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აღნიშნული კვლევა მომზადდა მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდე
ბარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტის ფარგლებში, რომელიც Cambri
dge Conservation Initiativeის მხარდაჭერით, ლანდშაფტის აღდგენის საერ
თაშორისო პროგრამის ფარგლებში ლისბეტ რაუსინგისა და პიტერ ბოლ
დვინის საქველმოქმედო ფონდი არკადიას დახმარებით ხორციელდება 
საბუკოს  მიერ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და Birdlife Internationalის 
თანამშრომლობით. 
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კვლევის მიზანია, გამოკვეთოს ცხვრის  სექტორში არსებული მდგომარე
ობა და გამოავლინოს გამოწვევები, რომლის წინაშეც დღეს აღნიშნული 
სექ ტორი დგას. 

კვლევაში გაანალიზებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემები, სხვადასხვა კვლევა და აღ
ნიშნული სექტორის წარმომადგენელთაგან ჩაღრმავებული ინტერვიუების 
გზით მიღებული ინფორმაცია. დეტალებისთვის იხილეთ ბიბლიოგრაფია.
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შესავალი
წლების მანძილზე მეცხვარეობა ერთერთი მნიშვნელოვანი სასოფლოსამეურ ნეო 
აქტივობა იყო საქართველოსათვის. საბჭოთა კავშირის დროს, საქართველოში 
ფიქსირდებოდა 2,193,600 ცხვარი1. ამასთანავე, საქართველოს ჰქონდა შესაძ
ლებლობა, მოეხმარა კასპიის ზღვის მიმდებარედ არსებული საძოვრები2. 
ცოცხალი ცხვრის გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავალს ემატებოდა მატყლის, 
რძისა და ყველის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები. 90იანი წლებიდან 
საქართველომ დაკარგა წვდომა კასპიის ზღვის მიმდებარე საძოვრებზე. 
ცხვრისათვის საკვები ბაზისა და მოვლაშენახვის პირობების დაქვეითებამ 
კი საძოვრების მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება გამოიწვია. აღნიშნული 
პერიოდიდანვე შეინიშნება ცხვრის სულადობის მნიშვნელოვანი შემცირება3.

სტატისტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობის პერიოდის დასაწყისში (1940 
წელი) ცხვრისა და თხის ოდენობა ამავე წლის პირუტყვთა მთლიანი სულადობის 
49.7%ს შეადგენდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 1991 
წლის ბოლოსათვის ამავე მაჩვენებელმა 43.1% შეადგინა. ნიშანდობლივია, რომ 
1991 წლის ბოლოსათვის, 1940 წლის დასასრულს არსებულ მდგომარეობასთან 
შედარებით, პირუტყვის მთლიანი ოდენობა 22.8%ით, ხოლო თხისა და ცხვრის 
სულადობა 33%ით შემცირდა. 2018 წლის მონაცემებით, ცხვრისა და თხის 
სულადობა ამავე წლის პირუტყვთა მთლიანი ოდენობის 45.5% შეადგენდა. 
ამასთანავე, 2018 წელს, 1940 წელთან შედარებით, პირუტყვის მთლიანმა ოდენობამ 
56.7%ით, ხოლო 1991 წელთან შედარებით, 43.9%ით იკლო. 

რაც შეეხება უშუალოდ ცხვრისა და თხის ოდენობას, 2018 წელს, 1940 წელთან 
შედარებით, 60.4%ით, ხოლო 1991 წელთან შედარებით, 40.8%ით არის შემცი
რებული.

1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა, პირუტყვის სულადობა 
19402018 წლებში ყველა კატეგორიის მეურნეობაში პირუტყვის ტიპებისა და წლების მიხედვით
2 The ISET Economist blog  ISETPI, ქართული მატყლი: კვლავ გახდება თუ არა „ოქროს საწმისი“?, 
2017
3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა, პირუტყვის სულადობა 
19402018 წლებში ყველა კატეგორიის მეურნეობაში პირუტყვის ტიპებისა და წლების მიხედვით
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ცხვრის სექტორის 
მიმოხილვა საქართველოში

საქართველოში მეცხვარეობის სექტორში ჩართული რამდენიმე რეგიონი და 
ეთნოგრაფიული ჯგუფი გამოირჩევა აქტიურობით. ხალხური სელექციის გზით 
გამოიყვანეს თუშური, დასავლეთ საქართველოში კი იმერული ცხვარი1. აქტიურობის 
დონით გამოირჩევა კახეთი და ქართლი. კახეთშივე ფუნქციონირებს მატყლის 
გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მცირე საწარმოო სიმძლავრეებიდან 
გამომდინარე ეკონომიკური მოგების მაღალი მაჩვენებლით არ გამოირჩევა. ქვემო 
ქართლის რეგიონში ცხვრის უმეტესობას აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ინახავს2. 
სამცხეჯავახეთის რეგიონში მეცხვარეობით დაკავებულნი არიან როგორც 
ქართველები, ასევე სომხები, მცხეთამთიანეთში კი, მეცხვარეობის მრავალწლიანი 
ისტორიის მიუხედავად, აქტიურობის დონე საკმაოდ შემცირებულია.

1 ჯღარკავა მ., სალია მ., ჯინჯიხაძე ლ., „მეცხოველეობა” B+1, ISBN 9789941808739, თბილისი, 
2018, გვ.5
2 Azerbaijans.com, Главная страница, Экономическая география, Сельское хозяйство, ვებგვერდი: 
https://bit.ly/2k8biq8, ნანახია: 9/7/2019

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მონაცემთა ბაზა, სოფლის 
მეურნეობა, პირუტყვის სულადობა 19402018 წლებში ყველა კატეგორიის მეურნეობაში 
წლების მიხედვით

პირუტყვის სულადობა 19402018 წლებში ყველა კატეგორიის მეურ ნე
ობაში  პირუტყვის ტიპი და წელიდიაგრამა 1
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2017 წლის მონაცემებით, სასოფლო–სამეურნეო მიწების საერთო ფართობად დაფიქსირებულია 
2,342,280.52 ჰა, საიდანაც 54,7%, 1,281,483.89 ჰა საძოვარია. მოცემული საძოვრების 14%მდე 
კერძო საკუთრებაა, ხოლო დანარჩენი 86%  სახელმწიფო1.
1 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მიწის კატეგორიები, 2017

ცხვრის სულადობა რეგიონების მიხედვით, 20062018 წწ.დიაგრამა 2

საძოვრების კერძო და სახელმწიფო საკუთრებით გადანაწილება რე
გიონების მიხედვით, 2017 წ.დიაგრამა 3

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა, ცხვრის 
სულადობა რეგიონების მიხედვით წლის ბოლოსათვის, ათასი სული

წყარო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქარ
თველოს მიწის კატეგორიები
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საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გარკვეული 
ნაწილი გადაეცა კერძო საკუთრებას, რამაც წაახალისა საძოვრების არამდგრადი მართვა, 
რომელიც ძირითადად ინტენსიური ძოვებითა და ცხვრის გადაჭარბებული რაოდენობით 
გამოიხატება. დღესდღეობით მომთაბარესაძოვრული სისტემა ყველაზე ფართოდაა გავ
რცელებული საქართველოში, რაც მოითხოვს საძოვრების გამოყენებას საკვებად წლის 
განმავლობაში, მეცხვარეებს კი ზამთრისა და ზაფხულის საძოვრებს შორის რამდენიმე ასეული 
კილომეტრის გავლა უწევთ1.

ცხვრის სექტორი კვლავ ასრულებს გარკვეულ როლს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და 
დამატებით ღირებულებას ქმნის ცხვრისა თუ თხის რძის წარმოებით, თუმცა, მისი პროცენტული 
წილი ყველა სახის რძის წარმოებაში საკმაოდ დაბალია. 

1 „ფირმა ლომთაგორა“, სტატია: მეცხვარეობის განვითარება საქართველოში, ვებგვერდი: https://bit.ly/2U6jdBT, 
ნანახია: 8/27/2019

ცხვრისა და თხის რძის წარმოების წილი ყველა სახეობის რძის წარ
მოებაში 20062018 წწ. დიაგრამა 4

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა, მეც
ხოველეობის პროდუქტების წარმოება
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2018 წელს, 2006 წელთან შედარებით, ყველა სახის რძის ჯამური წარმოება შემცირებულია 8.38%
ით, ხოლო ცხვრისა და თხის რძის წარმოება ანალოგიურ პერიოდში გაზრდილია 36.99%ით. 
აღნიშნულ პერიოდში, ცხვრისა და თხის რძის წარმოების საშუალო სიდიდე 8.2 მლნ. ლიტრია, 
მედიანური სიდიდე  7.9 მლნ. ლიტრი. აღსანიშნავია, რომ თითეულის წარმოება გარკვეულ 
პრობლემებთანაა დაკავშირებული, რაც აფერხებს მათი წილის ზრდას. ასევე, შემცირებულია 
მეცხოველეობის წილი სოფლის მეურნეობის გამოშვებაში.

მეცხოველეობის წილი სოფლის მეურნეობის გამოშვებაში 20062018 
წლებში დიაგრამა 5

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობის სექ
ტორის ზოგადი სტატისტიკა
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2018 წელს 2006 წელთან შედარებით წარმოებული ხორცის მთლიანი ოდენობა 12.85%ით 
შემცირდა, ხოლო უშუალოდ ცხვრისა და თხის ხორცის წარმოებული მოცულობა 19.74%
ით გაიზარდა. აღნიშნული პერიოდისთვის, ცხვრისა და თხის ხორცის წარმოების საშუალო 
სიდიდეა 5.4 ათასი ტონა, ხოლო მედიანური სიდიდე  4.8 ათასი ტონა. მეცხვარეების 
შემოსავლის უმეტესი ნაწილი ცხვრის გაყიდვიდან მოდის. ფერმერები ბატკანსა და ყველს 
ყიდიან ზაფხულსა და შემოდგომაზე, როდესაც მოთხოვნის მაჩვენებელი იზრდება. მატყლის 
გაყიდვას ფერმერები უმოკლეს ვადებში ცდილობენ, ვინაიდან, საქართველოში ფიქსირდება 
მატყლის საცავების ნაკლებობა. გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის ნაწილი მწყემსების 
ხელფასებისთვის, ზამთრის საძოვრის იჯარით აღებისა და/ან გადასახადების გადახდის 
მიზნით არის გადადებული. აღსანიშნავია, რომ მატყლის გაპარსვა ფერმერს უფრო ძვირი 
უჯდება, ვიდრე ჩაბარება, რის გამოც, ზოგიერთი მატყლის გადაყრას ან დაწვას ამჯობინებს იმ 
დროს, როდესაც ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით უხეში მატყლი შესაძლოა, გამოყენებულ 
იქნას სამშენებლო ინდუსტრიაში თერმოიზოლაციად. შესაბამისად, მატყლის წარმოების 
მაჩვენებელი უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე კლებადი ტენდენციით ხასიათდება.

ცხვრის/თხის ხორცისა და რძის პროცენტული წილი მეცხოველეობის 
მიერ წარმოებულ პროდუქციაში, 20062018 წწ.დიაგრამა 6

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა და სა
სურსათო უსაფრთხოება, მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება
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წარმოებული მატყლის საექსპორტო ბაზრებია თურქეთი, უკრაინა, ინდოეთი, სხვ. ფასები კი 
საექსპორტო პარტნიორების მიხედვით განსხვავებულია. ადგილობრივად მატყლი შალის 
ნივთების საწარმოებლად გამოიყენება. 

საქართველოში, ცხვრის სექტორში შეინიშნება მრავალი გამოწვევა, რომელიც მკვეთრად 
აფერხებს სექტორის განვითარებას: ზამთრის საძოვრებზე აქტიურად მიმდინარეობს მიწის 
დეგრადაცია, შეინიშნება საძოვრების მდგრადი მართვის ცოდნისა და უნარჩვევების 
ნაკლებობა, რაც გადაჭარბებულ ძოვებაშიც აისახება, რთულია მაღალხარისხიანი ვეტე
რინარული მომსახურების მიღება, ასევე, გართულებულია სესხის აღება ფინანსური 
ინსტიტუტებისაგან, რომლებიც მკაცრ პირობებთან ერთად მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით 
ხასიათდება, გაყიდვების ბაზარი ნაკლებ დივერსიფიცირებულია და არ შეიმჩნევა მეცხო
ველეობის პროდუქციის წარმოების მრავალფეროვნება და მათი მნიშვნელოვანი წილი 
მთლიან გაყიდვებში. ამასთანავე, მოუწესრიგებელია გადასარეკი ტრასები და შეინიშნება 
დასარწყულებლის მცირე რაოდენობა ზამთრის საძოვარზე. მცირდება მწყემსობის, როგორც 
პროფესიის/საქმიანობის აქტუალურობა.

მატყლის წარმოება 20152018 წწ.ში (ათასი ტონა)დიაგრამა 7

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა და 
სასურსათო უსაფრთხოება, მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, მატყლი
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ქართული ცხვარი და  ცხვრის 
პროდუქტები ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ბაზრებზე

ცხვარი. ცხვარი ძირითადად იყიდება ადგილობრივ ბაზრებსა და ფერმებში მოსულ 
პიროვნებებზე. მოთხოვნა ცხვარზე შესამჩნევია, განსაკუთრებით მუსულმანებით 
დასახლებულ პუნქტებში. ცხვრის ხორცი პოპულარული ინგრედიენტია რამდენიმე 
კერძში, რაც ხელს უწყობს მოთხოვნის შენარჩუნებას კახეთში, ქვემო ქართლში, 
სამცხეჯავახეთსა და მცხეთამთიანეთის რეგიონებში.

ცხვრისა და თხის ხორცის ფასი ფერმის კართან საქართველოში (1კგ, 
ლარი)დიაგრამა 8

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა და სა
სურსათო უსაფრთხოება, სოფლის მეურნეობა
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20142018 წლებში ფერმის კართან ცხვრისა და თხის ხორცის საშუალო ფასი 10.84 ლარი, ხოლო 
მედიანური ღირებულება 11.1 ლარია. 2018 წელს 2014 წელთან შედარებით ფასი 35.8%ით, 
ხოლო წინა წელთან შედარებით 11.2%ითაა გაზრდილი. 2018 წელს ფერმის კართან ცხვრისა 
და თხის ხორცის ფასმა 20142018 წლების საშუალო ღირებულებასთან შედარებით 13.8%ით, 
ხოლო ამავე წლების მედიანურ ღირებულებასთან შედარებით 11.2%ით იმატა. 

ბოლო წლების მიხედვით, ცხვრის ხორცის რეალიზაცია მომგებიანი საქმიანობა გახდა, რამაც 
გამოიწვია ცოცხალი ცხვრის ექსპორტის ჩანაცვლება და რამდენიმე სასაკლაოს მოწყობა. 
ხორცის გაყიდვისას სპეციალური დოკუმენტაცია ყოველთვის არ მოითხოვება, რაც ართულებს 
დაკლული ცხვრის რაოდენობის კონტროლს1.

1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების 
მიხედვით (HS 6 ნიშნა), 20092018 წწ, საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (ათასი აშშ 
დოლარი)

საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (ათასი 
აშშ დოლარი)დიაგრამა 9

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა), 20092018 წწ.
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საერთაშორისო მოთხოვნა ქართულ ცხვარზე განისაზღვრება რელიგიური ნიშნით. ქართული 
ცხვრის ექსპორტი ხდება საუდის არაბეთში, ირანში, ლიბანსა და სხვა ქვეყნებში. მოთხოვნის 
განსაკუთრებული ზრდა ფიქსირდება ისლამური რელიგიური დღესასწაულების დროს. 
რამდენიმე სასაკლაომ ჰალალის სერთიფიკატიც მიიღო, რამაც ხელი შეუწყო ცხვრის ხორცის 
ექსპორტს1.

1 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ინტერაქტიული საიტი www.momxmarebeli.
ge, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ინსპექტირებულ საწარმოთა სია, 2018, ნანახია: 9/7/2019

ცოცხალი ცხვრისა და თხის წილი მთლიან ექსპორტში 2009 – 2018 
წლებში (ათასი აშშ დოლარი) 

დიაგრამა 10

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით HS 6 ნიშნა
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ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით, ქართულ ცხვარზე მოთხოვნამ მეზობელ ქვეყნებს 
საქართველოში ცხვრის შემოყვანა და შემდგომ ისლამურ ქვეყნებზე ქართულ ცხვრად გაყიდვა 
უბიძგა, რეექსპორტი კი საშიშია ქართველი მეცხვარეებისათვის სურსათის უვნებლობასთან 
დაკავშირებული საკითხებიდან გამომდინარე, რამაც შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს 
სავაჭრო პარტნიორებთან სამომავლო საქმიანი ურთიერთობა. 

როგორც ვხედავთ, საქართველოში ცხვრის ბაზარი ცვალებადი ტენდენციებით ხასიათდება. 
საქართველოდან ცოცხალი ცხვრის ექსპორტის მაღალი მაჩვენებელი 2014 წელს 
დაფიქსირდა, 20172018 წლებში კი ექსპორტირებული ცოცხალი ცხვრის რაოდენობა და 
ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. აღნიშნული ცხვრის 
ხორცის ექსპორტის ზრდით არის გამოწვეული. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს დაფიქსირდა 
ექსპორტირებული დაკლული ტანხორცის 613%იანი ზრდა, რეალიზებული პროდუქციის 
ღირებულება კი 190200 ლარს გაუტოლდა1. ცოცხალი ცხვრის ფასთან ერთად გაიზარდა ცხვრის 
ხორცის ფასიც. თუ 2016 წლის შემოდგომაზე 1 კგ ცხვრის ხორცი 8 ლარი ღირდა, უკანასკნელ 
წლებში მისმა ფასმა 1315 ლარამდე მოიმატა. საქართველოში არსებული ცხვრის ჯიში 
ადაპტირებულია მომთაბარესაძოვრული სისტემისათვის და ფერმერებს წლის განმავლობაში 

1 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, საქართველოდან ხორცის ექსპორტი 7ჯერ გაიზარდა, ნანახია: 9/9/2019

საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (ათასი 
აშშ დოლარი)

დიაგრამა 11

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა), 20092018 წწ.

14



ასევე უწევთ დამატებითი საკვების მიცემა, რაც საგრძნობლად წევს დანახარჯების დონეს. 
ცხვრის ბაზარი იშვიათად არის ორგანიზებული. რეგიონებში ხშირად ეწყობა სპეციალური 
ადგილები, განსაკუთრებით კვირაობით, სადაც ცოცხალი ცხვრის შეძენა არის შესაძლებელი. 
ცხვრის შეძენა ასევე შესაძლებელია ფერმაშივე.

მატყლი. მატყლის წარმოება უმეტესად ფერმებშია ორგანიზებული. საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2018 წელს დაახლოებით 1,9 (ათასი ტონა) მატყლი 
იწარმოა1. შეჭრა ძირითადად ხელით ხორციელდება. კრეჭისას ჰიგიენური პირობები და 
გარემოსდაცვითი საკითხები ნაკლებად არის გათვალისწინებული. გაკრეჭვის შემდეგ მატყლის 
45%მდე იყრება ან იწვება. ფერმერებს 1 კგ მატყლის შეჭრა 0,80 ლარი უჯდებათ, ჩამბარებლებს 
კი მისი შეძენა 0,30 ლარად სურთ. ამჟამად, არსებულ საწარმო „თუშეთს“ აქვს შესაძლებლობა, 1 
კგ მატყლი 0,80 ან 1,0 ლარად ჩაიბაროს. თუმცა, კომპანიას არ აქვს შესაძლებლობა მოიხმაროს 
30 კილოვატზე მეტი ენერგია, რაც მას საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდის შესაძლებლობას არ 
აძლევს და მაქსიმალური რაოდენობა, რისი ჩაბარებაც მას შეუძლია 50 ტონამდეა. ამასთანავე, 
„თუშეთი“ არ არის აღჭურვილი თანამედროვე მანქანადანადგარებით და განიცდის საჩეჩი 
დანადგარისა და სამრეცხაო ხაზის ნაკლებობას, რომლის მოწყობა 200,000 ევროს აღემატება. 
მატყლის მიწოდების სიჭარბე კი, თავის მხრივ, ამცირებს მატყლის სარეალიზაციო ფასს. 2014 
წელს, ჩეხეთის განვითარების სააგენტომ, რომლის დაფინანსებითაც თუშეთში სხვადასხვა 
პროგრამა განხორციელდა, ცხვრის საპარსი აპარატები შეიძინა. მეცხვარეებს მისი ქირაობის 
შესაძლებლობა მიეცათ, თუმცა, ქირის გადასახადის გამო ელექტრონულ საპარსებს ბევრი 
ვერ იყენებდა. ცხვრის სულადობის მაღალი მაჩვენებლის გამო კი მეცხვარეებს ექმნებოდათ 
მპარსავების ქირაობის საჭიროება, რაც დამატებით დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული2. 

საქართველოში წარმოებული მატყლის უმეტესობა, რომელიც იშვიათად არის კლასი
ფი ცირებული, დაბალი ღირებულებისაა და ხშირ შემთხვევაში შეუსაბამოა სამრეწველო 
მიზნებისთვის. ხშირად აღნიშნავენ, რომ ქართული მატყლი არ გამოირჩევა სისუფთავით და 
არის უხეში. მატყლს ძირითადად ხელით რეცხავენ. მატყლს აგროვებს რამდენიმე ექსპორტიორი 
საერთაშორისო ბაზარზე გასაყიდად, მათ შორისაა, უკრაინა, ინდოეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი. 
ფასები საექსპორტო ბაზრებზე განსხვავებულია. ბოლო წლებში მაღალი ფასი გადაიხადა 
გაერთიანებულმა სამეფომ $773 ტონაზე, უკრაინამ $694, ინდოეთმა $641, თურქეთმა $463 და 
პაკისტანმა $389. 2016 წელს ექსპორტირებული ერთი ტონა მატყლის ფასი $507 დაფიქსირდა3. 
საქართველოს მატყლის დარჩენილი ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე გამოიყენება შალის 
ნივთებისა და თექის საწარმოებლად. ამასთან, ახალი ტექნოლოგიების ხელშეწყობით 
უხეშ მატყლს იყენებენ სამშენებლო ინდუსტრიაშიც. მატყლი ბუნებრივი ბოჭკოა და კარგი 
თერმოიზოლაციური თვისებების გამო ენერგოეფექტურია. დანარჩენი ნაწილი ადგილობრივ 
ბაზარზე გამოიყენება. ამასთანავე, მატყლის პროდუქცია მიმზიდველი ჩანს ტურისტებისთვის. 
საბოლოო პროდუქტს მხოლოდ რამდენიმე საწარმო თუ საოჯახო მეურნეობა ქმნის, მათ 
შორის, ხალიჩებს, დეკორატიულ სამოსს, ქუდებს, სხვ. საბოლოო პროდუქციის ღირებულება კი 
მაღალია. მაგალითად, შალის ძაფის სარეალიზაციო ფასი 15 ლარია. საბოლოო პროდუქციის 
მაღალი ღირებულება განვითარებისა და ეკონომიკური მოგების მიღების შესაძლებლობას 
იძლევა მატყლის ფასეულობათა ჯაჭვის მონაწილეებისათვის. ამჟამად, მატყლი მეცხვარეობის 
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა და სასურსათო უსაფრთხოება, სოფლის 
მეურნეობა, მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, მატყლი, 2019
2  „მთის ამბები“, რატომ ყრიან მატყლს თუში მეცხვარეები, ვებგვერდი: https://bit.ly/2kadYDI, ნანახია: 9/8/2019
3 საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ქართული მატყლის შესახებ, ვებგვერდი: https://bit.ly/2kfKpRg
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მთლიანი შემოსავლის მინიმალურ ნაწილს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ სა
ქართველოდან მატყლის ექსპორტი 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით გაზრდილია. 
ქართულ მატყლზე მოთხოვნა იზრდება ინდოეთიდანაც, რაც ზრდის გარეცხილი მატყლის 
ღირებულებას 45 ლარამდე. აღნიშნული ფასი აღემატება საქართველოში ჩასაბარებელ 
ღირებულებას. თუმცა მისი წილი მთლიან ექსპორტში საკმაოდ მცირეა. 

ადგილობრივების აზრით, ქართული მატყლი მდგრადია ბაქტერიების მიმართ და გამოირჩევა 
სამკურნალო თვისებებით, რაც აღნიშნულის ძლიერ მხარეს წარმოადგენს. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა აღნიშნულ სფეროში იძლევა დამატებითი 
ეკონომიკური სარგებლის მოტანის შესაძლებლობას1. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვ ლის
მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება კი საქართველოს სპეციალური 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ახალი ბაზრების ათვისების შესაძლებლობას 

1  „მთის ამბები“, რატომ ყრიან მატყლს თუში მეცხვარეები, ვებგვერდი: https://bit.ly/2kadYDI, ნანახია: 9/8/2019

მატყლის წილი მთლიან ექსპორტში 2009 – 2018 წლებში, ათასი აშშ 
დოლარი

დიაგრამა 12

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპო
რტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით HS 6 ნიშნა
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აძლევს. ასოცირების ხელშეკრულებამ საქართველოს შესაძლებლობა მისცა, საკუთარი 
პროდუქცია ახალი საექსპორტო ბაზრებისათვის გაეცნო. ამასთანავე, ევროკავშირის სურსათის 
უვნებლობის მიერ დაწესებული მოთხოვნები ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების 
ექსპორტს ართულებს. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს წარსულში დაფიქსირდა ქართული 
მატყლის ევროკავშირის ბაზარზე გატანის შემთხვევა1.

1 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, ქართული მატყლი ევროკავშირის ბაზარზე გავიდა, ვებგვერდი: https://bit.
ly/2jT2qV4

საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (ათასი 
აშშ დოლარი)

დიაგრამა 13

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტი 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა), 20092019 წწ.
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ყველი. ცხვრის ყველის დამზადების ტრადიციული ტექნოლოგიური პროცესი ძირითადად 
შენარჩუნებულია, მაგრამ მას ხშირად ნაღებმოხდილი რძისგანაც ამზადებენ, ტრადიციულ 
გუდას კი პოლიეთილენის პარკებით ცვლიან1. თბილისის ბაზრებსა და სუპერმარკეტებში თუშური 
გუდის ყველი დეფიციტურია. ცხვრის ყველის სხვა სახეობაზე, ჩოგსა და კალტზე პოტენციური 
მომხმარებლის ცნობადობა დაბალია და შესაბამისად, მოთხოვნაც არ არის2. თუმცა, ცხვრის 
ყველი თავის დამკვიდრებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე აქტიურად 
ცდილობს, რაზედაც ბოლო წლებში აშშში განხორციელებული ექსპორტი მოწმობს3.

ქართველ მეწარმეთა შორის ცხვრის რძის დივერსიფიცირებული წარმოება ნაკლებად 
შეინიშნება, რაც ცხვრის რძის პოტენციალის ნახევარზე მეტს აუთვისებელს ტოვებს. საწველი 
დანადგარების ნაკლებობა ხელით წველას შრომატევად საქმიანობად ხდის. წველისას 
მაქსიმალურად რეკომენდირებულია ჰიგიენური ნორმების გათვალისწინება. აღსანიშნავია, 
რომ 1 კგ ცხვრის ყველის წარმოებას სჭირდება ორჯერ ნაკლები რძე, ვიდრე ძროხისას, 
1 ცქიტიშვილი ა., თუშური გუდის ყველი, 2009, ვებგვერდი: https://bit.ly/2lDj6k0, ნანახია: 9/7/2019
2 The Georgian Times, ტენილი, ჩოგი, კალტი... რვა ათასი წლის ისტორია და ჭაჭაში დამალული ყველი. ნანახია: 
9/7/2019
3 ყველაფერი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ, თუშური გუდის ყველი ექსპორტზე აშშში გადის, 
2017

საქართველოს ექსპორტი ჰს 2012 4 ნიშნა კოდი სასაქონლო ჯგუფების, 
წლების მიხედვით, მატყლი, კარდო ან სავარცხლურსაჩეჩი დამუ
შავების გარეშე, 20012018 წწ.

დიაგრამა 14

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მონაცემთა ბაზა, საგარეო 
ვაჭრობა, ექსპორტი, ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, საქართველოს ექსპორტი 
ჰს 2012 4 ნიშნა კოდი (20012018) სასაქონლო ჯგუფებისა და წლების მიხედვით
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რაც აღნიშნული სექტორის ერთერთი ძლიერი მხარეა. ამასთანავე, ცხვრის გუდას თავისი 
ადგილი უკავია ნიშურ ბაზარზე, სადაც სტაბილურად ინარჩუნებს მოთხოვნას. თუმცა, 
გასათვალისწინებელია, რომ ყველის წარმოებისას ნიშური ბაზრის წილის შესანარჩუნებლად 
დაცული უნდა იყოს წარმოების ტრადიციული ტექნოლოგიები. გასათვალისწინებელია, რომ 
პროდუქციის უსაფრთხოების ნორმის დასაცავად, საჭიროა ცხვრის სათანადოდ მოვლა 
ნებისმიერი ტიპის დაავადების თავიდან აცილების მიზნით. ასევე, აუცილებელია ვაჭრობის 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება და შესაბამისი სერტიფიკატების მოპოვება. ამასთანავე, ცხვრის 
ყველის ხარისხი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ცხვრის სრულფასოვან კვებაზე, რაც 
საკმაოდ რთული გამოწვევაა ამჟამად არსებული საძოვრების მდგომარეობიდან გამომდინარე. 

ცხვრის პროდუქტი სეზონური პროდუქტია, რაც რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალს 
სეზონურ ხასიათს სძენს. ამასთანავე, დაფიქსირებულია რამდენიმე პრეცენდენტი, როდესაც 
მეცხვარეები ყველს შემდგომი გადახდის პირობით ყიდიან, რაც ართულებს თანხის ამოღებას 
გარკვეული პერიოდის მანძილზე. ცხვრის ყველის ფასეულობათა ჯაჭვის ძირითადი მოთამაშეები 
არიან ფერმერები, მოვაჭრეები და საბოლოო მომხმარებლები. ზაფხულისა და ადრინდელი 
შემოდგომის სეზონზე ფერმერები 1 კგ ყველს ბითუმად ძირითადად 10 ლარად ყიდიან, 
გაზაფხულზე კი მისი ფასი 1314 ლარამდე იზრდება. გადამყიდველი თითო კილოგრამზე 1,52 
ლარს ამატებს, რის გამოც საბოლოო მომხმარებელი ადრეულ შემოდგომაზე 1 კილოგრამი 
ყველის შესაძენად შესაძლოა, 1516 ლარს იხდიდეს, ხოლო გაზაფხულზე  1820 ლარს ან მეტს. 
შეფუთვის შემთხვევაში, წარმოებული ყველის ღირებულება საბოლოო მომხმარებლისათვის 
დამატებით 34 ლარითაა გაზრდილი.

ცხვრის ყველის სექტორის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა ცხვრის რძის ასათვისებელი 
რესურსები, ასევე, პროდუქციის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა. ორგანული პროდუქციის 
წარმოების შემთხვევაში იქმნება ახალი ბაზრების ათვისების შესაძლებლობა, გეოგრაფიული 
აღნიშვნის იდენტიფიკაცია კი შეიძლება ცხვრის ყველის კიდევ ერთი ძლიერი მხარე გახდეს.
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ცხვრის სექტორთან დაკავშირებული 
დანახარჯები და შემოსავლები

დანახარჯები

ცხვრის მეურნეობისათვის მიზანშეწონილია დანახარჯების საძოვრის საკუთრების 
ტიპის მიხედვით გაანგარიშება: ერთი მხრივ, როცა საძოვარი მეურნეობის 
მფლობელის საკუთრებაა, მეორე მხრივ, აღებულია იჯარით. თვალნათელი 
ილუსტრირებისთვის, წარმოვადგინოთ დანახარჯები ორივე დაშვებით. 

საძოვრის საკუთრებაში არსებობის შემთხვევა. საძოვრის საკუთრებაში არსებობის 
შემთხვევაში, მეურნეობის მფლობელს ყოველ ჰექტარზე ეროვნულ ვალუტაში 
გამოხატული ქონების გადასახადის გადახდა უწევს. ერთეულ ჰექტარზე მისი 
განაკვეთი განსხვავებულია რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით და 
ძირითად შემთხვევებში, ჰექტარზე 1516 ლარს შეადგენს. ამასთანავე, ცალკეულ 
შემთხვევებში, საკუთრებაში არსებულ საძოვარზე გადასახადი განსხვავებულია 
მონაცემთა მოდისგან, კერძოდ1:

 რაჭალეჩხუმქვემო სვანეთი, ლენტეხისა და ონის მუნიციპალიტეტები  2.25 
ლარი (1 ჰა)

 კახეთი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, გარდა კასრისწყლისა  5 ლარი (1 ჰა)

 კახეთი, დედოფლისწყარო  7 ლარი (1 ჰა)

 სამცხეჯავახეთი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი  8 ლარი (1 ჰა)

 მცხეთამთიანეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი  10 ლარი (1 ჰა)

 იმერეთი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  10 ლარი (1 ჰა)

 სამეგრელოზემო სვანეთი, ქ.ფოთი  22 ლარი (1 ჰა)

 ქვემო ქართლი, რუსთავი  22.5 ლარი (1 ჰა)

ვინაიდან, მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობაში 1 ჰექტარზე 15 ლარიანი განაკვეთი 
გვხვდება, პირობითად გამოვიყენოთ აღნიშნული მაჩვენებელი დანახარჯების 
გაანგარიშებისათვის.

ზემოთხსენებული რაოდენობის ცხვრის მეურნეობისათვის საჭიროა, დაახლოებით, 
700 ჰა ზამთრისა და 300 ჰა ზაფხულის საძოვარი.

1 შემოსავლების სამსახურის ელ. სერვისების სატესტო მომხმარებლის ქონების დეკლარაციის 
გვერდი 
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ცხვრის 1,000 სულიანი მეურნეობის დანახარჯები საძოვრის კერძო სა
კუთრებაში არსებობის შემთხვევაში1

1 $1=2,97 ლარი (ეროვნული ბანკის 10.09.2019ის გაცვლითი კურსი)

ცხრილი 1

საძოვარზე გაწეული დანახარჯები

გადასახადი 1 ჰაზე 15 ლარი

ზამთრის საძოვარი 700 ჰა

ზაფხულის საძოვარი 300 ჰა

სულ გადასახადი: 15,000 ლარი $5,051

სხვა ტიპის დანახარჯები

ცხვრის საკვები 11,700 ლარი1

ვეტერინალური დანახარჯები 5,000 ლარი2

გადაადგილება 10,000 ლარი

მარილი 1,200 ლარი3

შრომის დანახარჯები (მწყემსი, სხვ.) 32,200 ლარი4

მწყემსის საკვები და აღჭურვილობა 6,000 ლარი

გაუთვალისწინებელი 2,000 ლარი

სხვა ტიპის დანახარჯები სულ: 68,100 ლარი $22,929

სულ გაწეული დანახარჯები 83,100 ლარი $27,980

როგორც ცხრილიდან ჩანს, საძოვრის კერძო საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში, ცხვრის 
1,000 სულიანი მეურნეობის დანახარჯი 83,100 ლარს შეადგენს (1 სულ ცხვარზე  83.1 ლარი)

იჯარა. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საძოვრების იჯარით გაცემა სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ განუსაზღვრელი ვადითაა შეჩერებული1. მისი კანონიერად 
გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების განვითარების 
სააგენტოს მეშვეობით, რომლებიც აღნიშნულ საკითხს „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო 
პროგრამით“ განაგებს და არეგულირებს. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სააგენტოს მიერ პროგრამის გამოცხადების საფუძველზე, კოოპერატივები მიმართავენ 
სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს საძოვრის გადაცემის 
1 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, http://nasp.gov.ge/, 10.09.2019

1 დაახლოებით, 300 გრამი ქერი დღიურად 1 სულ ცხვარზე ზამთრის პერიოდში, ღირებულებით 0.65 ლ/კგ. 
შესაბამისად, 0.3კგ X 60დღე X 0.65ლ X 1000 სული = 11,700 ლარი
2 ვეტერინალური, მათ შორის, ვაქცინაციის დანახარჯები 1 სულ ცხვარზე, დაახლოებით, 5 ლარი. შესაბამისად, 
1,000 სულ ცხვარზე  5,000 ლარი
3  პირუტყვის მომლაშებისთვის წარმოადგენს აუცილებლობას
4 1,000 სული ცხვრისთვის, დოლიდან 5 თვის განმავლობაში, დაახლოებით, 5 მწყემსია საჭირო. 1 მწყემსის თვიური 
ანაზღაურება  700 ლარი. ამასთანავე, დარჩენილი 7 თვიანი პერიოდისთვის 3 მწყემსი. შესაბამისად, 5 თვე X 5 
მწყემსი X 700 ლარი = 17,500 ლარი და 7 თვე X 3 მწყემსი X 700 ლარი = 14,700 ლარი. ჯამში: 17,500 + 14,700 = 32,200 
ლარი.
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შესახებ. მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, საჭიროა წამოყენებული კრიტერიუმების დაკ
მაყოფილება1. ამასთანავე, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრის საიჯარო თანხა 
ჰექტარზე არასდროს ყოფილა ქონების გადასახადის მსგავსად განსაზღვრული, რაც ნიშნავს, 
რომ ჰექტარზე იჯარის გადასახადი განისაზღვრება სააგენტოში მიმართვის მომენტისთვის 
აუდიტის სამსახურის მიერ კონკრეტული ტერიტორიის საიჯარო თანხის შეფასებით.2

საზოგადოდ, საძოვრის საშუალო საიჯარო ღირებულება საქართველოს მასშტაბით ჰექტარზე 
3040 ლარია. აქედან, უხეში გაანგარიშებით 1,000 სულიანი ცხვრის ფერმისთვის საჭირო 700 ჰა 
ზამთრისა და 300 ჰა ზაფხულის საძოვარზე საიჯარო თანხა, შესაბამისად, 21,000 ლარი და 9,000 
ლარია, ჯამში  30,000 ლარი. 
1 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, http://www.acda.gov.ge/, 10.09.2019
2 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, http://nasp.gov.ge/, 10.09.2019

საძოვარზე გაწეული დანახარჯები

გადასახადი 1 ჰაზე 30 ლარი

ზამთრის საძოვარი 700 ჰა

ზაფხულის საძოვარი 300 ჰა

სულ გადასახადი: 30,000 ლარი $10,101

სხვა ტიპის დანახარჯები

ცხვრის საკვები 11,700 ლარი1

ვეტერინალური დანახარჯები 5,000 ლარი2

გადაადგილება 10,000 ლარი

მარილი 1,200 ლარი3

შრომის დანახარჯები (მწყემსი, სხვ.) 32,200 ლარი4

მწყემსის საკვები და აღჭურვილობა 6,000 ლარი

გაუთვალისწინებელი 2,000 ლარი

სხვა ტიპის დანახარჯები სულ: 68,100 ლარი $22,929

სულ გაწეული დანახარჯები 98,100 ლარი $33,030

შესაბამისად, საძოვრის საკუთრებაში არ არსებობის შემთხვევაში (იჯარა), ცხვრის 1,000 
სულიანი მეურნეობის დანახარჯია 98,100 ლარი (1 სულ ცხვარზე საშუალოდ  98.1 ლარი).

1 დაახლოებით, 300 გრამი ქერი დღიურად 1 სულ ცხვარზე ზამთრის პერიოდში, ღირებულებით 0.65 ლ/კგ. 
შესაბამისად, 0.3კგ X 60დღე X 0.65ლ X 1000 სული = 11,700 ლარი
2 ვეტერინალური, მათ შორის, ვაქცინაციის დანახარჯები 1 სულ ცხვარზე, დაახლოებით, 5 ლარი. შესაბამისად, 
1,000 სულ ცხვარზე  5,000 ლარი
3 პირუტყვის მომლაშებისთვის წარმოადგენს აუცილებლობას
4 1,000 სული ცხვრისთვის, დოლიდან 5 თვის განმავლობაში, დაახლოებით, 5 მწყემსია საჭირო. 1 მწყემსის თვიური 
ანაზღაურება  700 ლარი. ამასთანავე, დარჩენილი 7 თვიანი პერიოდისთვის 3 მწყემსი. შესაბამისად, 5 თვე X 5 მწყემსი 
X 700 ლარი = 17,500 ლარი და 7 თვე X 3 მწყემსი X 700 ლარი = 14,700 ლარი. ჯამში: 17,500 + 14,700 = 32,200 ლარი.

ცხვრის 1,000 სულიანი მეურნეობის დანახარჯები საძოვრის კერძო საკუ თ
რებაში არ არსებობის შემთხვევაში (იჯარა)1

1 $1=2,97 ლარი (ეროვნული ბანკის 10.09.2019ის გაცვლითი კურსი)

ცხრილი 2
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შემოსავლები

საქართველოს ბაზარზე 3035 კგ წონის ცოცხალი ცხვრის საშუალო ფასი 200
220 ლარია. მომავალი რეპროდუქციისათვის შესანარჩუნებელია მდედრობითი 
სქესის ცხვრის გარკვეული რაოდენობა, კერძოდ, 750 დაბადებული ბატკნიდან, 
საშუალოდ  220. 

რაოდენობა / 
მოცულობა

გასაყიდი რაოდენობა 
/ მოცულობა

ერთეულის 
ფასი

შემოსავალი 
რეალიზაციიდან

ბატკანი 750 სული 530 სული (3035 კგ) 200 ლარი 106,000 ლარი

ცხვარი 150 სული 150 სული 100 ლარი 15,000 ლარი

ცხვრის ხორცი1 100 სული / 1,500 კგ 1,500 კგ 13 ლარი 19,500 ლარი

მატყლი2 2,200 კგ 2,200 კგ 0.8 ლარი 1,760 ლარი

ჯამი
142,260 
ლარი

$47,899

როგორც ჩანს, მეურნეობის შემოსავლები 1 სულ ცხვარზე საშუალოდ 149.06 ლარით 
განისაზღვრება, ჯამური შემოსავალი კი  149,060 ლარია. 

1 ცხვრის საშუალო გამოსავლიანობა  50%. 30 კგ ცხვრის შემთხვევაში  15 კგ.
2 2018 წელს 1 ცხვარზე მატყლის საშუალო ნაპარსი საქართველოში  2,2 კგ. წყარო: საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, სოფლის მეურნეობა, მეცხოველეობის პროდუქტების საშუალო პარამეტრები. 

ცხვრის 1,000 სულიანი მეურნეობის შემოსავლები1
1  1$=2.97 ლარი (ეროვნული ბანკის 10.09.2019ის გაცვლითი კურსი)

ცხრილი 3
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მოგება /ზარალი

ტიპი ლარი აშშ დოლარი

შემოსავალი 142,260 47,899

ხარჯი 83,100 27,980

მოგება 59,160 19,919

ტიპი ლარი აშშ დოლარი

შემოსავალი 142,260 47,899

ხარჯი 98,100 33,030

მოგება 44,160 14,869

შესაბამისად, როგორც ცხრილიდან ირკვევა, საძოვრის კერძო საკუთრებაში არსებობის 
შემთხვევაში 1,000 სულიანი ცხვრის მეურნეობის მფლობელის წლიური მოგება 59,160 ლარით, 
ხოლო იჯარით აღებული საძოვრების შემთხვევაში  44,160 ლარით განისაზღვრება (1 სულზე 
საშუალოდ 59.16 ლარი და 44.16 ლარი). 

ცხვრის 1,000 სულიანი მეურნეობის წლიური მოგება საძოვრის კერძო 
საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში1

1 1$=2.97 ლარი (ეროვნული ბანკის 10.09.2019ის გაცვლითი კურსი)

ცხრილი 4

ცხვრის 1,000 სულიანი მეურნეობის წლიური მოგება საძოვრის კერძო 
საკუთ რებაში არ არსებობის შემთხვევაში (იჯარა)1 

1 1$=2.97 ლარი (ეროვნული ბანკის 10.09.2019ის გაცვლითი კურსი)

ცხრილი 5
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დასკვნა /
რეკომენდაციები

ცხვრის სექტორში შეინიშნება მრავალი გამოწვევა. აღნიშნული პრობლემების 
გადაჭრის გზების შემუშავება და განხორციელება ხელს შეუწყობს მოცემული 
სექტორის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუმცა, ყურადსაღებია ისეთი 
რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც შეესაბამება სექტორის მდგრად 
განვითარებას:

 დღესდღეობით, საძოვრებზე შეინიშნება ცხვრის გადაჭარბებული რაოდე
ნობა. ინტენსიური ძოვება ხელს უწყობს საძოვრების მდგომარეობის 
გაუარესებას. რეკომენდირებულია, საქართველოს რეგიონების მიხედვით 
საძოვრების მართვის გეგმების შემუშავება და მისი შემდგომი დანერგვა, 
გადაჭარბებული ძოვებისა და დეგრადაციის თავიდან აცილების მიზნით;

 რეკომენდირებულია, ფერმერთა და მწყემსთა ცნობადობის ამაღლება 
მიმდინარე სიახლეების, მათ შორის, მონაცვლეობითი ძოვების დანერგვის 
საჭიროების შესახებ. სასურველია, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;

 ცხოველთა წამლების, ვეტერინარული მომსახურების წვდომის გაუმჯობესება. 
ცხოველთა დაავადების დროული იდენტიფიცირების მიზნით ტრენინგების 
პერიოდული უზრუნველყოფა;

 ცხვრის ფარას უწევს ხანგრძლივი გადაადგილება წყლის დასალევად, რაც 
ცხვრების წონაში კლებას იწვევს. სასურველია დასარწყულებლის მოწყობა 
ფერმებთან ახლოს;

 ბეწვის კრეჭის გამოცდილების გაუმჯობესება. საჭიროა ტრენინგი აღნიშნულ 
საქმიანობაში. ამასთანავე, სასურველია, მატყლის კლასიფიკაციის გამოც
დილების დანერგვა;

 მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარება მატყლის გადამუშავების 
მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მატყლის ფასეულობათა ჯაჭვის განვითარებას 
და შეამცირებს გადაყრილი/დამწვარი მატყლის რაოდენობას;

 ცხვრის წველისას ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება და წარმოებული 
პროდუქციის დივერსიფიცირება შემდგომი რეალიზაციის ზრდის მიზნით. 
მაგ., ყველი, რძე, ა.შ.
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ბიბლიოგრაფია

•	 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2019
•	 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2019
•	 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახური, 2019
•	 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, 2019
•	 საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA), 2019
•	 სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი, ცხვრის მოვლაშენახვა, 

2015
•	 ISET Policy Institute, International School of Economics at TSU, Value Chain Analysis of 

the Georgian Sheep Sector, 2014
•	 The ISET Economist blog  ISETPI, ქართული მატყლი: კვლავ გახდება თუ არა 

„ოქროს საწმისი“?, 2017
•	 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ინტე

რაქტიული საიტი www.momxmarebeli.ge, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 
ინსპექტირებული საწარმოთა სია, 2018

•	 ყველაფერი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ, თუშური გუდის 
ყველი ექსპორტზე აშშში გადის, 2017

•	 ყველაფერი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ, საექსპორტო 
პოტენციალის მქონე აგროპროდუქტები და ნიშური ბაზრები ევროკავშირში, 
2016

•	 The Georgian Times, ტენილი, ჩოგი, კალტი... რვა ათასი წლის ისტორია და ჭაჭაში 
დამალული ყველი, ნანახია: 9/7/2019

•	 პროექტი business.org.ge, ცხვარი და თხა: სულადობა, ხორცი, რძე და მატყლი 
2016 წელს, 2017

•	 ცქიტიშვილი ა., თუშური გუდის ყველი, 2018
•	 ჯღარკავა მ., სალია მ., ჯინჯიხაძე ლ., მეცხოველეობა, 2018
•	 მთის ამბები, რატომ ყრიან მატყლს თუში მეცხვარეები, 2016
•	 ფირმა ლომთაგორა, მეცხვარეობის განვითარება საქართველოში, ნანახია: 

8/27/2019
•	 Azerbaijans.com, Главная страница, Экономическая география, Сельское хозяйство, 

ნანახია: 9/7/2019
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