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ბათუმი



წლის ბიუჯეტი

სამინისტროს 
აპარატი

5 630 915 ლარი

აგროსერვის 
ცენტრი  

7 424 203 ლარი

გარემოს დაცვისა 

და ბუნებრივი 

რესურსების 

სამმართველო                         

2 075 436 ლარი

აჭარის სატყეო 
სააგენტო

5 192 955 ლარი

ლაბორატორიუ

ლი კვლევითი 

ცენტრი                              

581 540 ლარი

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
2022 წლის ბიუჯეტი 20 905 049 ლარს შეადგენს



სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური 
ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 774 ბენეფიციარი, რომელთა დასაფინანსებლად დაიხარჯა
1,264,640 ლარი

ხულო - 215 (221,097 ლარი), შუახევი - 108 (116 542 ლარი), ქედა - 167 (277 750 ლარი), ხელვაჩაური -
90 (202 736 ლარი), ქ. ბათუმი - 6 (6 844 ლარი), ქობულეთი - 188 (439 672 ლარი)

მემცენარეობა - 360 800 ლარი
მეცხოველეობა - 448 664 ლარი
სოფლის მეურნოების ტექნოლოგიური და ტექნიკური საშუალებები - 455 177 ლარი



აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს სულ აგრარული ექსტენცია მიეწოდა 4449 ფერმერს

9-თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა 20-მა სტუდენტ-კურსდამთავრებულმა

სტაჟიორებისთვის განხორციელდა 2 აგროტური საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ
სადემონსტრაციო მეურნეობებსა და შესაბამისი პროფილის ლაბორატორიებში.

ჩატარდა აგრარული ფორუმი და გამოფენა



სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია

შესყიდულია 10 028 გრძ.მ. სიგრძის ფოლადის და პოლიეთილენის მილები

მილებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისთვის დაიხარჯა 623 464
ლარი



სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებლად შეირჩა 13 პროექტი, რომელთა ჯამური საინვესტიციო
ღირებულება 2 000 000 ლარზე მეტს შეადგენს

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

განხორციელდა 3610 ფურის ხელოვნური განაყოფიერება

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა

სახელმწიფო ლიცენზირებულ სასაკლაოებზე დამუშავებულია 251 000 კგ რქოსანი პირუტყვის ხორცი



აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

წარმოებულია ციტრუსის 9250 ცალი ერთწლიანი ნერგი, 10000 ცალი საძირე, ხეხილის 2000 ცალი
ნერგი, კენკროვნების 3000 ცალი ნერგი და ვაზის 20030 ცალი ნერგი.

საჩითილე მეურნეობაში წარმოებულია 347 328 ჩითილი.

სულ უსასყიდლოდ დაიხვნა 1902 ჰა ფართობის სახნავ-სათესი მიწა, მათ შორის, განხორციელდა
1290 ჰექტარის უსასყიდლო დადისკვა და დაფარცხვა.

80%-ანი თანადაფინანსებით ფერმერებისთვის შეძენილი იქნა 1498 ფუტკრის ოჯახი, ხოლო ჯარას
მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრებისთვის - 290 ფუტკრის ოჯახი.



მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

ციტრუსის 2021-2022 წწ სეზონზე გადამუშავებული იქნა 10 246 ტონა არასტანდარტული
მანდარინი, ხოლო ექსპორტირებული 38 268 ტონა სტანდარტული მანდარინი

მიმდინარე, 2022-2023 წწ ციტრუსის სეზონზე, დღევანდელი მდგომარეობით სულ
გადამუშავებულია 6 000 ტონამდე არასტანდარტული მანდარინი, ექსპორტირებულია 15 000
ტონამდე სტანდარტული მანდარინი



ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება

განხორციელდა სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის და აუზების წყლის, ასევე, მცენარეული
და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების და ცხოველის საკვების 15 685 ნიმუშის კვლევა.

ფერმერებისთვის, ადგილზე (სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებში) ლაბორატორიული მომსახურების
მიწოდების მიზნით, ჩატარდა ნიადაგის 400 აგროქიმიური ანალიზი;



გარემოსდაცვითი პროგრამა

პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები

გარემოსდაცვითი პროგრამის ფარგლებში შესრულდა 330 სინჯის ანალიზი (ზედაპირული წლის -
105, ჩამდინარე წყლის - 105 და ზღვის წყლის 120 სინჯის ანალიზი)

მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან ამოღებულია და შავი ზღვის სანაპირო ზოლში შეტანილია
დაახლოებით 113 000 კბ. მ. პლაჟწარმომქმნელი ნატანი.



ტყის დაცვა და მოვლა

ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის მიზნით შემოღობილია 100 ჰა ტყის ფართობი

განთავსებული იქნა 3100 ცალი მწერდამჭერი ხაფანგი და ფერომონი

განხორციელდა 4000 კბ.მ. ოდენობის დაავადებული ხეების სანიტარული ჭრა

გაყვანილია 28,6 კმ ახალი და შეკეთებულია 188,7 კმ არსებული სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების

გზა

სტუდენტებისა და მოსწავლეებისთვის ტყის მოვლა-პატრონობის თემაზე ჩატარდა 8 ღონისძიება



თანამშრომლობა საერთაშორისო/დონორ ორგანიზაციებთან 

რეკონსტრუქციის საერთაშორისო ბანკი (KfW) - ტყის მდგრადი მართვა

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) – აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთანებების („ამაგ-ბი“) წევრთა გადამზადება;

„მწვანე საგრანტო პროგრამა“; სამინისტროს ინსტიტუციული გაძლიერების მხარდაჭერა

იაპონიის საელჩო საქართველოში - ციტრუსის თანამედროვე სათბურ-იზოლატორის („სქრინჰაუსის“) მოწყობა აგროსერვის

ცენტრის ბაზაზე

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA) – აგრარული ექსტენცია; „აგროკლინიკა“

„მერსი ქორპსი“/ჩეხეთის განვითარების სააგენტო - მესაქონლეობის ხელშეწყობა ხულოს

მუნიციპალიტეტში; მეფუტკრეობის მხარდაჭერა და ჯარას ასოც-ის ბიოსერტიფიცირება

USAID/ისრაელის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (Mashav) - აგრარული ექსტენცია.



2023 წლის პრიორიტეტები 

სამინისტროს 2023 წლის ბიუჯეტი 29 530 950 ლარს შეადგენს, რაც 41%-ით მეტია 2022
წლის ბიუჯეტზე

სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება - 15 985 778 ლარი

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსები დაცვა - 6 775 464 ლარი

ტყის მდგრადი მართვა - 6 769 708 ლარი



მადლობა ყურადღებისთვის!

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

www.moa.ge


