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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ

2017 წელს განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ



აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების ა.მ.ა.გ-ბის შექმნა

 აჭარის რეგიონში, სოფლებში და სოფლის ტიპის დასახლებებში წინასწარ განსაზღვრული ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში

მიმდინარეობს აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების („ა.მ.ა.გ.“–ების) შექმნა, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას წარმართავს

ფერმერული მეურნეობებისა და სოფლის განვითარების პოტენციალის გამოვლენისა და საჭიროებების შესწავლის მიზნით. სულ რეგიონში

შეიქმნება 46 ა.მ.ა.გ.ი

,,ა.მ.ა.გ.“ების, როგორც ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების შექმნა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ადგილობრივ ფერმერთა შორის

ხელს შეუწყობს:

 კომუნიკაციის გაუმჯობესებას,

 თანამშრომლობის განმტკიცებას,

 აგრარულ დარგში ჩართული ინსტიტუციების მოზიდვას,

 ფერმერთა ექსტენციის გაძლიერებას,

 კონსულტაციებსა და სხვა ინსტრუმენტებზე წვდომას, რომლებიც აუცილებელია სოფლისა და დარგის განვითარებისათვის.



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
პროგრამების/ქვეპროგრამების  2017 წლის  ბიუჯეტი

სამინისტროს აპარატის 
ქვეპროგრამები - 465 961 ლარი, 5%

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი    
- 6 585 505 ლარი, 77%

ა(ა)იპ აგროსერვის  ცენტრი    
- 1 514  054 ლარი,  18 % 



სამინისტროს ცენტრალური 
აპარატი

• აგრარული ექსტენციის მიწოდება-
ბიუჯეტი 215,961 ლარი;

• აგროსექტორის განვითარების
საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია -
ბიუჯეტი 250,000 ლარი; 

ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის 
ცენტრი

• ადგილობრივად წარმოებული
პროდუქტების რეალიზაციის
ხელშეწყობა - ბიუჯეტი 2,644,540 ლარი;

• სასათბურე მეურნეობების
განვითარების ხელშეწყობა - ბიუჯეტი 
2,559,957 ლარი;

• მაღალეფექტური ერთწლიანი
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების
წარმოების განვითარების ხელშეწყობა
- ბიუჯეტი 950,160 ლარი;

• მაღალეფექტური მრავალწლიანი
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების
წარმოების განვითარების ხელშეწყობა
- ბიუჯეტი 430,848 ლარი

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი

• სანერგე მეურნეობების განვითარება -
ბიუჯეტი 1,057,994 ლარი;

• აგრარული ექსტენციის მიწოდება -
ბიუჯეტი 180,960 ლარი;

• სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
პოპულარიზაციის მიზნით
მარკეტინგული ღონისძიებების
ორგანიზება - ბიუჯეტი 194,000 ლარი;

• საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
პრაქტიკის დანერგვა - ბიუჯეტი 31,100
ლარი;

• სადემონსტრაციო პროექტების
განხორციელება - ბიუჯეტი 50,000
ლარი;

2017 წელს განსახორციელებელი ქვეპროგრამები



ქვეპროგრამა: ,,აგრარული ექსტენციის მიწოდება“
ბიუჯეტი - 215,961ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი: სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი
ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის
ამაღლება.
ქვეპროგრამის გავრცელების არეალი: ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევის,
ხულოს მუნიციპალიტეტები;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აჭარაში მოქმედი ფერმერული
მეურნეობებისთვის და ინდივიდულური მწარმოებლებისთვის პირველად
წარმოებასთან დაკავშირებული ექსტენციის სრული ციკლის მიწოდება დაწყებული
ნიადაგის მომზადებით და დასრულებული მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებით.
მიმართულებების მიხედვით თითოეული მცენარეული კულტურის ექსტენცია
მოიცავს 4-5 ფაზას (ნიადაგის მომზადება, თესვა, სხვლა, სასუქის შეტანა, მორწყვა და
მცენარეთა დაცვა). თითოული ფაზის ფარგლებში ფერემერებს ჩაუტარდებათ
როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კურსი ე.წ. მინდვრის დღეების
პირობებში. ამას გარდა ექსტენციის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია
აგროტურების ორგანიზება და მონაწილე ფერმერების სხვადასხვა სახის ტექნიკური
და აგროტექნოლოგიური ლიტერატურით უზრუნველყოფა (ბროშურები,
ბუკლეტები).
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩამოაყალიბა მცენარეული წარმოშობის

კულტურების სტრატეგიული ნუსხა (9 კულტურა), რომლის ფარგლებშიც მოხდება
ექსტენციის პროგრამის განხორციელება. გამონაკლისს წარმოადგენს აკვაკულტურა

კერძოდ თევზსაშენი მეურნეობები, რომელიც ერთ-ერთი სტრატეგიული
მეცხოველეობის მიმართულებით დაემატა ექსტენციის პროგრამას.



ქვეპროგრამა: ,,აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და
სტრატეგია“
ბიუჯეტი - 250,000 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის

გაუმჯობესების მიზნით სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად აგროსექტორში საჭიროებათა კვლევების

საფუძველზე განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
•ციტრუსის, როგორც რეგიონის აგრარული დარგის წამყვანი რგოლის განვითარების

მიზნით წარმოებისა და ციტრუსის ექსპორტთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური
პრობლემების კვლევა,

•სამელიორაციო სისტემებისა და მისი ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის
ეკონომიკური ეფექტის შესწავლა,

•რეგიონის მაღალმთიანეთში რძის წარმოებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის
პერსპექტივების გამოვლენა,
•წარსულში ცნობადი ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რებრენდინგი

და მათთან დაკავშირებული ინვესტირების გეგმის შედგენა/განვითარება - ეს ის
საკითხებია, რომლებიც მიზანმიმართულია რეგიონის სოფლის მეურნეობის

განვითარებისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობის
გაუმჯობესებისაკენ.



ქვეპროგრამის მიზანია: სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების კონსოლიდაციის ხელშეწყობის
გზით სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება;

ქვეპროგრამის გავრცელების არეალი: ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევის, ხულოს
მუნიციპალიტეტები;

ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ მუნიციპალიტეტში მოეწყობა მომსახურეობის
ცენტრები, რომლის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს ფერმერების მიერ წარმოებული ნამეტი
პროდუქციის პირველადი დამუშავება, შეფუთვა და მისთვის საბაზრო სახის მიცემა.
სამინისტროსთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ ფერმერების მიერ

წარმოებული ნამეტი პროდუქციის ფულად ქცევა და საოჯახო მეურნეობების შემოსავლების

ზრდაა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა დამატებული ღირებულების

შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა შესაბამისი სასოფლო-

სამეურნეო გერთიანებების გაძლიერების გზით, სადაც შესაძლებელი იქნება ერთიან

სივრცეში მოქცეული იქნეს წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირების, შეფუთვის,

დასაწყობების, შენახვისა და რეალიზაციის საკითხები.

ქვეპროგრამა: ,,ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის ხელშეწყობა“
ბიუჯეტი: 2 644 540 ლარი



ქვეპროგრამა: ,,სასათბურე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“
ბიუჯეტი: 2,559,957 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე
სექტორის განვითარება და რეგიონის დაბლობი ზონისათვის ახალი სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულებისა და ფუნქციის მინიჭება, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა და სასურსათო
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის გავრცელების არეალი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასათბურე მეურნეობის ერთიანი სივრცის და

საწარმოო რესურსის შექმნა, სადაც განვითარდება მსხვილ სათბურებში ბოსტნეული
კულტურების წარმოება. სათბურები აღჭურვილი იქნება ადგილის ლოკალურ პირობებზე

მორგებული ეფექტური ტექნოლოგიებით, რომლებიც მოეწყობა აგროპარკ(ებ)ის სახით.

მთლიანობაში სასათბურე მეურნეობები მოეწყობა 2.5 ჰა-ზე. დახურულ გრუნტში სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების (მათ შორის ინოვაციური)
დანერგვისათვის, უშუალოდ სათბურების მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება
სპეციფიკური კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენება.



ქვეპროგრამა: ,,მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების 
განვითარების ხელშეწყობა “ ბიუჯეტი: 414 460  ლარი

2016 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი
ცენტრის მიერ განხორციელდა კარტოფილის კიბოს მიმართ რეზისტენტული 13 ჯიშისა და
კლონების გამოცდა, რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდა ადგილობრივ პირობებთან
ადაპტირებული და დაავადებების მიმართ გამძლე კარტოფილის ჯიშები.

ასევე, გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში, 2016 წელს მაღალმთიანი
აჭარის მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) მოეწყო ნივრის ახალი ჯიშის ,,ლუბაშა’’-
ს საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც პრაქტიკულად გამოვლინდა აღნიშნული ჯიშის
მაღალმოსავლიანობა და უპირატესობანი. ჩატარებული კვლევები დაედო საფუძვლად
სამინისტროს 2017 წლის ზემოაღნიშნულ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის გავრცელების არეალი: კარტოფილის სარგავი მასალის შემთხვევაში - ყველა
მუნიციპალიტეტი, ნიორის სარგავი მასალის შემთხვევაში - ქედის, შუახევისა და ხულოს
მუნიციპალიტეტები;

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების
პრინციპით ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს მიეწოდება:
 101,5 ტ - კარტოფილის სარგავი მასალა;
 48 ტ - ნიორის სარგავი მასალა;
 15,250ტ - მინერალური სასუქი;

NPK – 18,3 ტ;

 197,5 ტ - ორგანული სასუქი;

 256 ლ - ჰერბიციდი. 

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტებში
დარიგებულია 40 ტ კარტოფილის სარგავი მასალა. 



ქვეპროგრამა: ,,მაღალეფექტური მრავალწლიანი კულტურების გაშენების ხელშეწყობა “ 
ბიუჯეტი: 430 848  ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: კაკლის კულტურის ბაღების გაშენება, ამ მიმართულებით
ინტენსიური ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა და კაკლის კულტურის წარმოების
განვითარება;

მიუხედავად სამინიტროს მხრიდან გაწეული დარგის პოპულარიზაციისა, აუცილებელია ამ
კულტურის მიმართ უფრო მეტი ფერმერისა და აგრომეწარმის ხელშეწყობა, ვინაიდან
კაკლის მიმართ მოთხოვნები მსოფლიო ბაზარზე იზრდება, ხოლო აღნიშნულ ფონზე
რეგიონში კაკლის წარმოების მაჩვენებლები მცირდება, რაც გამოწვეულია კაკლის
გადაბერებული და ამორტიზირებული ნარგავებით, ამიტომ საჭიროა მათი განახლება და
ჩანაცვლება მაღალპროდუქტიული, თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაშენებული კაკლის
ბაღებით, აუცილებელია კაკლის წარმოებაში მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების
გამოცდილების გაზიარება, ვინაიდან ამჟამად მსოფლიოში კაკლის მოყვანის ინტენსიფიკაცია
ხდება წარმოებაში ნამყენი ლატერალური, კომპაქტური ჯიშების („ჩანდლერი“, „ლარა“, „სერი“,
„ფერნორი“, „ფრანქუეტე“, „იდეალი“, „პედრო“) ჩართვით;

ქვეპროგრამის გავრცელების არეალი: ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა და ხულოს
მუნიციპალიტეტები;

ქვეპროგრამის ფარგლებში 76.8 ჰა-ზე კაკლის ბაღების წარმატებით გაშენების მიზნით რეგიონის
ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს მიეწოდებათ 25 344 ძირი კაკლის ნერგი.

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტებში დასრულებულია კაკლის ნერგების გადაცემა
ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე.



ქვეპროგრამა: ,,სანერგე მეურნეობების განვითარება“ 
ბიუჯეტი: 1,057,994 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: მაღალტექნოლოგიური სდემონსტრაციო ბაღების მოწყობა,

უვირუსო სანერგე მეურნეობების ჩამოყალიბება და ტექნოლოგიურად გამართული
სასათბურე მეურნეობები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
•გვარაში ახალი ვაზისა და ხეხილის ნაკვეთში სადრენაჟო და სარწყავი სისტემების მოწყობა;
•ჩაქვის ციტრუსებისა და გვარაში ვაზის სანერგის სათბურებში სტელაჟებისა და
კაპილარული სარწყავი სისტემების მოწყობა;
•ციტრუსისა და ვაზის ნერგის წარმოებისათვის მიწის სუბსტრატის შესყიდვა;
•ვაზისა და ხეხილის მყნობისათვის პარაფინისა და ასახვევი მასალის შესყიდვა,
სათბურებისათვის საჩრდილობელი ბადის შესყიდვა;
•ნამყენი ნერგებისათვის პოლიეთილენის პარკებისა და კასეტების (ქოთან უჯრები) შესყიდვა
და ღია გრუნტის ჟოლოსათვის გადასახური კონსტრუქციის მოწყობა.



ქვეპროგრამა: ,, აგრარული ექსტენციის მიწოდება“ 
ბიუჯეტი: 180,960 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: მაღალპროდუქტიული მეცხოველეობა, მეფრინველეობა-
მეთევზეობა, ტექნოლოგიურად გამართული ბაღებისა და თანამედროვე აგრარულ
ინოვაციებზე დროულად ინფორმირებული ფერმერებისა და აგროსპეციალისტების
მომზადება.
•სანაშენე მეცხოველეობის განვითარების მიმართულებით ქობულეთის, ხელვაჩაურის,
ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტებში და ქ. ბათუმში ჩამოყალიბებულია
ხელოვნური განაყოფიერების 7 სადგური, მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტში სამი
სადგური (ღორჯომის, დაბა ხულოს და ხიხაძირის), ქობულეთის -1, ქ. ბათუმისა და
ხელვაჩაურის -1, ქედის -1 და შუახევის -1 სადგური, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი
გადასაადგილებელი აპარატურითა და მოწყობილებებით, ღრმად გაყინული სპერმით,
თხევადი აზოტითა და ავტოტრანსპორტით;
•ნიადაგის ქიმიური კვლევების მიმართულებით ნიადაგის ნიმუშზე ტარდება
აგროქიმიური კვლევები და მზადდება შესაბამისი რეკომენდაციები;
• სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში განსახორციელებელ აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე,
აგროვადების წინსწრებით მზადდება და ფერმერებს მიეწოდება შესაბამიის ღონისძიებათა
SMS შეტყობინება;
•ყოველთვიურად მზადდება ბეჭდვითი ინფორმაცია ბუკლეტებისა და გაზეთ "გუთნეული"-
ს სახით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნულ მომსახურეობათა არეალის
გაფართოება და ექსტენციაში ფერმერთა ჩართულობის გააქტიურება.



ქვეპროგრამა: ,,სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის
მიზნით მარკეტინგული ღონისძიებების ორგანიზება“ 
ბიუჯეტი: 194,000 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: რეგიონის ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ცნობიერების ამაღლება

თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების მიმართულებით, წარმოებული
პროდუქციის პოპულარიზაცია, აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

2015-2016 წლებში ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი"-ს ინიციატივითა და თანამონაწილეობით
ჩატარებული იქნა სხვადასხვა ფესტივალები, ფორუმები და სასოფლო-სამეურნეო
გამოფენები. კერძოდ, თაფლისა და ღვინის ფესტივალი, მოეწყო ციტრუსის საერთაშორისო
ფორუმი, სადემონსტრაციო ნაკვეთებიდან მიღებული პროდუქციითა და ახალი
ტექნოლოგიებით აგროსერვის ცენტრი წარსდგა სასოფლო-სამეურნეო გამოფენა ,,ექსპო
ბათუმზე".

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახალხო ზეიმი ,,ოქროს რთველი", თაფლის,
ყველისა და ღვინის ფესტივალების ორგანიზება. ასევე აგრო ტურების მოწყობა, სადაც
მონაწილეობას ღებულობენ რეგიონისა და ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან მოსული
მოსწავლე-სტუდენტი ახალგაზრდობა, ტურისტული ჯგუფები, სამთავრობო, თუ
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.



ქვეპროგრამა: ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა“  
ბიუჯეტი: 31,100 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: აგრარული დარგის სტუდენტ /კურსდამთავრებულთა სტაჟირება,
აგროსპეციალისტთა და აგრომეწარმეთა ტრენინგის გზით პრაქტიკული უნარჩვევების
გამომუშავება და კვალიფიკაციის ამაღლება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 10 სტუდენტ/კურსდამთავრებულის სტაჟირება მათ

შორის:
•ზოგადი აგრონოომიის კვალიფიკაციით - 3 კურსდამთავრებული;
•მცენარეთა დაცვის - 2კურსდამთავრებული;

•მესათბურეობის -2 კურსდამთავრებული;
•მძიმე მექანიზაციის - 2 კურსდამთავრებული;

•ვეტერინარიის კვალიფიკაციით -1 კურსდამთავრებული.
ასევე ჩატარდება 50 -ზე მეტი ტრენინგი, მოეწყობა ქვეყნის შიდა 5 აგრო ტური. ტრენინგების

ჩატარება განხორციელდება ადგილობრივი კვალიფიციური სპეციალისტებითა და
მოწვეული კონსულტანტებით.



ქვეპროგრამა: ,,სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება “ 
ბიუჯეტი: 50,000 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია: ფერმერულ მეურნეობებში თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვილი სადემონსტრაციო ბაღების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სუბტროპიკული და კონტინენტალური
პირობებისათვის დამახასიათებელი, სარეალიზაციო ბაზრებზე და ექსპორტზე
ორიენტირებული, მაღალშემოსავლიანი თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამართული ახალი
ალტერნატიული კენკროვანი და თაფლოვანი მცენარეთა სადემონსტრაციო ბაღების
მოწყობა, რაც თითოეულ წვრილ ფერმერულ მეურნეს ადგილზე ნათლად წარმოუდგენს
ახალი კულტურისა და დანერგილი ტექნოლოგიური სიახლეების მდგრადი განვითარების
უტყუარობას.
კერძოდ: დემოფერმერებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაშენდება:
•1 ჰა-ზე ჟოლო;
•1 ჰა-ზე უეკლო მაყვალი;
•1 ჰა-ზე გოჯიბერი;
•9 ჰა-ზე თაფლოვანი ფაცელია.



ქვეპროგრამა: ,, ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“ 
ბიუჯეტი: 600,000 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანია:რეგიონის მეციტრუსე ფერმერთა ხელშეწყობა სამრეწველო
მანდარინის რეალიზაციის მიმართულებით და გადამამუშავებელი მრეწველობის
განვითარების სტიმულირება;

მეციტრუსე ფერმერთა უმრავლესობა ნაკლებად იცნობს ნედლეულის წარმოებისა და

შენახვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რის გამოც რეგიონში წარმოებული ციტრუსის

არასტანდარტული ნაყოფების წილი საკმაოდ დიდია. თუმცა მიუხედავად ამისა

არასტანდარტული ციტრუსი წარმოადგენს ნედლეულს ისეთი მნიშვნელოვანი

პროდუქციისათვის, როგორიცაა მანდარინის კონცენტრატი, პიურე, ეთერზეთი და სხვა,

რომლებსაც რეგიონში გააჩნიათ რეალური საექსპორტო პოტენციალი. სწორედ ამიტომ

მიმდინარე ეტაპზე არასტანდარტული ციტრუსის სუბსიდირების პრაქტიკა წარმოადგენს

მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც მეციტრუსე ფერმერების მხარდაჭერის, ასევე

რეგიონის გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების მიმართულებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მანდარინის არასტანდარტული და საკონსერვო
გადამუშავების მიზნით გადამამუშავებელი კომპანიის მიერ ფიზიკური პირიდან
არანაკლებ 0,20 ლარად შესყიდულ ერთ კილოგრამ არასტანდარტულ მანდარინზე
სახელმწიფოს მხრიდან გაიცეს სუბსიდია 0,10 ლარის ოდენობით.



სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

პროგრამის მიზანია: ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, ლაბორატორიის

აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) შესაბამისად,
სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა

დაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა: სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, აუზებისა და

წყალსატევების წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების
ნიმუშების ორგანოლეპტიკური, ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, პარაზიტოლოგიური,

რადიოლოგიური (რადიაქტიური ნივთიერებები) და გენეტიკურად მოდიფიცირებული
ორგანიზმების კვლევები; სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში ვირუსული და სოკოვანი

დაავადებების დიაგნოსტიკა, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების
გამოკვლევა; ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლების დადგენა, აგროქიმიკატებისა და
პესტიციდების შემცველი ელემენტების გამოკვლევები; გამოკვლევების შედეგების

შესაბამისად სათანადო რეკომენდაციების გაცემა.

პროგრამა: ,, ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურეობა“ 
ბიუჯეტი: 378,700 ლარი

2017 წელს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი გეგმავს ლაბორატორიული კვლევების
სფეროს გაფართოებას ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების კვლევებზე და სასოფლო-სამეურნეო
კულტურებში ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების დიაგნოსტიკაზე და შესაბამისად
საკუთარი შემოსავლების ზრდას.
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