლის აღების დროს და შემდეგ
შემდეგ, ასევე
საწყობში და მის შემდეგ
შემდეგ)
ფერმერი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, მანქანები,
ტრაქტორები, ძარები, ყუთები, ა.შ. არის სუფთა და გამართულ მდგომარეობაში (იხ.
დასუფთავებისა გეგმა ე6).
ფერმერი უნდა დარწმუნდეს რომ პროდუქცია არ დაბინძურდება ფიზიკურად, ქიმიურად ან
მიკრობიოლოგიურად ისე, რომ ეს საზიანო აღმოჩნდეს მომხმარებლებისათვის ან
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის. პროდუქციის გარეცხვის დროს აუცილებლად
უნდა გამოიყენებოდეს სასმელი წყალი.
2. ხარისხის კონტროლი მოსავლის აღების პროცესში
ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირი:……………………………………..
ხარისხის კრიტერიუმების აღწერის მქონე დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი
მოსავლის აღების დროს.
მოსავლის აღების პერიოდში ხარისხი გაკონტროლდება შემდეგნაირად:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ხარისხის კონტროლი პროდუქციის (გა
გა)დამუშავების
დამუშავების/გადაფუთვის
გადაფუთვის/აა.შშ. დროს
ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირი:……………………………………..
ხარისხის კრიტერიუმების აღწერის მქონე დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი
მოსავლის აღების დროს.
პროდუქციის (გა)დამუშავების / გადაფუთვის / ა.შ. დროს ხარისხი გაკონტროლდება
შემდეგნაირად:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. საწყობის მომზადება
ფერმერი/პასუხისმგებელი პირი ამოწემებს და თუ საჭიროა, ასუფთავებს საწყობს, რათა
მოამზადოს ის პროდუქციის განსათავსებლად.
5. საწყობი
თუ პროდუქცია აღების შემდეგ უნდა დამუშავდეს ნებისმიერი სახის ხსნარით/ქიმიკატით,
ფერმერი აუცილებლად უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს ნივთიერება დაშვებულია სურსათთან
გამოსაყენებლად, არის რეგისტრირებული ქვეყანაში და კარგად გაეცნოს გამოყენების
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ინსტრუქციას/ეტიკეტს. ფერმერმა უნდა აღრიცხოს ასეთი ნივთიერებების გამოყენება
შესაბამის ფორმაში (გ1).
6. მავნებლების კონტროლი
მავნებლების კონტროლი უნდა განხორციელდეს შესაბამისი დოკუმენტის მიხედვით (ბ2;
ე8).
7. ხელსაწყოები
თუ ხელსაწყოები გამოიყენება მოსავლის აღების და/ან პროდუქციის შეფუთვის /
გადაფუთვის დროს, მუშებმა უნდა იხელმძღვანელონ შესაბამისი ინსტრუქციებით (ბ4).
ფერმერმა რეგულარულად უნდა შეამოწმებს არის, თუ არა ყველა ინსტრუმენტი თავის
ადგილას და მოწესრიგებულ მდგომარეობაში.
8. მინასთან და მყარ პლასმასთან მუშაობა
მუშაობა, შუშის ჩამტვრევსშემდგომი მოქმედება
ყველა ადგილას, სადაც ხორციელდება დასაწყობება და აწონვა, ან ნებისმიერ ადგილას
სადაც ინახება პროდუქცია, უნდა გამოიყენებოდეს არამსხვრევადი ნათურები, ან
ნათურებზე უნდა იყოს დამცავი ბრები/ცხაურები.
თუ სადმე გატყდა შუშა / მყარი პლასმასი, უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი შუშასთან
მუშაობის ინსტრუქციების ფორმის შესაბამისად (ბ5). შუშის ჩამტვრევის თითეული
შემთხვევა უნდა დაფიქსირდეს შესაბამის ფორმაში (ბ5).
შენიშვნა: ყველა შემთხვევა ასევე გულისხმობს მყარ პლასმასთან მუშაობასაც!
9. პროდუქციისა და შესაფუთი მასალების ტრანსპორტირება
შესაფუთი მასალები და პროდუქცია უნდა ტრანსპორტირდეს შესაფერისი (სუფთა და
გამართული) სატრანსპორტო საშუალებებით. თითეულმა გადამზიდავმა (კლიენტმა) ხელი
უნდა მოაწეროს შეთანხმებას გადაზიდვის შესახებ (ა8). თითეული გადამზიდავი
(კლიენტი) უნდა დარეგისტრირდეს გადამზიდავების (კლიენტების) სიაში (ა8).
10.

ხელშეკრულებები კლიენტებთან

როგორც მიმწოდებელს, ფერმერს გაფორმებული უნდა ქონდეს პირდაპირი შეთანხმება
კლიენტებთან (შემფუთველი, ექსპორტიორი, ფერმერული ორგანიზაციები (სხვა ფერმები),
საცალო მოვაჭრეები (გადამყიდველები)) რათა თავიდან იქნას აცილებული გეოგაპის
ნომრის არადანიშნულებისამებრ ან არასწორად გამოყენება. ეს ხელმოწერილი
შეთანხმებები (ა8) აუცილებლად უნდა შესრულდეს. ეს ასევე შეიძლება იყოს გაწერილი
პირობებში თქვენს კლიენტებთან, რაც ხელმოწერილი იქნება ორივე მხრიდან. თქვენი
კლიენტი იქნება შემდეგი რგოლი იმ ჯაჭვში, რომლითაც თქვენი კომპანია ამარაგებს
მომხმარებლებს.
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