
მოცემული პუბლიკაცია მიმოიხილავს მეცხოველეობის ინდუსტრიაში არსებული პროდუქტების საბაზრო
ფასების დინამიკას 2022 წლის მაისის თვის განმავლობაში, თბილისისა და საქართველოს 10 რეგიონის
ადმინისტრაციული ცენტრების მასშტაბით. ეტიკეტირებულ პროდუქტებზე დაკვირვება პროექტის
ფარგლებში შერჩეულ ქსელური მარკეტების ფილიალებსა და ადგილობრივ, არაქსელურ მარკეტებში
ხორციელდება, ხოლო არაეტიკეტირებულ პროდუქტებზე დაკვირვება - აგრარულ ბაზრებში.
პუბლიკაციაში ასახული ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში.

საშუალო ფასების გამოანგარიშებისას გამოყენებულია საშუალო შეწონილი მეთოდი.  

მაისის  თვე / 2022

-1.1%-0.2%

იმერული ქარხნული სულგუნი

ეტიკეტირებული ყველის ფასები
 სუპერმარკეტებში

მაისის  თვე / 2022

მაქსიმალური საშუალო მინიმალური

ეტიკეტირებული მაწვნის მაქსიმალური,
საშუალო და მინიმალური ფასი

მაისის  თვე / 2022

 არაეტიკეტირებულ ყველზე   ფასის კლება აჩქარდა.

მაისში ფასები შემცირდა სამივე ყველზე:

   იმერული 10.2%

   ქარხნული 5.8%

  სულგუნი 13.4%

მოსალოდნელია გაიაფების ტრენდის გაგრძელება,
თუმცა, შენელებული ტემპით.

-5.8%-10.2%

ქარხნულიიმერული სულგუნი

არაეტიკეტირებული ყველის ფასები
აგრარულ ბაზარში

-13.4%

 ეტიკეტირებულ მაწონზე    ფასი კვლავ
მცირედით გაიზარდა, თუმცა ამჯერად ფასთან
ერთად პროდუქტის ზომაც იცვლება. მაისში
შეინიშნა რამდენიმე პროდუქტის 400 გრამიდან
 380 გრამამდე შემცირება,  ფასის შეცვლის გარეშე.

2.41 ₾

2.3 ₾

1.97 ₾

ეტიკეტირებული ყველის   ფასებზე მცირეოდენი
კლება შეინიშნება, კერძოდ კი, სულგუნსა და ქარხნულ
ყველზე ფასები, აპრილთან შედარებით, მაისში   1.1 % 

და  0.2%-ით   შემცირდა, იმერულ ყველზე კი   0.7%-ით  

გაიზარდა.

0.7%



ფასების მონიტორინგი ხდება აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან
მესაქონლეობაში“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს Land O’Lakes Venture37 საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით.

მაისის  თვე / 2022

ეტიკეტირებული არაეტიკეტირებული

მაისის  თვე / 2022

მაისში შეინიშნება ნედლი რძის 
 5%-იანი  გაიაფება. მსგავსი გაიაფება
უნდა დაწყებულიყო თებერვალში,
თუმცა არაპროგნოზირებადი ამინდებისა
და უკრაინაში ომის ფონზე, ნედლ რძეზე
ფასების კლება  2-3 თვით დაგვიანდა
წინა წლებთან შედარებით.

1 ლ. ნედლი რძის საშუალო
სარეალიზაციო ფასები
რეგიონების მიხედვით

2.25

1.3

1.3

1.32

1.4
1.65

1.34

1.42

1.55

1.55

მაისის  თვე / 2022

სილოსი თივა

0.68 ₾

ქერი

1.25 ₾

სიმინდი

1.15 ₾

7.8 %

სოიოს შროტი

2.7₾

-8.5 %

2.7 %

მზესუმზირის შროტი

1.9 ₾

ხორბალი

იონჯა

1.3 ₾

2.3 %

-17.0 %

0.4 ₾

21.2 %

ცხოველის მზა საკვები

1.65 ₾

ამოიწურა

ამოიწურა

-2.1 %

ქატო

1.25 ₾

38.9 % 0 %

მაისში ამინდების გაუმჯობესებსთან ერთად  საქონლის საკვების მომარაგება დაიწყო,  თუმცა
შეზღუდული რაოდენობით. ბაზარზე გამოჩნდა სილოსი, მაგრამ გაძვირებული ფასებით. ფასებმა
ასევე საგრძნობლად მოიმატა ქატოზეც, რაც გარკვეულწილად კომპენსირდება თივასა და სოიოს
შროტზე   17% და 8.5%-იანი   ფასის კლებით. მოსალოდნელია, რომ ზაფხულში ფასების კლება
უმეტესობა პროდუქტს შეეხება.

ხბოს რბილი

ხბოს ძვლიანი

საქონლის არტალა

საქონლის ძვლიანი

საქონლის რბილი

-2.7 % 11.6 ₾

-10.0 % 19.6 ₾

-4.5 % 22.6 ₾

0.0 % 18.6 ₾

-4.2 % 24.9 ₾ ხბოს რბილი

ხბოს ძვლიანი

საქონლის არტალა

საქონლის ძვლიანი

საქონლის რბილი

-1.1 % 10.4 ₾

-0.5 % 17.3 ₾

1.0 % 20.3 ₾

3.0 % 19.1 ₾

-2.3 % 19.7 ₾

აპრილის გაძვირებული   ეტიკეტირებული საქონლის ხორცთან   შედარებით, მაისში ფასებმა

საგრძნობლად იკლო. გაიაფება ნაკლებად შესამჩნევი იყო   არაეტიკეტირებულ ხორცზე,   რაც
მიანიშნებს, რომ სეზონის მიუხედავად საქონლის გამოკვება კვლავ ძვირი რჩება.


