
 ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სოფლის მეურნეობას
საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლის მეურნეობაშია ჩართული, შესაბამისად, ამ 
სფეროში ნებისმიერი წინსვლა დიდი შედეგის მომტანია. გასულ წელს, ENPARD–ის პროგრამის ახალი 
ფაზის  ფარგლებში,  ევროკავშირმა  და  FAOმ  საქართველოში  სოფლის  მეურნეობის  თანამედროვე 
პრაქტიკის  დანერგვა  და  მთავრობის  სასოფლოსამეურნეო  ექსტენციის  მხარდაჭერა  აქტიურად 
დაიწყეს. წლევანდელი მოსავლით შედეგები უკვე სახეზეა.    

ფერმერებისთვის Covid19ის კრიზისის 
შესამსუბუქებლად, სარწყავი სისტემების მოსაწყობად 
და სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად
4.2 მილიონი ლარის გრანტები გავეცით

600–ზე მეტი ფერმერი და სპეციალისტი 
ახალ სასოფლოსამეურნეო მეთოდებში 
გადავამზადეთ

ფერმერები გასაღების ბაზრებთან 
დავაკავშირეთ მათი პროდუქციის უკეთ 
რეალიზებისთვის

აგრონომთა სასწავლო პროგრამა 
ჩამოვაყალიბეთ და 10 ახალგაზრდა 
აგრონომი გადავამზადეთ

ქვეყნის მასშტაბით 19 სადემონსტრაციო ნაკვეთი 
მოვაწყვეთ, რათა ფერმერებისთვის 
თანამედროვე სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკის 
სარგებელი უშუალოდ გვეჩვენებინა

✓   ნიადაგის ნულოვანი და მინიმალური დამუშავება ნიადაგდამცავი ტექნოლოგიის მეთოდებია. ისინი 
ენერგეტიკულ,  შრომით,  მატერიალურ  დანახარჯებთან  ერთად,  ნიადაგის  ფიზიკურ  თვისებებზე 
უარყოფით ზემოქმედებასაც ამცირებენ

✓    ნიადაგის დამულჩვით დამუშავების  ტექნოლოგია  ტენის დასაგროვებლად და  შესანახად,  ასევე 
წვიმების  დროს  ნიადაგის  ჩამორეცხვისა  და  ზედმეტი  დატენიანებისაგან  ნაწვერალის  და  სხვა 
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✓   ბაზოები ხელს უწყობს სარწყავი სისტემების ეფექტიანობას და იცავს წყალდიდობისგან

✓ ახალი  კულტურები,  როგორიცაა  ტკბილი  სიმინდი,  სალათის  ფოთოლი  და  ბროკოლი 
საქართველოში ადვილად იზრდება და მათზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა

რა გავაკეთეთ?
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ეს ინიციატივა ევროკავშირის ENPARDის პროგრამის მხოლოდ ერთი ნაწილია. პროგრამა 2013 
წელს დაიწყო და მისი ბიუჯეტი 179,5 მილიონი ევროა. მხარდაჭერა გულისხმობს ევროკავშირის 
საუკეთესო  პრაქტიკის  გაზიარებას  და  შესაბამის  პოლიტიკასთან  და  კანონმდებლობასთან 
დაახლოებას,  რათა  სოფლის  მეურნეობა  უფრო  კონკურენტუნარიანი  გავხადოთ  და 
ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე ადმინისტრაციული შესაძლებლობები გავაძლიეროთ. 

#EU4Georgia
#EU4Agriculture
#AGoodHarvest

„რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ და ბადრიჯნის 
წარმოება ოთხჯერ გავზარდეთ. პროდუქციაზე მუდმივი 
მოთხოვნა გვაქვს.“

დათო კაპანაძე, ფერმერი ლაგოდეხიდან, კახეთი

„მოსავალი 40%ით გავზარდე, ხოლო ხარჯები 30%ით 
შევამცირე, თან არც გვალვამ დამაზარალა, ჩემი 
მეზობლებისგან განსხვავებით.“ 

ლუდა მანუილოვა, ფერმერი ლაგოდეხიდან, კახეთი

„ბროკოლი, როგორც ახალი ბოსტნეული, საკმაოდ 
პოპულარულია და მასზე წლის განმავლობაში 
მაღალი მოთხოვნა მაქვს.“ 

გიორგი აბულაძე, ფერმერი წალკიდან, ქვემო ქართლი

„წელს, ხორბლის მოსავალი 20%ით ნაკლები 
დანახარჯით და გაცილებით ნაკლები შრომით მივიღე.”

გიორგი ხოსროშვილი, ფერმერი დედოფლისწყაროდან, კახეთი

თანამედროვე
სოფლის მეურნეობის

სარგებელი
✓  გაზრდილი მოსავალი
✓  დაზოგილი რესურსი და ხარჯები 
✓  ხარისხიანი მოსავალი
✓  გასაღების ბაზრებზე უკეთესი წვდომა 

რა შედეგები გვაქვს?

   სამომავლო გეგმები

საგრანტო პროგრამა წელს დაიწყო და 2022 წლამდე გაგრძელდება. ფერმერებისთვის კიდევ 
ბევრი ტრენინგი ჩატარდება და დამატებით 14.7 მილიონ ლარამდე გრანტი გამოიყოფა.  

The European Union for Georgia

ევროკავშირის და FAOს სადემონსტრაციო 
ნაკვეთები საქართველოში
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  www.FAOGRANTS.GE  და www.ENPARD.GE

ფერმერების ისტორიები

http://enpard.ge/ge/faogrant/
http://enpard.ge/ge/
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/83509/node/83509_ka

