
წყარო: საქსტატი

სოფლის მეურნეობის  სექტორი
აჭარის  რეგიონში

ივნისი / 2018 წელი



სოფლის მეურნეობის სექტორის წილი რეგიონის 
ეკონომიკაში*

2016 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება: 2 498.5 მლნ ლარი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება სოფლის

მეურნეობის სექტორში: 134.5 მლნ ლარი

 სოფლის მეურნეობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ

ღირებულებაში: 5%
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მრეწველობა
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პროდუქციის 

გადამუშავება 

შინამეურნეობების მიერ

3%

მშენებლობა

14%

ვაჭრობა

13%

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა

5%

სახელმწიფო 

მმართველობა

9%განათლება

6%

ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური 

დახმარება

9%

მომსახურების 

სხვადასხვა სახეობა

28%

აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 
სექტორების მიხედვით

* მაჩვენებლები მოიცავს სოფლის მეურნეობის, ნადირობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერისა და მეთევზეობის მონაცემებს.  
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მლნ ლარი

სოფლის მეურნეობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა*

სოფლის მეურნეობის 
სექტორში მთლიანი 

დამატებული 
ღირებულების საშუალო 
ზრდის ტემპმა 2012-2016 
წლებში შეადგინა 3.4%

* მაჩვენებლები მოიცავს სოფლის მეურნეობის, ნადირობის, სატყეო მეურნეობის, თევზჭერისა და მეთევზეობის მონაცემებს.  



ტენდენციები 2015 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2016 წელი

 ბრუნვა: 6.6 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 6.3 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 224 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 313.2 ლარი

ბრუნვა

ზრდა - 2%

პროდუქციის გამოშვება

კლება - 1%

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

ზრდა - 29%

საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

კლება - 11%

სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები*

* მაჩვენებლები მოიცავს სოფლის მეურნეობის, ნადირობისა და სატყეო მეურნეობის მონაცემებს.  



ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება
სოფლის მეურნეობის სექტორში*
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პროდუქციის გამოშვება ბრუნვა

მლნ ლარი

* მაჩვენებლები მოიცავს სოფლის მეურნეობის, ნადირობისა და სატყეო მეურნეობის მონაცემებს.  



 მეურნეობების რაოდენობა: 44 800*

 მეურნეობების სარგებლობაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწა: 19 700 ჰა*

 მეურნეობების სარგებლობაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საშუალო ფართობი: 0.4 ჰა  

(ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი – 1.4 ჰა)*

სოფლის მეურნეობის სექტორის ზოგადი მაჩვენებლები

44%

56%

2017 წ.

მოსახლეობა სოფლად

მოსახლეობა ქალაქად

* მაჩვენებლები მოიცავს საქართველოს 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებს.  
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64%

10%
სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები: 76.9 ათასი ჰა

ტყე-ბუჩქნარი: 186.9 ათასი ჰა

სხვა: 30.7 ათასი ჰა

21%

13%64%

2% მრავალწლიანი ნარგავები: 15.9 ათასი ჰა

სახნავ-სათესი: 10.3 ათასი ჰა

სათიბი/საძოვარი: 49.0 ათასი ჰა

ნასვენი: 1.7 ათასი ჰა

მიწის ფონდის სტრუქტურა*

* მაჩვენებლები მოიცავს 2004 წლის მიწის ბალანსის მონაცემებს  



სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ფართობების განაწილება

(2017 წელი)

ერთწლიანი კულტურების ნათესი ფართობი: 9 200 ჰა

• მარცვლოვნები: 5 747 ჰა

• მ.შ. სიმინდი: 5 404 ჰა

• კარტოფილი: 2 204 ჰა

• ბოსტნეული: 1 122 ჰა

• თამბაქო: 127 ჰა

მრავალწლიანი კულტურების ნარგავი ფართობი: 15 904 ჰა

• ციტრუსი: 7 776 ჰა

• თხილი: 4 480 ჰა

• ხეხილი: 2 209 ჰა

• ჩაი: 678 ჰა

• კაკალი: 467 ჰა

• ვენახი: 273 ჰა

• მოცვი: 21 ჰა

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
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 ბოსტნეული: 16 590 (ტონა)

 მარცვლოვნები: 14 367

 მ.შ. სიმინდი: 13 510

 კარტოფილი: 24 179

 თამბაქო: 243

ერთწლიანი კულტურების წარმოება

(2017 წელი)
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კარტოფილი

77%

17%

6%

თამბაქო

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

• ქობულეთი

• ხელვაჩაური

• ქედა

• შუახევი

• ხულო

• ბათუმი



 ციტრუსი: 55 000 (ტონა)

 ექსპორტი: 23 570 (43%)

 საკონსერვო გადამუშავება: 8 320 (15%)

 ხეხილი: 15 463

 თხილი: 3 420

 ვენახი: 1 856

 ჩაის ფოთოლი: 870

 კაკალი: 350

64%

36%

ციტრუსი

13%

18%
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13%
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ვენახი

84%

10%

5%

1%

თხილი

მრავალწლიანი კულტურების წარმოება

(2017 წელი)

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
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ხეხილი

• ქობულეთი

• ხელვაჩაური

• ქედა

• შუახევი

• ხულო

• ბათუმი



მეცხოველეობა

(2017 წელი)

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი: 75.6 ათასი სული

 წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი: 1.3 ათასი სული

 ფრინველი: 139.7 ათასი ფრთა

 ფუტკარი: 28.5 ათასი ოჯახი
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წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი
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მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი
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ფრინველი

31%

32%

20%

6%

7%
4%

ფუტკრის ოჯახი

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

• ქობულეთი

• ხელვაჩაური

• ქედა

• შუახევი

• ხულო

• ბათუმი



მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება

(2017 წელი)

18 983

7 032
13 426

18 711

33 120

1 403

ტონარძის წარმოება

630

1 068

478
197

397
201

ათასი ცალიკვერცხის წარმოება

60 72
95

120
145

45

ტონახორცის წარმოება

76
108

82

21 20 14

ტონათაფლის წარმოება

 რძის წარმოება: 92.7 ათასი ტონა

 ხორცის წარმოება: 0.5 ათასი ტონა

 კვერცხის წარმოება: 3.0 მლნ ცალი

 თაფლის წარმოება: 0.3 ათასი ტონა

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო



სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები

(2017 წელი)

12%

34%

10%19%

7%

18%

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა: 118

• ბათუმი: 14

• ქობულეთი: 40

• ხელვაჩაური: 12

• ქედა: 22

• შუახევი: 9

• ხულო: 21

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო



სასათბურე მეურნეობები

(2017 წელი)

8%

46%33%

2%

2%
9%

მსხვილი სასათბურე მეურნეობების რაოდენობა: 52 ერთეული (35 382 კვ.მ)

• ბათუმი: 4 

• ქობულეთი: 24

• ხელვაჩაური: 17

• ქედა: 1

• შუახევი: 1

• ხულო: 5

მცირე სასათბურე მეურნეობების (< 50 კვ.მ) რაოდენობა: 684 ერთეული (34 200 კვ.მ)

• ბათუმი: 152

• ქობულეთი: 133

• ხელვაჩაური: 197

• ქედა: 84

• შუახევი: 49

• ხულო: 69

22%

20%

29%

12%

7%

10%

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო



სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები

სამაცივრე მეურნეობა

 რაოდენობა: 18 

 საერთო ტევადობა: 90 583 ტონა

მუნიციპალიტეტი
სამაცივრე სასაწყობე

რაოდენობა ტევადობა (ტონა) რაოდენობა ფართი (მ2)

ბათუმი 3 3 495 1 5 000

ქობულეთი 7 4 311 1 720

ხელვაჩაური 5 1 267 - -

ქედა 1 5 - -

შუახევი 1 5 - -

ხულო 1 5 - -

სასაწყობე მეურნეობა

 რაოდენობა: 2 

 საერთო ფართი 5 720 მ2

წყარო: აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო



სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების ხელშემწყობი 
ორგანიზაციები

აგროსერვის ცენტრის ძირითადი სერვისები: ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ძირითადი სერვისები:

წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათის, 
ცხოველის საკვების და ნედლეულის ნიმუშების/სინჯების 
გამოკვლევები 

ადამიანებისა და ცხოველებისათვის საერთო საშიში დაავადებების 
გამოვლენისას პათოლოგიური  მასალის გამოკვლევები

მცენარეთა საკარანტინო და  სხვა მავნე ორგანიზმების გამოკვლევა

ნიადაგის გამოკვლევები და ნაყოფიერების მაჩვენებლების დადგენა

აგროქიმიკატებსა და შხამქიმიკატებში  მოქმედი ნივთიერებების 
შემცველობის განსაზღვრა

ჰაერის შემადგენლობის გამოკვლევები

ნერგების წარმოება

პროდუქტის გადამუშავება

ხელოვნური განაყოფიერება

ნიადაგის ანალიზი

მეურნეობის ოპტიმიზაცია


