


2019 წლის ბიუჯეტი - 15 362 854  ლარი
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სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

გარემოს დაცვისა და ბუნ.რესურსების სამმართველო



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა სტაჟირება გაიარა 16-მა სტუდენტმა, დასაქმდა 2 სტაჟიორი

ექსტენცია ჩაუტარდა 2400 ფერმერსაგრარული ექსტენციის მიწოდება

მაღალეფექტური მრავალწლიანი სას-სამეურნეო კულტურების

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა

50 ჰა-ზე მეტ ფართობზე გაშენდა მანდარინის, ფორთოხლის, 

ლიმონის, მოცვის, ვაზის, კივის, ჟოლოსა და კაკლის ბაღები

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექ. საშუალებებით

ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

შესყიდული იქნა 300 ცალი მოტობლოკი, 600 ცალი შემასხურებელი, 

5ც. ტრაქტორი 5ც. სახნავი გუთანი, 5ც. სითხის გამფრქვევი, 5 ც

თივის საწნეხი

მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის

ხელშეწყობა

შესყიდული იქნა 230 ც. სეპარატორი, 20 ც.თხილის სარჩევი, 60 ც. 

ღვინის კასრი, 50 ც. ფიჭის ჩარჩოების ასათლელი

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში რეკონსტრუქცია

ჩაუტარდა 12 არხს - (41,49 კმ) 



შეხვედრები რეგიონის ადგილობრივ ფერმერებთან და მეწარმეებთან

 აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონის ხუთივე მუნიციპალიტეტის 200-მდე სოფელში გამართა
აქტიური შეხვედრები

 შეხვედრების მიზანი იყო სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებისა და მოსაზრებების გაცნობა,

რომელიც სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას იქნება გათვალისწინებული



ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის წარმოება

 წარმოებული იქნა 3200 ტონა სუბტროპიკული ხურმა, ექსპორტირებულია - 2700 ტონა;

 წარმოებული იქნა 5200 ტონა თხილი, ექსპორტირებულია - 3500 ტონა;
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2019-2020 წლების ციტრუსის სეზონი

წარმოებული იქნა 55 ათასი ტონა ციტრუსი საიდანაც ექსპორტირებულია 30, 848 ტონა სტანდარტული მანდარინი

გადამუშავებული იქნა 10 020 ტონა არასტანდარტული მანდარინი



საერთაშორისო კონფერენციებისა და ფორუმების ორგანიზება

2019 წ 8 - 9 აპრილი

საერთაშორისო კონფერენცია -

მეაბრეშუმეობის შენარჩუნება
და აღორძინება, პრობლემები და

პერსპექტივები

2019 წ 2 ივლისი
საერთაშორისო კონფერენცია -

მხარდაჭერა სოფლისა და
სოფლის მეურნეობის
განვითარებისათვის

2019 წ 3-4 ოქტომბერი
საერთაშორისო საინვესტიციო

ბიზნეს ფორუმი -აჭარის
აგრარული შესაძლებლობები

 საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 8 უცხო ქვეყნის, კერძოდ პოლონეთი, დიდი

ბრიტანეთი, უკრაინა, ლიეტუვა, ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქეთი და სხვა ქვეყნის კომპანიებმა, რომელნიც

დაინტერესებული იყვნენ ადგილობრივი პროდუქციის ციტრუსი, ჩაი, თაფლი, თევზი, ღვინო და ა.შ

იმპორტირებით;

 ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის რეგიონთან დამეგობრებული პოლონეთის რესპუბლიკის ქვემო

სელეზიის ოლქის მარშალის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, რომელთა მხრიდან იყო დიდი

დაინტერესება გაცნობოდნენ ჩვენს აგრარულ შესაძლებლობებს სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით.



ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი

ჩაქვისა და გვარას სანერგე
მეურნეობებში წარმოებული
იქნა:

 23049 ცალი ვაზის ნერგი;

 2000 ცალი კაკლის ახალი;

 ციტრუსის ორწლიანი 35700 

და ერთწლიანი 18000 ცალი
ნერგი;

 სხვადასხვა ხეხილის ნერგი
5600 ცალი ერთწლიანი და
2300 ცალი ორწლიანი.

 შუახევის
მუნიციპალიტეტში
დასრულდა საჩითილე
მეურნეობისა და
ვეტერინარული
კლინიკის მშენებლობა;

 საჩითილე მეურნეობაში
წარმოებული იქნა 80 000 

ცალზე მეტი სხვადასხვა
ბოსნეული კულტურის
ჩითილი.

240 ფერმერზე

განხორციელდა 1200 

ერთეული ფუტკრის

ოჯახის სუბსიდირება

აგროსერვის ცენტრის

ვეტერინარი

სპეციალისტების

მეშვეობით ხელოვნური

განაყოფიერება

ჩაუტარდა სულ 26000 

ფურს

მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, 
საჩითილე მეურნეობების და

ვეტერინარული კლინიკის
განვითარების ხელშეწყობა

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის
სანერგე მეურნეობების

განვითარება

მსხვილფეხა პირუტყვის
ჯიშგანახლების

ხელშეწყობა

მეფუტკრეობის
განვითარების
ხელშეწყობა



გარემოს დაცვითი პროგრამა -

ბიუჯეტი 54 600 ლარი
ტტყის დაცვა და მოვლა -

ბიუჯეტი 218 000 ლარი

საზოგადოების ცნობიერების

ამაღლება - ბიუჯეტი 4000 

ლარი

ორგანიზაციული მართვა და
ინფრასტრუქტურული

პროექტები -

ბიუჯეტი 3 303 880 ლარი

 ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგის ფარგლებში ლაბორატორიული ანალიზი
ჩაუტარდა ჰაერის - 132 სინჯს, ზედაპირული წყლის 105 და ჩამდინარე წყლის 105 სინჯს;

 აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა ზღვის წყლის 120 ერთეული სინჯის
ანალიზი;

 ტყის ფონდის ტერიტორიაზე გაყვანილი იქნა ახალი სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების 33 070 მეტრი სიგრძის გზა და რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-

სამეურნეო დანიშნულების 144 620 მეტრი სიგრძის ძველი გზა;

 დაავადებულ ტყის კორომებში განხორციელდა 3100 ფერომონიანი მწერსაჭერი ხაფანგის დამონტაჟება და მონიტორინგი;  

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო



სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება - ბიუჯეტი 370 000 ლარი; 

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სასურსათო პროდუქტის, სასმელი წყლის, ჩამდინარე წყლის, მდინარის წყლის,

აუზის წყლის, სუსტალკოჰოლური სასმელების, ზღვის წყლის, სადეზინფექციო საშუალებების, ჩამონაბან-ჩამონარეცხის,

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, მასალისა და ობიექტის მავნებელ-დაავადებებზე შესწავლის მიზნით სსიპ

ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში სულ შემოსული იქნა 16 676 ნიმუში.



თანამშრომლობა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან

UNDP - გაეროს განვითარების პროგრამა

FAO - გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

USAID - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

USDA - აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი

EBRD - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

IFAD - გაეროს სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

CENN - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი

Caritas Georgia - ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი

Mercy Corps - მცირე კავკასიის ალიანსების დასავლეთ საქართველოს პროგრამა



I - საგრანტო პროექტები
ორიენტირებული

სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის

განვითარებაზე

II - სამინისტროს
პროგრამული

უზრუნველყოფა

III - სამელიორაციო
სისტემების

რეაბილიტაცია

IV – მაპროფილებელ
დარგებში 15 მეცნიერ
მუშაკის პრაქტიკული

რეკომენდაციები

2020 წლისათვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები



გმადლობთ ყურადღებისთვის!  

www.moa.gov.ge

http://www.moa.gov.ge/

