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ფერმერთა სათათბირო ფერმერთა მხარდასაჭერად

ფერმერთა სათათბირო, რომელიც საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის ადვოკატირებისა და სარეკომენდაციო საქმიანობის მთავარი
პლატფორმაა,
ყოველდღიურ
რეჟიმში
მუშაობს
ფერმერების
ინტერესების დასაცავად, მიაქვს რა მათი პრობლემები ცენტრალურ თუ
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ეძებს გამოწვევებთან გამკლავების
გზებს, მუშაობს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა-გაუმჯობესებაზე და
ზრუნავს ფერმერების საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე.

ფერმერთა სათათბიროს ჩართულობით სამი შეხვედრა გაიმართა, რომლის დროსაც განიხილეს
როგორც საკანონმდებლო სფეროს საკითხები, ისე აგროსექტორთან დაკავშირებული სხვადასხვა
ინიციატივა.
საკანონმდებლო საკითხებზე გამართული ონლაინ შეხვედრის დროს ,,მეწარმეთა შესახებ’’ ახალი
კანონი და მისგან გამომდინარე შედეგები განიხილეს. შეხვედრაზე საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის იურისტებმა სათათბიროს წევრებს პრეზენტაციის სახით წარუდგინეს აღნიშნული
დოკუმენტი, შემდეგ კი დისკუსიის რეჟიმში მოთათბირეებმა უკუკავშირის სახით წარმოადგინეს
კანონთან დაკავშირებული შეკითხვები და თავიანთი მოსაზრებები.
ონლაინ შეხვედრა გაიმართა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და კავკასიის გარემოსდაცვითი
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) თანამშრომლობის ფარგლებშიც, სადაც
კანონმდებლობაში არსებული ე.წ. ,,მკვდარი ნორმების'' ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები
და სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების გადაწვისა და ხანძრების პრევენციის ინიციატივები განიხილეს.
ასევე გაიმართა ფერმერთა სათათბიროსა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კლიმატის
ცვლილებებისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის წევრების გაცნობითი ხასიათის დისტანციური
შეხვედრა, სადაც დაინტერესებულ პირებს პრეზენტაციის სახით წარედგინათ როგორც სამუშაო ჯგუფის
მიმდინარე აქტივობები, ისე სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებული გეგმები.
ამასთან,
მოთათბირეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ინიციატივის შესახებ, რომელიც ფერმერთა სათათბიროს
ფარგლებში გარემოსდაცვითი კომიტეტის შექმნას ითვალისწინებს. კომიტეტი აქტიურად განიხილავს
აღნიშნული მიმართულებით არსებულ სხვადასხვა სექტორულ/რეგიონულ გამოწვევას და მჭიდროდ
ითანამშრომლებს ასოციაციის გარემოსდაცვით ჯგუფთან.
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ციფრული სოფლის მეურნეობა
და ტექნოლოგიები
ციფრული პროექტები საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. აგროსექტორში
თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პლატფორმების
დანერგვა მნიშვნელოვანი ეტაპია ციფრული ტრანსფორმაციის
გზაზე.
მათი გამოყენებით ფერმერებს და, ზოგადად,
აგროსექტორში
ჩართულ
მეწარმეებს
უადვილდებათ
საქმიანობის განხორციელების პროცესი, იზრდება შრომის
ნაყოფიერება, ასევე მიღებული პროდუქციის ხარისხი და
რაოდენობა.
პროექტის „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში
ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა“ ფარგლებში,
რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით ხორციელდება, 2022 წლის
პირველ კვარტალში არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა
განხორციელდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ციფრული
პლატფორმების
მომხმარებელზე
ორიენტირებულობის
ხარისხი.

კერძოდ:
4

•მომზადდა 150 სერვისის მიმწოდებლის ბაზა მთელი
საქართველოს მასშტაბით, რომლის გაზიარებაც „Google data
studio“-ს მეშვეობით არის შესაძლებელი;
•პროექტის გუნდმა უზრუნველყო ამავე სერვისის მიმწოდებელი
ბიზნეს სუბიექტის ამსახველი ფოტოსურათების შეგროვება,
მათი „Google map“-ზე დატანის მიზნით;
•გამოიკითხა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 300-მდე
ფერმერი, მათი ციფრული უნარების დონის დასადგენად და
მომზადდა შესაბამისი კვლევის დოკუმენტი მთავარი მიგნებების
შესახებ;
•დაიწყო ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების ტრენინგები
„Google My business”-ზე პროფილის დამატებისა და შემდგომი
მართვის თემაზე. პროექტის ფარგლებში ტრენინგებში ჯამურად
მონაწილეობას მიიღებს 200 ადამიანი - 160 ფერმერი და 40
სერვისის მიმწოდებელი;
•პროექტის გუნდმა დაიწყო აგროსექტორში ციფრული
ტექნოლოგიების
გამოყენების
საუკეთესო
პრაქტიკის
მაგალითების მოძიება, შემდგომში კი დაიგეგმა ასეთ
ბიზნესებთან სიღრმისეული ინტერვიუების ჩატარება;
•მომზადდა 2 ვიდეო, რომელთა მეშვეობით ფერმერებს
გაუადვილდებათ
დაარეგისტრირონ
საკუთარი
ბიზნესი
„Google“-ში და ამით გაზარდონ ცნობადობა როგორც რეგიონულ,
ისე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

იხილეთ ვიდეოები
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ახალი ციფრული პლატფორმები:
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ციფრული
გუნდის ჩართულობით მნიშვნელოვანი სამუშაოები
ჩატარდა ახალი პლატფორმების გაშვებისა და უკვე
არსებულის დახვეწა-გაუმჯობესების მიმართულებით.
ციფრული გუნდის ძალისხმევით დასრულდა მუშაობა
ახალ ციფრულ პლატფორმებზე:

- gfagrants.org.ge*
- Agronav� AI
- agrotank.ge
- biovalue-forum.com
*პლატფორმა გაეშვება უახლოეს მომავალში
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gfagrants.org.ge
gfagrants.org.ge ციფრული პლატფორმაა, რომელზეც განთავსდება საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის მიერ გამოცხადებული გრანტები. პლატფორმის მთავარი მიზანია ერთი მხრივ,
საგრანტო კონკურსით დაინტერესებულმა პირებმა შეძლონ განაცხადის ონლაინ შევსება,
ხოლო მეორე მხრივ, შემფასებელი კომისიის წევრებს შემოსული განაცხადების იმავე
სივრცეში
შეფასების
საშუალება
ჰქონდეთ. შესრულებული სამუშაოების შედეგად,
პლატფორმაზე მოეწყო სივრცე, სადაც
ნებისმიერი მომხმარებელი შეძლებს მარტივი
რეგისტრაციის გავლას, საკუთარი მონაცემების შენახვასა და სხვადასხვა გრანტზე
მოთხოვნების შესაბამისად განაცხადის მოკლე დროში შეტანას. ამავდროულად, კომისიის
წევრებს ავტორიზაციის საფუძველზე ექნებათ წვდომა თითოეულ განაცხადზე და ერთიან
სივრცეში შეძლებენ ისეთი პროცედურების ჩატარებას, როგორებიცაა, მაგალითად,
განაცხადების შეფასება და მათთვის სტატუსის მინიჭება.
ასევე აღსანიშნავია, რომ
პლატფორმა უზრუნველყოფს ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნას, რომელსაც ემატება
მისი ექსპორტის ფუნქცია.
ეს უკანასკნელი, კონფიდენციალურობის ფარგლებში,
ხელმისაწვდომი იქნება მონიტორინგის ეტაპისთვის.
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Agronavti AI

ონლაინ პლატფორმა „აგრონავტში“ ხელოვნური ინტელექტის (Agronav� AI)
ინტეგრირებას ახალ სიმაღლეზე
აჰყავს მომხმარებლის პლატფორმასთან
ურთიერთობის გამოცდილება, რაც ნიშნავს, რომ პროცესი კიდევ უფრო
ინტერაქციულია და მნიშვნელოვნად მარტივდება. 2022 წლის პირველ
კვარტალში Agronav� AI-ის ხელოვნური ინტელექტის 2-ეტაპიანი ფაზა
დასრულდა.
ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირებით პლატფორმა
საშუალებას
იძლევა
ფერმერებსა
და
აგროსექტორში
ბიზნესით
დაინტერესებულ პირებს არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით გაუწიოს
კონსულტაცია, მისცეს რჩევები და გაუზიაროს პროგნოზები.
ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად შექმნილია მომხმარებელზე ორიენტირებული ე.წ.
„ინტერფეისი“, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, მიიღონ ინფორმაცია
ამინდის პროგნოზის, ნიადაგის ანალიზის, ადგილმდებარეობის, საბაზრო
მოთხოვნებისა და სასურველი კულტურის წარმოების შესახებ.
ასევე,
დამატებულია ფერმისა და აგრობიზნესის გეგმის
(რომელიც ბიუჯეტის
დაგეგმარებასაც მოიცავს) შემუშავების ფუნქციაც.
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Agrotank.ge
შეიქმნა
ახალი
პლატფორმა
Agrotank.ge
პირველი
აგროაქსელერატორი საქართველოში, რომლის მიზანია ცოდნისა და
გამოცდილების გაზიარებით ქვეყანაში არსებული აგრო ბიზნესების/ე.წ.
აგრიტეკ (Agri Tech) სტარტაპების ეფექტიანობის ზრდა და ახალი
მიმართულებების გაჩენით ქვეყნის აგროპოტენციალის მაქსიმალურად
ათვისება.
აგროაქსელერატორი მცირე და საშუალო ბიზნესის
მიმართულებაზე აკეთებს აქცენტს და მომხმარებელს საშუალებას
აძლევს ჩანიშნოს კონსულტაცია შემდეგ საკითხებზე:
1.დახმარება აგრომიმართულების ნებისმიერი იდეის (აგროიდეის) ბიზნეს გეგმად
ფორმირებასთან დაკავშირებით და კომპეტენტური ექსპერტების რჩევები;
2.ე.წ. აგრიტეკ აქსელერაცია, რაც ფოკუსირდება ინოვაციური ტექნოლოგიური
სტარტაპების ხელშეწყობაზე და მიზნად ისახავს მათ სწრაფ განვითარებას.
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biovalue-forum.com
ფორუმის მთავარი მიზანი ბიო მიმართულებით დაინტერესებულ მომხმარებლებში ქსელური ცოდნის
გაზიარებაა. ვებგვერდის დისკუსიის ფუნქციონალის დახმარებით ფერმერებს, გადამამუშავებლებს, საბითუმო
და საცალო მოვაჭრეებს, გადაწყვეტილების მიმღებებსა და მკვლევარებს საკუთარი შეხედულებების გაზიარება
ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ.
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მონაცემები სხვა
ციფრული პროექტებიდან:
Agroskills.ge
2022 წლის იანვარ-მარტში დარეგისტრირდა
250-ზე მეტი მონაწილე;

Agrojobs.ge
პირველი
კვარტლის
მონაცემებით,
დარეგისტრირდა აგროსექტორში დასაქმების
200-ზე მეტი მსურველი;

Agromap.ge
დაემატა 200-მდე ბიზნესი.
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კიბერუსაფრთხოების აუდიტი
რაც უფრო იზრდება ციფრული პლატფორმების რაოდენობა
და მათი გამოყენების სიხშირე, პირდაპირპროპორციულად
იზრდება
კიბერუსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
გამოწვევების ხარისხი და საფრთხეების მრავალფეროვნება.
ამდენად,
კიბერუსაფრთხოებაზე
ზრუნვა
ისეთივე
პრიორიტეტულია, როგორც თავად ამა თუ იმ ციფრული
პლატფორმის შექმნა და მისი შემდგომი ადმინისტრირება.

“

ტექნოლოგიური რევოლუციისა და ციფრული
ტრანსფორმაციის ეპოქაში სექტორების
დიჯიტალიზაცია, გარკვეული თვალსაზრისით,
თანაბარ სასტარტო პირობებში აყენებს საქართველოს
სხვა აქტორებთან პოზიციონირებაში, რაც ხელსაყრელი
პირობაა საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებული
დინამიკის შესაცვლელად. საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციამ აგრარულ სექტორში არსებული
გამოწვევების საპასუხოდ ციფრული პროდუქტების
შექმნა ჯერ კიდევ 2017 წლიდან დაიწყო. ფერმერთა
ასოციაციის ციფრული ჰაბი დღეის მდგომარეობით
აერთიანებს ექვს სხვადსხვა ციფრულ პროექტს. თამთა მამულაიძე, აგრიტექისა და ინოვაციების
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ნათლად აცნობიერებს
კიბერუსაფრთხოების
მნიშვნელობას.
გაფორმდა
თანამშრომლობის
მემორანდუმი
კიბერუსაფრთხოების
ეროვნულ
ასოციაციასთან
(დეტალურ
ინფორმაციას
შესაბამის ქვეთავში გაეცნობით), საკუთრივ ასოციაციაში კი
წინასწარ გაწერილი გეგმის მიხედვით ხდება კიბერსიტუაციის
აუდიტირება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება,
რათა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შექმნილი
ყველა
ციფრული
პლატფორმა
უსაფრთხოების
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად იყოს დაცული
კიბერშეტევებისგან. ასეთი აუდიტი 2022 წლის პირველ
კვარტალშიც ჩატარდა.

“
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“DEMETER” – ციფრული ტექნოლოგიები მდგრადი სოფლის მეურნეობის
სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების
განვითარებისთვის
შესახებ ფერმერთა ცნობიერების ამაღლება და ამ
ტექნოლოგიების
გამოყენების
მხარდაჭერა
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ერთ-ერთი
მთავარი პრიორიტეტია.
DEMETER-ის პროექტის
ფარგლებში მომზადდა ორი ვიდეო, რომელიც
ფერმერის მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებით მიღებულ უპირატესობას ასახავს.

იხილეთ ვიდეოები:

“DEMETER”-ი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული
42-თვიანი პროექტია, რომელიც პროგრამა “Horizon
2020”-ის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციასთან პარტნიორობით ხორციელდება. “DEMETER”-ი მოწოდებულია ხელი შეუწყოს აგროსექტორში
მონაცემთა მეცნიერების გამოყენებას, ე.წ. ჭკვიანი
ფერმერობის
პრინციპების
დამკვიდრებასა
და
ტექნოლოგიების სწრაფ ადაპტირებას.
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ქალი მეწარმეები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გაეროს ქალთა
ორგანიზაციისა და ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური
მხარდაჭერით
ქალ
მეწარმეთა
ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის ორწლიან პროექტს ახორციელებს.
პროექტი განკუთვნილია ქალებისთვის,
რომლებიც
საქართველოს
სხვადასხვა კუთხეში
(დედაქალაქის
გარდა) აგროტურისტულ ობიექტს მინიმუმ 1 წელია
მართავენ და ბიზნესის განვითარებისთვის დამატებით
რესურსებს ეძებენ.
2022 წლის I კვარტალში საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციამ
პროექტის
„ქალთა
ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის“ ფარგლებში დაასრულა საქართველოს
მასშტაბით აგროტურიზმში ჩართული ქალი მეწარმეების
იდენტიფიცირება, რის საფუძველზეც შეირჩა და პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ჩაერთო 100 ქალი
მეწარმე.

მოუსმინეთ გადაცემებს:

მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ პროექტის ფარგლებში,
რადიო
„იმედთან“
თანამშრომლობით
დაიწყო
ყოველკვირეული გადაცემა „ქალები აგროტურიზმში“. ეს
კარგი შესაძლებლობაა პროექტის ბენეფიციარებისთვის,
რათა მონაწილეობა მიიღონ გადაცემაში, მსმენელს გააცნონ
თავიანთი აგროტურისტული ობიექტები და გაზარდონ
საკუთარი ცნობადობა.
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საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა სექტორული პროექტები
მერძევეობა/მესაქონლეობა
„მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და
ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა“ (DiMMA)
პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ინიციატივითა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით
ხორციელდება.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მის
იმპლემენტაციას 4 რეგიონში – იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი,
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2021
წლის ივლისიდან ახორციელებს.
2022 წლის I კვარტალში მუშაობა მიმდინარეობდა სამი ძირითადი
მიმართულებით:

კლასტერების დადასტურება;
სადემონსტრაციო ფერმების მოწყობა;
ხელოვნური განაყოფიერების თანადაფინანსება.
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პროგრამის ოთხივე სამიზნე რეგიონში მერძევეობის
კლასტერების ვალიდაციის მიზნით, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციისა და პროგრამის მართვის
გუნდის წარმომადგენლები წინასწარ შერჩეულ რძის
გადამამუშავებელ საწარმოებს საველე ვიზიტებით
ეწვივნენ.

“

•საწარმოში განხორციელდება სურსათის უვნებლობის
ექსპერტის საკონსულტაციო ვიზიტები საწარმოს
სტანდარტების დაცვით გამართვასთან დაკავშირებით;
•ბიზნეს-დაგეგმარების მიმართულებით გაიმართება
ტრენინგები და მონაწილეებს გაეწევათ შესაბამისი
დახმარება.

რძის მწარმოებელ მცირე და საშუალო ზომის ფერმერებს,
სადემონსტრაციო ფერმების მოწყობით, ხელოვნური
განაყოფიერების წახალისებითა და დაგეგმილი სწავლებების
შედეგად, საშუალება ექნებათ განავითარონ სოფლად რძის
წარმოება და აიმაღლონ ტექნიკური უნარები, შესაბამისად
რძის გადამამუშავებელი საწარმოები რაოდენობრივად უფრო
მეტ და ხარისხობრივად უკეთეს რძეს მიიღებენ. 2022 წლის
პირველ კვარტალში აქტიურად დაიწყო საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციის გუნდის წევრების, ასევე პროგრამის
მართვის გუნდის წარმომადგენლების საველე ვიზიტები
სადემონსტრაციო ფერმების კონკურსის აპლიკანტ
ფერმერებთან და უკვე განხორციელდა 70-მდე ვიზიტი, ასევე
აქტიურად დაიწყო ხელოვნური განაყოფიერების
კომპონენტის განხორციელება პროექტის სამიზნე
რეგიონებში. - ნიტა ტყავაძე, პროექტის კოორდინატორი.

“

აღნიშნული ვიზიტების შედეგად, თითქმის სრულად
დადასტურდა თითოეულ რეგიონში მერძევეობის
კლასტერების
ადგილმდებარეობა.
შერჩეული
კლასტერების რძის გადამამუშავებელი საწარმოები
მიიღებენ როგორც პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ
სარგებელს, კერძოდ:
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სტატისტიკა: იმერეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონებში მუშაობს 3-3 ხელოვნური განაყოფიერების
ტექნიკოსი, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის
რეგიონში 2, ხოლო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
ტექნიკოსებთან ხელშეკრულების გაფორმება ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს.

ხელოვნური
განაყოფიერების
თანადაფინანსების
პროგრამის ფარგლებში სამიზნე რეგიონებში დაიწყო
ხელოვნური
განაყოფიერების
კომპონენტის
თანადაფინანსება,
რაც
გულისხმობს
ხელოვნური
განაყოფიერების პროცედურის სუბსიდირებას. კერძოდ,
ერთ პროცედურაში ფერმერი იხდის 20 ლარს, დანარჩენის
თანადაფინანსებას კი პროგრამა განახორციელებს.
აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში, საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციამ
გამოაცხადა
ტენდერი
„მსხვილფეხა
რქოსანი
პირუტყვის
ხელოვნური
განაყოფიერების
მომსახურებაზე“.
შედეგად,
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და ხელშეკრულება
გაუფორმდათ თითოეულ სამიზნე რეგიონში მომუშავე
ხელოვნური განაყოფიერების ტექნიკოსებს.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელოვნური
განაყოფიერების
ექსპერტმა
იმერეთისა
და
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში დაინტერესებულ
ფერმერებთან საინფორმაციო შეხვედრები გამართა.
აღნიშნული
შეხვედრების
მიზანი
ხელოვნური
განაყოფიერების თაობაზე ცნობიერების ამაღლება და
ფერმერებისთვის
კონსულტაციის
გაწევა
იყო.
საინფორმაციო შეხვედრები ყველა სამიზნე რეგიონში
რეგულარულად გაიმართება. აქტიურად მიმდინარეობს
საინფორმაციო
კამპანიაც,
რომლის
ფარგლებშიც
დაიბეჭდა და სამიზნე ადგილებში გავრცელდა ბუკლეტები.

17

ინვესტირება უვნებელ და
ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)
პროექტის ფარგლებში, რომელსაც აშშ-ის სოფლის მეურნეობის
დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით ამერიკული ორგანიზაცია "Land
O’Lakes
Venture37”
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციასთან
თანამშრომლობით ახორციელებს, არაერთი აქტივობა განხორციელდა:

მესაქონლეობაში გეოგაპი/GeoGap-ის სტანდარტის მიმართულებით 2022 წლის
I კვარტალში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები და ჩატარდა ბაზრის კვლევის სამუშაოები.
შიდა სამუშაო შეხვედრების სესიის ფარგლებში განხილულ იქნა გეოგაპი/GeoGap-ის
არსებული მოდულის პრაქტიკულ საოპერაციო გარემოში გამოყენების შედეგები,
გამოვლენილი ხარვეზები და გაუმჯობესების პოტენციალი. ამასთან, დეტალურად
დაისახა აღნიშნული სტანდარტის მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარების
მიმართულება, რომელიც დაფუძნებულია ოთხ ძირეულ ელემენტზე: პროდუქტი, ფასი,
ადგილი, რეკლამა. ამასთან, სამუშაო შეხვედრების სესიის მონაწილეები შეთანხმდნენ
2022 წლის მეორე კვარტლის სამოქმედო გეგმაზე და განსაზღვრეს შესასრულებელი
ამოცანების ჩამონათვალი.
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ბაზრის კვლევის მიმართულებით, ადგილობრივ ბაზარზე
გეოგაპი/GeoGap-ის
სტანდარტის
პოპულარიზაციის
მიზნით, “DEPA Consul�ng”-მა საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის დაკვეთით ჩაატარა კვლევა, რომელიც
მიზნად ისახავდა სტანდარტის დანერგვისა და შემდგომი
გამოყენების მიმართ კონკრეტული სპეციალიზაციის (მათ
შორის,
რძის
პროდუქტების
მიმართულებით)
ფერმერების მზაობისა და მიმღებლობის გაზომვას.
აღნიშნული
კვლევის
შედეგებზე
დაყრდნობით,
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია შეიმუშავებს
გეოგაპი/GeoGap-ის სტანდარტის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების სტრატეგიას.

“DEPA Consulting”-ის მიერ ჩატარდა 11 ჩაღრმავებული
ინტერვიუ; საველე სამუშაოების შედეგად შეგროვდა მონაცემები
ნედლი რძის 40 მწარმოებელზე დაკვირვებისა და მათი
გამოკითხვის გზით. კვლევაში ასევე ჩართული იყო რძისა და
რძის პროდუქტების 11 მწარმოებელი და 10 საბითუმო
მიმწოდებელი.
კვლევის საბოლოო შედეგები “DEPA Consul�ng”-მა
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და SQIL-ის პროექტს
2022 წლის 25 თებერვალს პრეზენტაციის სახით წარუდგინა.
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გაგრძელდა
საბაზრო
ფასების
შესახებ
ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება.
აღნიშნული
აქტივობა
გულისხმობს
საქართველოს
ყველა
რეგიონში,
ასევე
თბილისის მასშტაბით რძის პროდუქტებისა და
ხორცის ფასებზე ყოველკვირეულ დაკვირვებას.
ფასთა კვლევის შედეგად ფერმერები, სოფლის
მეურნეობაში ჩართული ბიზნესი, მათ შორის
SQIL პროექტის ბენეფიციარები, იღებენ
საბაზრო ფასების შესახებ სანდო, რეალურ
მონაცემებს, რაც მათ ბიზნესის შემდგომი
დაგეგმარების
პროცესში
ეხმარება.
სამუშაო პროცესში ასევე განხორციელდა
ვიზიტები ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში,
სადაც
ადგილზე
მოხდა
მონაცემების
შეგროვების პროცესზე დაკვირვება.

2022 წლის I კვარტალში SQIL-ის პროექტის სოციალური მედიის
კამპანიის ფარგლებში, 726,425 ადამიანმა მიიღო ინფორმაცია
პროექტის 12 საგანმანათლებლო ვიდეოს მეშვეობით. ჯამურად
კამპანიას 1,007,955 ვიდეო ნახვა ჰქონდა.

საბაზრო ფასების შესახებ შეგროვებული
ინფორმაცია
ვიზუალიზაციის
სახით
გადატანილია შესაბამის ე.წ. ინფოგრაფიკებზე
და ხელმისაწვდომია საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის
ვებგვერდზე,
პორტალზე
აგრონიუს.ge და ჟურნალში „აგრარული
საქართველო“,
სადაც
SQIL
პროექტს
სპეციალური ჩანართი აქვს.
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ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI)
პროექტის ფარგლებში, რომელსაც 2018 წლიდან
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას
ავსტრიის
განვითარების სააგენტოს (Austrian Development
Agency) დაფინანსებით ახორციელებს, საძოვრების
მდგრადი მართვის კომპონენტის მიმართულებით
2022 წლის I კვარტალში განისაზღვრა საპილოტე
ველები, განხორციელდა ფერმერების შერჩევა და
დაკონტრაქტება, ექსპერტთა ჯგუფის ჩართულობით
კი ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, რის დროსაც
გაიწერა დეტალური სამოქმედო გეგმა.

სამიზნე რეგიონებში შერჩეული საპილოტე ველები:
კახეთი, დედოფლისწყარო - ბენეფიციარი: გიორგი გონაშვილი, 6
ჰა;
ქვემო ქართლი, დმანისი - ბენეფიციარი: ქართულ-შვეიცარიული
კოლეჯი, 6 ჰა;
სამცხე ჯავახეთი, ადიგენი - ბენეფიციარი: კოოპერატივი
„იმედი“, 6 ჰა;
მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთი - ბენეფიციარი: გაბრიელ
ძებისაშვილი, 6 ჰა.
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პროექტის ფარგლებში, აღნიშნულ ფართობებზე
მოეწყობა სადემონსტრაციო ველი და გაიწერება
საძოვრების მდგრადი მართვის სპეციალური
გეგმა. ძირითად მეთოდოლოგიად გამოიყენება
როტაციული ძოვება, რომლის ფარგლებშიც
ველი აღიჭურვება ელექტრო ღობით და,
ზოგიერთ
შემთხვევაში,
განხორციელდება
სპეციალური მცენარეების შეთესვა. საძოვრების
მდგრადი
მართვის
შემუშავებული
მეთოდოლოგიის გაცნობის/გაზიარების მიზნით,
2022 წლის აპრილის ბოლომდე პროექტის
ფარგლებში
დაგეგმილია
შეხვედრები
მიზნობრივი რეგიონის მეცხოველეობის დარგის
წარმომადგენლებთან, ასევე ადგილობრივი
ექსტენციის
ცენტრებთან
და
სხვა
დაინტერესებულ პრებთან/ორგანიზაციებთან.

მემცენარეობა
მცენარეები განვითარების
ხელშეწყობისთვის (HEGO)

პროექტის ფარგლებში რამდენიმე ტრენინგ პროგრამა და თემატური
დოკუმენტი შემუშავდა. სატრენინგო მიმართულებით აღსანიშნავია
ტყის არამერქნული პროდუქტების სასწავლო კურსი ტყის
არამერქნული პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების
მოდერნიზაციისთვის,
რომელიც
დარგის
საჭიროებებზეა
მორგებული და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: სამკურნალო
მცენარეების გაშენება, შეგროვება, წარმოება, პოპულარიზაცია,
მარკეტინგი და ვაჭრობის მოდერნიზაცია. ამასთან, სასწავლო
კურსის ფარგლებში შემუშავდა ორი თეორიული და ერთი
პრაქტიკული მოდული (თეორიული მოდულები: 1. კულტივაციაგაშენება (კულტივაციის ადგილმდებარეობის შერჩევა სხვადასხვა
ფაქტორის გათვალისწინებით (კლიმატური და ნიადაგური
პირობები, გაშენების მეთოდებისა და მასალების შერჩევა და სხვა);
2.
მცენარეთა
ჯანმრთელობა
(დაავადებების
კონტროლი,
მავნებლების
კონტროლი,
მცენარეების
ჯანმრთელობის
პრობლემების იდენტიფიკაცია); პრაქტიკული მოდული - წარმოება
(სამკურნალო მცენარეების წარმოება ახალი და ტრადიციული
ცოდნის გამოყენებით - საკვები პროდუქტები, კოსმეტიკა, საკვები
დანამატები)).
პროექტის ფარგლებში ასევე შემუშავდა დოკუმენტი საქართველოში
არსებული ტყის არამერქნული პროდუქტების კლასტერული
სქემების შესახებ. საქართველოში არსებული კლასტერული სქემების
მიმოხილვა გულისხმობდა ეროვნულ დონეზე კვლევის ჩატარებას,
რომელიც გამოავლენდა არსებულ საუკეთესო კლასტერულ
პრაქტიკასა და სპეციფიკურ კლასტერულ სქემებს გადამამუშავებელი
საწარმოების თანამშრობლობის მიმართულებით.
პროექტი მცენარეები განვითარების ხელშეწყობისთვის (HEGO)
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და საქართველოში მისი
პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია.
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შესაძლებლობების გაძლიერება

ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის
(LAG) გაძლიერება - „ეს წალკაა!“
პროექტს „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფინანსური
მხარდაჭერით ახორციელებს CENN-ი, საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციასთან და სოფლის განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Iﬂs)
თანამშრომლობით.

“

რეგიონებში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის სხვადასხვა
თემატური ინფორმაციის მიწოდებას, რაც აძლიერებს მათ
უნარ-ჩვევებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქნება ეს
სხვადასხვა ტრენინგ მოდული თუ პროფესიული
გადამზადების კურსი, მეტწილად უკეთესობისკენ ცვლის
ბენეფიციართა შესაძლებლობებს, რათა ეფექტიანად
წარმართონ საკუთარი საქმიანობა. - ნათია ნინიკელაშვილი,
პროექტის მენეჯერი
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“

”ადგილობრივი ლიდერები მდგრადი განვითარებისათვის წალკის
მრავალეთნიკურ მუნიციპალიტეტში“ (Local Leaders Embrace Sustainable
Development in Mul�-Ethnic Tsalka Municipality) პროექტის ფარგლებში, 2022
წლის I კვარტალში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციიამ დაიწყო
განაცხადების მიღება სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების მიერ
გამოცხადებული პროგრამების ფარგლებში საგრანტო განაცხადების
მომზადებასთან დაკავშირებით. შერჩეული ბენეფიციარებისთვის
ჩატარდა
ორი
ტრენინგი
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობასთან
დაკავშირებით.
ასევე, დაიგეგმა ინდივიდუალური ტრენინგები
მონაწილეებთან, რაც მეწარმეებსა და ფერმერებს შესაძლებლობას
მისცემს მეტი ინფორმაცია მიიღონ საგრანტო პროგრამებთან
დაკავშირებით და უკეთ მოამზადონ საგრანტო განაცხადები.
პროექტის
ფარგლებში
წალკის
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ორი თემატური ტრენინგი სურსათის
უვნებლობის, ასევე ელექტრონული კომერციისა და ციფრული
მარკეტინის საკითხებზე, ხოლო ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის (LAG)
საბჭოს წევრებისთვის პროექტების მენეჯმენტსა და მონიტორინგში.

პროფესიული განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების
ეტაპზე კი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ,

მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის ინსტრუქტორთა
შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ერთდღიანი
ტრენინგი - „პროფესიულ სტუდენტთა ჩანაწერების
ჟურნალის წარმოება და შეფასება“ ჩაატარა.

პროექტი "უნარები დასაქმებისა და
თანამშრომლობისთვის,
პერსპექტივები
საქართველოს რეგიონებისთვის SECTORs"

მნიშვნელოვანი

სექტორთან

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და
ორიენტირებულია
აგრარული
მიმართულების
პროფესიული
საგანმანათლებლო სერვისების დანერგვაზე და ამ გზით დასაქმებისა თუ
თვითდასაქმების სტიმულირებაზე. პროექტისთვის „SECTORs“ 2022 წლის I
კვარტალი მრავალფეროვანი აქტივობებით იყო დატვირთული, კერძოდ:

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტიმულირებისა და
შესაძლებლობების გაძლიერების მხრივ, კოლეჯებთან „ლაკადა“,

„ჰორიზონტი“ და პარტნიორ კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით,
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (WBL) მიდგომით შემუშავდა ორი
მოკლევადიანი პროგრამა - „ლურჯი მოცვის გაშენება-მოვლა“ და
„ხეხილოვანი კულტურების ინტეგრირებული დაცვა.“

24

შეხვედრები

უწყვეტი

კერძო
ფარგლებშიც,

გაიმართა

დიალოგის

კერძოდ,
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციამ
კომპანიებთნ
„მეფარიშვილების
მარანი“
და
„კობიძეების
მარანი“
უზრუნველყო საორიენტაციო
შეხვედრების
ორგანიზება,
შედეგად,
მევენახეობა/მეღვინეობის მიმართულებით გამოვლინდა
მოკლევადიანი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავება/განხორციელების პერსპექტივები.
ამასთანავე, ასოციაციის ორგანიზებით, საორიენტაციო,
გაცნობითი შეხვედრა
გაიმართა
აჭარის სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელთან, რომლის
ფარგლებშიც,
ადგილობრივი
კონტექსტის
გათვალისწინებით გამოიკვეთა კენკროვანი კულტურების
მიმართულების
საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავების საჭიროება.

აგროტურიზმი
პროექტი „Agricont“-ი - ქართუელი და ლიეტუვური ბიზნესის
მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSO) გაძლიერებისთვის
პროექტი „Agricont“-ი ქართველი და ლიეტუველი BSO-ების მხარდასაჭერად
ხორციელდება, რომელსაც საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ლიეტუვას სოფლის
ტურიზმის ასოციაციასთან ერთად, ევროკომისიის „EU4Business“-ის ინიციატივის
ფარგლებში ახორციელებს.
პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ BSO-ებთან ერთად
ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გამართა ლიკანში, სადაც აგროტურისტული
ობიექტებისთვის ახალი სერვისების დანერგვა და საკომუნიკაციო სტრატეგია
განიხილეს, რომელსაც პროექტში ჩართული BSO-ები შეიმუშავებენ.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ტურიზმის ექსპერტის ჩართულობით ორი
სერვისის დანერგვაზე მუშაობა გასული წლის ბოლოს დაიწყო.
სერვისების
შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობდა
BSO-ებთან.
შედეგად,
შედგა შეთანხმება აგროტურიზმთან დაკავშირებული
საინფორმაციო
ბიულეტენის
მომზადებასა
და
ციფრული
მარკეტინგის
მომსახურებაზე. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და ლიეტუვას სოფლის
ტურიზმის ასოციაცია აღნიშნული ორი სერვისის ინტეგრირებას ლიეტუველ და
ქართველ BSO–ებში განახორციელებენ, შემდეგ კი მოხდება აღნიშნული სერვისების
პილოტირება.
ამასთან, მოძიებულ იქნა ინფორმაცია და შემუშავდა ელექტრონული საინფორმაციო
ბიულეტენი, რომელიც როგორც დარგობრივ ასოციაციებს, ისე აგროტურისტულ
ობიექტებს დაეგზავნებათ.
პროექტის ფარგლებში ასოციაციებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების
მიზნით, მარტის ბოლოს იგეგმებოდა ქართველი BSO-ების ვიზიტი ლიეტუვაში,
თუმცა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, ევროკავშირმა
პროგრამის განხორციელება 2 თვით შეაჩერა.
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2022 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდა მესაქონლეობაში
ჩართული ფერმერების გამოკითხვა. კვლევის მიზანი იყო მათი
საჭიროებების გამოვლენა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
მოშენება/გამრავლებასთან დაკავშირებით და შესაბამისი
ტრენინგ-პროგრამის დაგეგმვა ცოდნის დეფიციტის შესავსებად.
ყოველთვიურად ანალიტიკისა და კვლევის გუნდის მიერ
ქვეყნდება
პუბლიკაცია,
რომელიც
მიმოიხილავს
მეცხოველეობის ინდუსტრიაში არსებული პროდუქტების
საბაზრო ფასების (27 დასახელების რძისა და ხორცის
ნედლეულის, პროდუქტისა და მომსახურების ფასები)
დინამიკას შესაბამისი თვის განმავლობაში, თბილისისა და
საქართველოს 10 რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრების
მასშტაბით.

“

ბიზნეს საქმიანობის მართვის პროცესში, ანალიტიკურ
კვლევებსა და სტატისტიკურ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით მიღებულ გადაწყვეტილებებს გაცილებით
უკეთესი შედეგები მოაქვს დაინტერესებული
მხარეებისთვის, იქნება ეს ფერმერი, მცირე, საშუალო თუ
დიდი ზომის აგროწარმოება. აღნიშნულ ინფორმაციაზე
წვდომა მნიშვნელოვანი უპირატესობაა, რაც საშუალებას
აძლევს აგრობიზნესს გაითვალისწინოს მოსალოდნელი
ტენდენციები და შესაბამისად დაგეგმოს საქმიანობა. ნათია გელაშვილი, ანალიტიკისა და კვლევის
დეპარტამენტის უფროსი

“

ანალიტიკა და კვლევა

ანალიტიკისა და კვლევის გუნდმა ასევე შეიმუშავა დოკუმენტი საქართველოს აგრო-სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის
დამოკიდებულება რუსეთსა და უკრაინაზე და გამოაქვეყნა
ბლოგი თემაზე: ქალები სოფლის მეურნეობაში.
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ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 2022
წლის I კვარტალში სხვადასხვა მიმართულებით
თანამშრომლობის
სამი
მემორანდუმი
გააფორმა:
ყაზახურ-ქართულ
ეკონომიკურ
გაერთიანებასთან
გაფორმებული მემორანდუმი ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას
შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას და გახსნის ახალ
შესაძლებლობებს
აგროტურიზმის
მიმართულებით.
ამასთან, მემორანდუმის ფარგლებში მოხდება აგრარულ
სფეროში ორი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარების,
თანამშრომლობის განვითარებისა და კავშირების
გაღრმავების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება როგორც
ინვესტიციების მოზიდვის, ისე ფერმერული საქმიანობის
განვითარებისთვის.
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კიბერუსაფრთხოების

ეროვნულ

ასოციაციასთან

გაფორმებული მემორანდუმით კი ხელმომწერი ასოციაციები
შეთანხმდნენ
ერთობლივ
თანამშრომლობაზე,
რომელიც
მიმართულია კიბერუსაფრთხოების მდგრადობის, ციფრული
ტრანსფორმაციის პრინციპების დამკვიდრებისა და ინფორმაციული
საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ.
როგორც
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო
ზამბახიძე
ამბობს,
კიბერუსაფრთხოება
დღეს
ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი გლობალური გამოწვევაა, რომელიც ნებისმიერ
ადამიანს, ნებისმიერ ინდუსტრიასა და საქმიანობას ეხება.
ფერმერთა ასოციაციაში დიდი ყურადღებას ეთმობა ციფრულ
მიმართულებას, მუშაობს ციფრული პლატფორმების ჰაბი - GFA Digital, რომელიც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა
პლატფორმას აერთიანებს და ქვეყნის ციფრულ ტრანსფორმაციაში
საკუთარი წვლილი შეაქვს.
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულ
ასოციაციასთან თანამშრომლობით, ამ მიმართულებით არაერთი
საინტერესო ერთობლივი ღონისძიების ჩატარებაა დაგეგმილი.
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მოლეკულურ-ბიოლოგიურ ლაბორატორია
„მედ-დიაგნოსტიკასთან“
გაფორმებული
მემორანდუმი კი სრულიად ახალი ტიპის
აგროლაბის შექმნას ითვალისწინებს.

“

თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნება
აგროლაბი, რომელიც თავისი არსით ახალი
სტანდარტის მომსახურებას შესთავაზებს ყველას,
ვინც ჩართულია აგროსაქმიანობაში - იქნება ეს
ფერმერი, მწარმოებელი, იმპორტიორი თუ
ექსპორტიორი. აგროლაბის მეშვეობით მათ
ხარისხიანი აგროკვლევის ჩატარების
შესაძლებლობა მიეცემათ, რაც სექტორისთვის
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. - ნინო
ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
თავმჯდომარე.

სხვა მნიშვნელოვანი ამბები
ქალები ფერმერებისთვის! – საქართველოს
ფერმერთა ასოციაცია 10 წლისაა
ასოციაციის ისტორიის, მისი მნიშვნელობის,
სამომავლო გეგმებისა და პროცესში ქალების
როლისა და ჩართულობის შესახებ ყოველთვიურ
გამოცემა “Forbes Women Georgia”-ში სტატია
გამოქვეყნდა.

ნინო ზამბახიძემ სენაკში მცხოვრებ ქალ
მეწარმეებს საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციაში უმასპინძლა და საკუთარი
გამოცდილება გაუზიარა
შეხვედრა,
სადაც
მეწარმეობის,
ქალთა
გაძლიერებისა და აგროტურიზმის თემები იყო
განხილული, პროექტის "აგროტური ფერმერებისა
და მეწარმეობისთვის" ფარგლებში გაიმართა,
რომელსაც სენაკის მერია ახორციელებს.
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ახალი შესაძლებლობა
ფერმერებისთვის
გ ე ო გ ა პ ი / G e o G A P- ი ს
ხარისხის სტანდარტი
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
აღმასრულებელი დირექტორის, თამარ
თორიას ინტერვიუ - გეოგაპი/GeoGAP-ის
ხარისხის სტანდარტთან დაკავშირებით.

ავსტრიის განვითარების სააგენტოს
კორპორაციულ ჟურნალში - "მსოფლიო
ამბები"
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციის
თავმჯდომარის,
ნინო
ზამბახიძის ინტერვიუ გამოქვეყნდა
ინტერვიუში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
თავმჯდომარე საუბრობს პირად გამოცდილებასა და
აგროსექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევების
შესახებ, ასევე ფერმერულ საქმიანობაში ქალების
როლსა და ჩართულობაზე.
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საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციის
ორგანიზებითა და თანამშრომელთა ჩართულობით,
ასოციაციის
წევრი
ფერმერის
სასათბურე
მეურნეობაში 100 ალვის ხე დაირგა
აღნიშნული აქტივობის მიზანი ქარსაცავების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით
ფერმერების ცნობიერების ამაღლება იყო.
ქარსაცავი
ზოლების
მეშვეობით
მატულობს
სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების მოსავლიანობა.
მისი მოწყობის პროცესში აუცილებლად
გასათვალისწინებელია კონკრეტული ნაკვეთის გეოგრაფიული მდებარეობა,
მასზე გაშენებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და კლიმატური
პირობები. ამდენად, სწორი დაგეგმარების შემთხვევაში, ქარსაცავი სისტემა
ხელს უწყობს აგროსექტორში კლიმატგონივრული მიდგომების დამკვიდრებას,
ზრდის გარემოს დაცულობის დონეს და დადებითად აისახება ზოგადად
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხზე.

სამუშაო ვიზიტი სახელმწიფო პროგრამის „მერძევეობის
დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის“ (DiMMA)
ფარგლებში
„მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივითა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით
ხორციელდება. პროგრამა მიზნად ისახავს სოფლად ეკონომიკის განვითარებას
კონკურენტუნარიანი, დივერსიფიცირებული და მდგრადი მერძევეობის დარგის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.
პროექტის ფარგლებში ოთხ სამიზნე რეგიონში (სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი,
სამეგრელო-ზემო სვანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) სამუშაო ვიზიტი შედგა,
რომელშიც მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის
(IFAD) გუნდის წარმომადგენლებთან ერთად, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის
მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილმა მიიღო.
პროექტის მიზანია დივერსიფიცირებული და მდგრადი მერძევეობის დარგის ჩამოყალიბება
და განვითარება შესაბამისი ინვენტარისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გზით.
ასევე, დაგეგმილია სოფლად რძის მცირე წარმოების განვითარების ხელშეწყობა - ახალი
სტანდარტებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა.
ვიზიტი რძის გადამამუშავებელ საწარმოებთან, ფერმერებთან და ვეტერინარებთან მჭიდრო
თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას ისახავდა მიზნად.
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სწრაფი მედიაბმულები
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5033698553341481
https://www.facebook.com/watch/?v=415587050345279
https://www.facebook.com/watch/?v=616118776354007
https://www.facebook.com/watch/?v=613590376596815
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5041603652550971
https://www.facebook.com/watch/?v=659990788348654
https://www.facebook.com/watch/?v=662333448129901
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5072388519472484
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5077006689010667
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5090989664279036
https://www.facebook.com/watch/?v=220622720197620
https://www.facebook.com/watch/?v=1037631456788173
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5126390227405646
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5126430260734976
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5133157200062282
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5160982070613128
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5167034950007840
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5230219830356018
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5232957490082252
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5238272336217434
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5238490819528919
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5257711057606895
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5268087389902595
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5270428216335179
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5270502026327798
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5270652312979436
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5271513316226669
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5274165539294780
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5274200909291243
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5274214275956573
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5275520522492615
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5276126892431978
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5276130322431635
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5286652461379421
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5289841671060500
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/5292143724163628
https://www.facebook.com/watch/?v=692552885127973
https://www.facebook.com/watch/?v=420845026513395
https://www.facebook.com/watch/?v=756411791961894
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