
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო



2018 წლის ბიუჯეტის   პროექტი 2017 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 

იზრდება – 856 096 ლარით

2017  წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 12 029 128  ლარი 
პროგრამული წილი 76 % – 9 193 348 ლარი

2018  წლის ბიუჯეტის პროექტი  12 885 224  ლარი 
პროგრამული წილი  79 % – 10 168 575 ლარი

12 885 224 

10 168 575



ბიუჯეტი  - 150 000

პროგრამა „აგროსექტორის მდგრადი 
განვითარება“ 

განმახორციელებელი  - აჭარის ა/რ  სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო



ქვეპროგრამა  „აგროსექტორის საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია“ 

დაგეგმილი კვლევები:

1. აჭარაში ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობის შესწავლა მათი აღდგენის 

საჭიროების ასევე გასატარებელი ღონისძიებების და ამ ღონისძიებათა ტექნიკური 

აღწერილობა და ფინანსური დანახარჯების შეფასება

2. ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვის მიზნით ცალკეული

კულტურების სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციების

მომზადება

3. „ა.მ.ა.გ.- ების (აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების) შემდგომი

განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერების სტრატეგიული

დოკუმენტი“





ბიუჯეტი - 7 211 638

პროგრამა -სოფლის მეურნეობის განვითარება 
მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით 

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის 
ცენტრი



• აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელება454 520

• ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა951,526

• სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა1,180,436

• მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების 
ხელშეწყობა

829,912

• მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების 
განვითარების ხელშეწყობა356,983

• რძის წარმოება - რეალიზაციის ხელშეწყობა143,500

• სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1,646,360

• ვენახის ფართობებისათვის რკინა-ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა40,000

• ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა975,000

• მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობა633,401

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის  ცენტრის 2018 წლის 

ქვეპროგრამები



ღონისძიება N1. მოეწყობა სათბური                 

5 000 კვ.მ აჭარის მასშტაბით
100 დან - 1000 კვ.მ  სათბურების მოწყობა  
ფერმერთა საკარმიდამო ნაკვეთებში               
- თანადაფინანსება-70% 

1 კვ.მ მაქსიმალური დაფინანსება 50 
ლარი

39.5 ჰა ფართობზე გაშენდება 
თანამედროვე ინტენსიური 
ტექნოლოგიებით ბაღები

• კულტურას ირჩევს ფერმერი
• თანადაფინანსება 70 %
• 0.05. დან 1 ჰა ფართობზე
• ძველი ამორტიზირებული 

მანდარინის ბაღების 
უსასყიდლოდ გაახლების 
ხელშეწყობა

ქვეპროგრამა - „სასათბურე
მეურნეობების განვითარების
ხელშეწყობა“ ღონისძიება N2. დასრულდება  ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 2.5 ჰა ფართობზე სათბურის 
მშენებლობა - აგროპარკი
სულ აშენდება 50 ცალი 500 კვ.მ -იანი სათბური,

რომელიც შეღავათიანი იჯარით გადაეცემათ 
ფერმერებს.

ქვეპროგრამა - „მაღალეფექტური
მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების წარმოების
განვითარების ხელშეწყობა“

დასახელება (კულტურა) დაფინანსება  
(%)            

ერთეულზე
დაფინანსებული

თანხა (ლ)

საადრეო მანდარინი (4ჰა) 70% 1.75

საადრეო მანდარინი(5 ჰა) 100 % 2.5

კაკლის ნერგი (20 ჰა) 70% 12

მოცვის ნერგი (5 ჰა)
70% 8

ვაზის ნერგი (2,5ჰა)
70% 1.4

სხვა
მრავალწლიანი

(3ჰა)

70% 4



აჭარის რეგიონში მოწყობილი 6 
რეალიზაციის ცენტრი

• გადაიარაღებულია თანამედროვე 
დანადგარებით;

• დაკომპლექტდება პერსონალით;

• თანამედროვე ტექნოლოგიებით 
შეიფუთება  პროდუქცია და 
მიეწოდება ბაზარს

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში ნიორის 
და კარტოფილის კულტურის განვითარების 
ხელშეწყობა

• 32 ჰექტარზე ნიორის ნათესი ფართობი;
• 15 ჰექტარზე კარტოფილის ნათესი 

ფართობი 

• თანადაფინანსება  - 70 %

20 ჰა ფართობზე გაშენდება ჩაის 
პლანტაცია
• პლანტაცია იქნება 

მექანიზაციაზე გათვლილი
• ჩაის პლანტაციის მოვლას 

განახორციელებს 
აგროპროექტების მართვის 
ცენტრი 2 წლის განმავლობაში;

• ფერმერებზე პლანტაცია 
გადაცემული იქნება 
შეღავათიანი პირობით

ქვეპროგრამა-
მეჩაიეობის 

განვითარების 
ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამა-ადგილობრივად 
წარმოებული სასოფლო -
სამეურნეო პროდუქციის 
რეალიზაციის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამა -
მაღალეფექტური

ერთწლიანი 
სასოფლო-
სამეურნეო 

კულტურების 
წარმოების 

განვითარების 
ხელშეწყობა



ღონისძიება N1 
მობილური შემასხურებელი 1000 ცალი 
თანადაფინასება 80%
ასევე 2017 წელს შესყიდული იქნა 697 ერთეული
სულ 2018 წელს გადაცემული იქნება 1697 ერთეული

ღონისძიება N2

სათიბელა 80 ცალი 

თანადაფინასება 70%

საყრდენი ბოძი 5000 ცალი;    
თანადაფინანსება 70%  

ქვეპროგრამა - „სოფლის მეურნეობის 
მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით 
ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა“ 

ქვეპროგრამა - „ვენახის 
ფართობებისათვის რკინა-ბეტონის 
საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის 
ხელშეწყობა“ 



• შესყიდული იქნება 1 ავტომანქანა 

რეფრეჟერატორით

• რძის შემგროვებელი  ბიდონი 75 ცალი 

40 კგ-იანი

• რძის შემგროვებეილი ბიდონი 95 

ცალი 25 კგ-იანი

• ლაქტოსკანერი პრინტერით 1 ცალი

• pH მეტრი - ერთი ცალი

• ფოსფორიტის ფქვილი 1500 
ტონა;

• თანადაფინანსება 70% 

• 50 კგ  ტომარაზე ფერმერის 
გადასახდელი 10 ლარი

ქვეპროგრამა - „რძის წარმოება -
რეალიზაციის ხელშეწყობა “ 

ქვეპროგრამა- ნიადაგის
ნაყოფიერების ამაღლების

ხელშეწყობა



ბიუჯეტი - 3 640 016

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი



ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის 2018 წლის პროგრამების ბიუჯეტი

13

სულ ბიუჯეტი 3 640 016 ლარი

2743,936
75%

410,000
11%

349,080
10%

137,000
4%

07 07 - აგროსერვისის განვითარება 

რეგიონში

07 09 - მეციტრუსეობის 

განვითარების ხელშეწყობა

07 10 - აგრარული ექსტენციისა და 

პრაქტიკული სერვისების მიწოდება

07 11 - მსხვილფეხა პირუტყვის 

ჯიშგანახლების ხელშეწყობა



პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 

ქვეპროგრამა - „ჩაქვისა და გვარა 
ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების 
განვითარება“ 

• ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა
ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე
განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები.

• ასევე წარმოებული იქნება ციტრუსოვანთა კულტურებისა და 
სხვადასხვა ხეხილოვნების ნერგები

ქვეპროგრამა - „ახალი სანერგე 
საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების 
მოწყობა “ 

მაღალმთიან აჭარაში მოეწყობა:
• თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სანაშენე 

მეურნეობა
• თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 

საჩითილე მეურნეობა
• თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სანერგე 

მეურნეობა

ქვეპროგრამა - „ადგილობრივი წარმოების 
პროდუქტების პოპულარიზაციის 
ღონისძიებები“ 

• 2018 წლის განმავლობაში 14-ჯერ ჩატარდება 
აგრარული პროდუქციის გამოფენა

• ქ. ბათუმში ჩატარდება ციტრუსის III საერთაშორისო 
ფორუმი



პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 

ქვეპროგრამა - „ახალი აგრარული 
ტექნოლოგიებისა და პროექტების 
დემონსტრირება “ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვილი აბრეშუმის პარკის საწარმო, რომელიც აღჭურვილი 

იქნება:
• თუთის ტოტებიდან ფოთლის გამცლელი მოწყობილობით;
• თუთის ფოთოლსაჭრელი მანქანით;
• თუთის აბრეშუმხვევიას გამოსაკვები მოწყობილობა, სადაც ავტომატურად 

ხდება ნაძირის გამოცვლა და ხასიათდება სხვა დადებითი მხარეებით;
• აბრეშუმის პარკის ნაპერტყულისაგან გამცლელი მოწყობილობით;
• ნედლი პარკიდან აბრეშუმის ძაფის ამოსახვევი მოწყობილობით 

(სავარაუდოდ მისი დამზადება განხორციელდება 2019 წელს)

ა(ა)იპ აგროსერვის 
ცენტრის - თუთის სანერგე 

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის - თუთის პლანტაცია 
გამოსაკვები მოწყობილობა              ფოთლის გამცლელი 

მოწყობილობა              



პროგრამა - აგრარული ექსტენციის  და პრაქტიკული სერვისების 
მიწოდება

16

ქვეპროგრამა - საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო პრქტიკის დანერგვა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ექსტენცია
განხორციელდება

ექსტენცია მემცენარეობაში - 600 ჰა.

 ექსტენცია მეცხოველეობაში - 30 მეურნეობა.

 ექსტენცია მეთევზეობაში - 28 თევზსაშენი მეურნეობა.

 ექსტენცია სასათბურე მეურნეობებთან - 4 ჰა.

 ექსტენცია მცირე მექანიზაციაში - 120 ფერმერთან.

ექსტენცია მეფუტკრეობაში - 360 მეფუტკრე.

 ექსტენცია მეფრინველეობაში - 10 მეურნეობა

ქვეპროგრამა - აგრარული ექსტენციის 
მიწოდება

 5 სტაჟიორი თვეში 300 ლარი

 10 პროფესიული სტუდენტის სტაჟირება თვეში

150 ლარი



პროგრამა - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

17

პროგრამის ბიუჯეტი 137 000ლარი

ქ. ბათუმი, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტები30 ლარი

50 ლარი ქედა, შუახევი და ხულოს მუნიციპალიტეტები

ღირებულება

60 
ლარი

თანადაფინანსების თანხა



პროგრამა- მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

18

პროგრამის ბიუჯეტი 410 000 ლარი

ქვეპრგრამის ფარგლებში განხორციელდება
4 100 000 კგ სამრეწველო მანდარინის
სუბსიდირება

1 კგ სამრეწველო მანდარინის
სუბსიდირების თანხა 0,10 ლარი

ქვეპროგრამა - „ციტრუსის 
მოსავლის რეალიზაციის 
ხელშეწყობა “ 



ბიუჯეტი - 339 700

პროგრამა - ლაბორატორიული კვლევითი 
მომსახურეობა

განმახორციელებელი  - სსიპ ლაბორატორიული 
კვლევითი ცენტრი



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო


