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წინასიტყვაობა

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლომ თხი ლის სექ ტორ ში გან სა კუთ რე

ბულ პროგ რესს მი აღ წი ა. სა ხელ მ წი ფო სა და სა ერ თა შო რი სო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მხარ და ჭე რას თან ერ თად, სექ ტო რის 

გან ვი თა რე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა ნა მეთხი ლე ფერ მერ თა 

ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბამ, რაც, თა ვის მხრივ, თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა 

ასო ცი ა ცი ის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გი ა. ასო ცი ა ცია სრუ ლად ორი

ენ ტი რე ბუ ლია დარ გის გან ვი თა რე ბა ში მაქ სი მა ლუ რი რე სურ სის ჩა

დე ბა ზე, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა, თი თო ე ულ ფერ მე რამ დე მიგ ვე

ტა ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია ეფექ ტი ა ნი და უსაფ რ თხო წარ

მო ე ბის შე სა ხებ. 

ფერ მე რებ თან კო მუ ნი კა ცია წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მიკ ვ

ლე ვა დო ბი სა და სან დო ო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში 

მდგრად წარ მო ე ბა ზე სა უბ რი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი სწო რედ 

მიკ ვ ლე ვა დო ბა და სან დო ო ბა ა. პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი მე წარ მე და, შე

სა ბა მი სად, წარ მო ე ბა, მო ი ცავს წარ მო ე ბის ად გილ სა და პი რო ბებს, 

ასე ვე, გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის, შრო მის გა მო ყე ნე ბი სა და სო ცი ა

ლურ ფაქ ტო რებს. მეთხი ლე ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ას აქვს გან საზღ

ვ რუ ლი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სწორ და ოპე რა

ტი ულ კო მუ ნი კა ცი ას თი თო ე ულ ფერ მერ თან. ჩვენ ვი ღებთ სრულ 

ინ ფორ მა ცი ას წარ მო ე ბა ზე, სე ზო ნის დაწყე ბი დან და ბი ნა ვე ბა გა და

მუ შა ვე ბამ დე. ყვე ლა ეტაპ ზე გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე ინ ფორ მა

ცია ასო ცი ა ცი ა ში გროვ დე ბა. 

ლევან დავითაშვილი 
საქართველოს გარემოს დაცვისა  
და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო 

ამ პრო ცე სის მხა რე ა, ფი ნან სუ რი, ტექ ნო ლო გი უ რი, გა რე

მოს დაც ვი თი და სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რით. ხაზ გას მით 

მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ მდგრა დი წარ მო ე ბა თა ნა მედ რო ვე 

სამ ყა როს გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ხდე ბა. სოფ ლის მე ურ ნე

ო ბა ში ფერ მერ თა ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ

პო ნენ ტია მდგრა დი წარ მო ე ბი სა და დარ გის გან ვით რე ბის

თ ვის. ამ ტი პის ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა გა მო რიცხავს არა ერთ 

რისკს, რომ ლე ბიც არ სე ბობს აგ რო წარ მო ე ბა ში და დღე ი

სათ ვის ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი ა. 

და ბო ლოს, მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში თხი

ლი, ღვი ნოს თან ერ თად, მთა ვა რი სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ

ტი ა. ამ სექ ტორ ში ჩარ თუ ლია 60 ათა სამ დე ფერ მე რი, 

რო მელ თა გან 20 ათას ზე მე ტი ასო ცი ა ცი ა ში ერ თი ან დე ბა. 

ასო ცი ა ცი ა, რო მე ლიც მდგრად წარ მო ე ბას უზ რუნ ველ

ყოფს, მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს სა ერ თა შო რი სო 

ას პა რეზ ზე ქარ თუ ლი თხი ლის იმი ჯის შექ მ ნა ში. ევ რო კავ

ში რის ქვეყ ნებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა სწო რედ 

მდგრა დი წარ მო ე ბის პრინ ცი პებს ენი ჭე ბა; შე სა ბა მი სად, 

თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ და ნერ გი ლი 

მო დე ლი არის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო

ბა, რო გორც უშუ ა ლოდ წარ მო ე ბის, ასე ვე სა კა ნონ მ დებ ლო 

მი მარ თუ ლე ბით და თხი ლის სექ ტორ ში მიღ წე უ ლი პროგ

რე სი შე უქ ცე ვა დო ბის თ ვის.
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მერაბ ჭითანავა
საქართველოს თხილის მწარმოებელთა 
ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 
თავმჯდომარე 

თხი ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის წამ ყ ვა ნი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 

პრო დუქ ტი ა, მხო ლოდ გა სულ წელს 50,000 ტო ნა თხი ლი გა ვი ტა

ნეთ ექ ს პორ ტ ზე. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თ ვე ლო 

მსოფ ლი ოს 5 უმ ს ხ ვი ლეს თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა შო რი სა ა, აქვს 

სა კუ თა რი ენ დე მუ რი სა ხე ო ბე ბი და ამ პრო დუქ ტ ს გან 70,000ზე მე ტი 

ოჯა ხი იღებს სარ გე ბელს. ქარ თუ ლი თხი ლი უკ ვე წარ მოდ გე ნი ლია 

ევ რო კავ ში რის, აშ შ ის და ჩი ნურ ბაზ რებ ზე. თუმ ცა, კი დევ გრძე ლი 

გზა გვაქვს გა სავ ლე ლი, უმაღ ლე სი ფა სის ბაზ რებ ზე ფიქ სი რე ბუ ლი 

პო ზი ცი ის და სა კა ვებ ლად.

სა ქარ თ ვე ლოს თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ამ გა დაწყ ვი ტა 

მდგრა დი ფერ მე რო ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა, თხი ლის გლო

ბა ლურ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ას თან გა სამ კ ლა ვებ ლად, ჩვენ სტა ბი

ლუ რი და კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა გვაქვს, რო მე ლიც 

შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს ვა კონ ტ რო ლოთ ხა რის ხი, შევ ს ყი დოთ 

მიკ ვ ლე ვა დი თხი ლი, თა ვი დან ავი რი დოთ ბავ შ ვ თა შრო მა და ქი

მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა. ჩვე ნი ამო ცა ნა ა, გავ

ზარ დოთ ჩვე ნი წევ რი ფერ მე რე ბის ოჯა ხე ბის შე მო სა ვა ლი მი წის 

ეფექ ტი ა ნი მოხ მა რე ბით, ქარ თუ ლი თხი ლის სექ ტო რის სა ბო ლოო 

მომ ხ მა რებ ლებ თან და კავ შ რე ბით და ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ზე შუ ა

მავ ლე ბის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბით.

ჩვე ნი გაცხა დე ბუ ლი ამო ცა ნა ა, მომ დევ ნო 10 წე ლი წად ში ვა

წარ მო ოთ 150,000 ტო ნა თხი ლი, რაც ძი რი თა დად მო სავ ლი

ა ნო ბის გაზ რ დის და არ სე ბუ ლი პლან ტა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე 

ორი ენ ტი რე ბით უნ და მოხ დეს და არა, ახა ლი მი წე ბის და მუ შა

ვე ბით. ჩვენ მიზ ნად ვი სა ხავთ ქარ თუ ლი თხი ლი იყოს გა მორ ჩე

უ ლი არა მხო ლოდ ხა რის ხით, არა მედ მთლი ან ციკ ლ ში მდგრა

დი წარ მო ე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბით.

სა ქარ თ ვე ლოს თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ამ გლო

ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის და სა ქარ თ ვე

ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს 

მხარ და ჭე რით შე ი მუ შა ვა მდგრად ფერ მე რო ბის სტან დარ ტე ბი, 

რომ ლე ბიც დეკ ლა რი რე ბუ ლია ამ დო კუ მენ ტ ში და ასო ცი ა ცი ის 

ახა ლი თუ მო მა ვა ლი წევ რე ბის თ ვის, ისე ვე, რო გორც პარ ტ ნი ო

რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ასო ცი ა ცი ა ში გა წევ რე ბის წი ნა პი რო ბა 

იქ ნე ბა.

წინასიტყვაობა

4 5 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მი ზა ნია ბიზ ნეს ში პა სუ ხის მ

გებ ლი ა ნი მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბა და გა ე როს 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის მიღ წე ვა კომ პა ნი ე ბის ჩარ

თუ ლო ბით. ინი ცი ა ტი ვა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სექ ტო რის 

წარ მო მად გე ნელ თა შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი სოფ ლის მე

ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მოღ ვა წე სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტებს უკა ვი ა.

თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ძა

ლი ან მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი გა დავ დ გით პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი და 

მდგრა დი წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის კენ და შე მუ შა ვე ბუ ლი ფერ მე

რუ ლი სტან დარ ტი ხელს შე უწყობს რო გორც პრო დუქ ტის ხა რის ხის 

გა უმ ჯო ბე სე ბას, ისე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ო ე კო ნო მი

კურ გაძ ლი ე რე ბას.

მდგრა დი ფერ მე რო ბის პრიც ნი პე ბი გა ნი ხი ლავს თხი ლის 

მოყ ვა ნის ასე ვე მი სი ბა ზარ ზე რე ა ლი ზე ბის პრო ცესს, ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვის და კე თილ სინ დი სი ე რი მმარ თ ვე

ლო ბის ჭრილ ში და ეხ მა რე ბა ფე რე მერს სწო რი და პა სუ ხის მ

გებ ლი ა ნი მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ

ტის და ნერ გ ვა ასე ვე მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა ად გი ლობ

რი ვი პრო დუქ ცი ის ექ ს პორ ტის ხელ შეწყო ბის თ ვის ევ რო კავ ში

რის ბა ზარ ზე.

მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვის მხარ და ჭე რის თ ვის და 

თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ

ლო ბის თ ვის.

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი 
გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელი

წინასიტყვაობა
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სარჩევი  
ნაწილი I
შესავალი 
მდგრადი ფერმერობის პრინციპები

პრინციპი 1. დანერგე პასუხისმგებლიანი სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკები 

პრინციპი 2. გამოიყენე რესურსები ეკომეგობრული გზით

პრინციპი 3. დაიცავი მომხმარებელთა უფლებები

პრინციპი 4. ხელი შეუწყვე მიკვლევადობას

პრინციპი 5. აკეთე ბიზნესი კეთილსინდისიერად

პრინციპი 6. უზრუნველყავი ღირსეული სამუშაო პირობები

პრინციპი 7. შეაფასე, თავიდან აიცილე და აღადგინე ადამიანის უფლებათა დარღვევები

პრინციპი 8. გააძლიერე საკუთარი თემი

თხილის მდგრადი ფერმერობის პრინციპების  
დანერგვა და უზრუნველყოფა 

ნაწილი II
მიმოხილვა 

1. მდგრადობა სოფლის მეურნეობაში

მდგრადი განვითარება და სოფლის მეურნეობა

რა სტანდარტები ვრცელდება ბიზნესებზე ეროვნულ კონტექსტში?

2. თხილის წარმოების პრაქტიკა საქართველოში 

თხილის სექტორი საქართველოში 

თხილის მიწოდების ჯაჭვი საქართველოში 

ეკონომიკური გავლენები 

საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის პრაქტიკა

თხილის მწარმოებელთა გამოცდილება საქართველოში

3. საერთაშორისო მარეგულირებელი ჩარჩოს მიმოხილვა

მდგრადი განვითარება და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები 

სასოფლო სამეურნეო წარმოებისა და გადამუშავებისთვის რელევანტური  
საერთაშორისო მარეგულირებელი სტანდარტები

ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩო

გაეროს მდგრადობის ძირითადი ჩარჩოები

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (UNECE)

სხვა რელევანტურ ვალდებულებათა საერთაშორისო წყაროები

ადამიანის საერთაშორისო უფლებები

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტები

4. ქართული მარეგულირებელი ჩარჩო

წარმოების რეგულირება

მომხმარებელთა უფლებები  პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

მომხმარებელთა უფლებები  სურსათის უვნებლობა და მცენარეთა დაცვა

მიკვლევადობის რეგულირება

ეტიკეტირების რეგულირება 

ტოქსიკური ნივთიერებების რეგულირება

ექსპორტის რეგულირება

საგადასახადო რეგულირება

ორგანული წარმოება  ბიოწარმოება 

სახელმწიფოს როლი თხილის მდგრად მეურნეობაში

5. საერთაშორისო მდგრადი მეურნეობის სტანდარტები

ISO

მდგრადი სოფლის მეურნეობის ქსელი (SAN) - მდგრადი სოფლის მეურნეობის ჩარჩო 2021 

Rainforest Alliance (RA)

RA თხილის სტანდარტი (ყოფილი UTZ)

Fairtrade

GFSI-ს მიერ აღიარებული სტანდარტები

BRCGS

GLOBALG.A.P.

დანართები  

დანართი 1. მდგრადი ფერმერობის სტანდარტების ფურცელი

დანართი 2. დამატებითი ინფორმაცია 
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26
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32
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38
42
45

48 

52
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67
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81 
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ნაწილი

თხილის  
მდგრადი  

მეურნეობის 
პრინციპები 

I

გზამკვლევი
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თხილი საქართველოში ერთერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი კულტურაა, რომელსაც ჩვენი 

ქვეყანა გლობალური ბაზრის წამყვან პოზიციებზე გაჰყავს; ის მაღალშემოსავლიანია ფერმერებისთვის 

და, ამავდროულად, ხელს უწყობს ადგილობრივ სოციალურეკონომიკურ განვითარებას. მიუხედავად 

ამისა, არ არსებობს სისტემური მიდგომა თხილის სექტორში მდგრადი ფერმერული მეურნეობისადმი, 

რადგან ამ სფეროში მოქმედი მრავალი რეგულაცია, სტანდარტი და პრაქტიკა მდგრადობის ფრაგმენტულ 

მიდგომებს გვთავაზობს. წინამდებარე სახელმძღვანელოს მთავარი მიზანია გამოცდილებისა და 

რეგულაციების მიკვლევა ისეთი პრინციპების შესაქმნელად, რომლებიც სისტემურად მოაწესრიგებს 

არსებულ კარგ პრაქტიკას და დამატებით მითითებებს მისცემს მწარმოებლებს ხარვეზიანი მიდგომების 

გასაუმჯობესებლად.

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა, თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასთან 

თანამშრომლობით, მიზნად დაისახა მდგრადი ფერმერული მეურნეობის სტანდარტთა დადგენა 

ამ სფეროში არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოსა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 

საფუძველზე. სხვადასხვა ორგანიზაციას განსაზღვრული აქვს მრავალი სტანდარტი და პრინციპი, 

თუმცა წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია ქართული თხილის სექტორისთვის მასზე მორგებული 

მიდგომების მიწოდება. სხვადასხვა მხარის და, პირველ რიგში, ფერმერებისა და ჩამბარებლების 

მხარდაჭერით, სახელმძღვანელო აყალიბებს თხილის მდგრადი ფერმერობის 8 პრინციპს. ბევრი 

მათგანი უკვე დანერგილია საქართველოში ან ამჟამად ვითარდება, რაც ფერმერებს, ჩამბარებლებს, 

მოვაჭრეებსა ან თხილის პირველადი წარმოებით დაკავებულ სხვა ბიზნესოპერატორებს გაუადვილებს 

მათ მხარდაჭერას. ამავე დროს, ეს პრინციპები ემყარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას, 

მდგრადობის სხვადასხვა დღის წესრიგს, სტანდარტს, რეგულაციას ან ინიციატივას.

აღსანიშნავია, რომ ქართული თხილის ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი ევროკავშირია. 

გაერთიანება პრიორიტეტს ანიჭებს მდგრად სოფლის მეურნეობას. გარდა ამისა, ევროკავშირში 

მომხმარებლები უფრო მდგრად პრაქტიკას მოითხოვენ სასურსათო ინდუსტრიისაგან; შესაბამისად, 

მისი მრეწველობაც და მოვაჭრეებიც მდგრადი მიდგომებით წარმოებულ პროდუქტს ითხოვენ. ამასთან, 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ავალდებულებს 

მექანიზმების შექმნას მდგრადობის ხელშეწყობისა და უზრუნველყოფისათვის.

სახელმძღვანელოში ჩამოყალიბებული პრინციპები ფერმერებს, ჩამბარებლებს, მოვაჭრეებს ან 

სხვა ბიზნესოპერატორებს დაეხმარება ასეთი რეგულაციების დაცვასა და ბაზარზე უკეთეს წვდომაში. 

როგორც აღვნიშნეთ, ბევრ ოპერატორს შეიძლება უკვე დანერგილი ჰქონდეს მსგავსი პრაქტიკა, თუმცა 

მდგრადი ფერმერობის სტანდარტთა ღია აღიარება, მიდგომების უფრო სრულყოფილად დაცვა, 

ჩანაწერების წარმოება, საკუთარი მუშაობის მონიტორინგი და პირდაპირი კომუნიკაცია საკუთარ 

პროგრესზე გაზრდის მათ რეპუტაციას, ასევე, ნდობას ქართული თხილის მიმართ, რაც ბოლო წლებში 

გამოწვევა იყო.

თხილი საქართველოში ერთერთი ტრადიციული კულტურაა, თუმცა სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა 

მოწინავე არ არის და თანამედროვე მეთოდები ჯერ კიდევ დანერგვის პროცესშია. ახალი პრაქტიკის 

ან მიდგომის დამკვიდრებისას ისეთ პროცესებში, როგორიცაა მავნებელთა კონტროლი, ნიადაგის 

განაყოფიერება და რესურსების მოხმარება, განსაკუთრებით აქტუალურია მდგრადობის საკითხების 

გათვალისწინება შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების მიერ (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 

სურსათის ეროვნული სააგენტო, სოფლის განვითარების სააგენტო, თხილის მწარმოებელთა 

ასოციაცია ან სხვა). ეს პრინციპები დაფუძნებულია უახლეს და თანამედროვე პრაქტიკაზე  ერთი 

მხრივ, საერთაშორისო ჩარჩოსა და, მეორე მხრივ, ქართული კანონმდებლობის, პოლიტიკისა თუ 

პრაქტიკული კონტექსტის გათვალისწინებით.

პრინციპები ერთმანეთს უკავშირდება და ერთიანად უნდა გამოიყენებოდეს. პრაქტიკული გზამკვლევი 

საშუალებას მოგცემთ, რომ დაინახოთ ეს კავშირები და დანერგოთ ძლიერი პრაქტიკა, თხილის 

წარმოების სხვადასხვა მხარის თავისებურებათა გათვალისწინებით. მცირე, საშუალო თუ მსხვილი 

ფერმერები, ჩამბარებლები და მოვაჭრეები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ამიტომ არ არსებობს 

მდგრადობის „ერთი ზომა ყველასთვის“. პრინციპები ვრცელდება მიწოდების ჯაჭვის ყველა რგოლზე, 

თუმცა ზოგიერთი მათგანი უფრო რელევანტურია ცალკეული მონაწილეებისთვის. თითოეული 

პრინციპი და შესაბამისი სახელმძღვანელო მითითებები აჩვენებს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს 

კონკრეტული მოთხოვნები მიწოდების ჯაჭვის სხვადასხვა მონაწილემ.

მდგრადი თხილის მეურნეობის პრინციპები, პირველ რიგში, ორიენტირებულია პირველად წარმოებაზე, 

შესავალი
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თუმცა ზოგიერთი მათგანი უკავშირდება გადამუშავებასა და მარკეტინგსაც, განსაკუთრებით, როცა 

საქმე ეხება მიკვლევადობას.

აღნიშნული პრინციპები ემყარება ქართულ და საერთაშორისო კანონმდებლობასა და სტანდარტებს, 

რომლებსაც სახელმძღვანელოს II ნაწილი დეტალურად განმარტავს, ხოლო ეს გზამკვლევი 

წარმოგვიდგენს პრაქტიკულ ახსნაგანმარტებებსა და მიდგომებს საერთაშორისო და ქართული 

საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით (დოკუმენტს ერთვის ინფორმაცია პროცესში გამოყენებულ მასალებზე, 

რომლებიც შეიძლება სასარგებლო იყოს მეტის შესასწავლად ამ პრინციპების შესახებ).

ყველა პრინციპს აქვს საერთო მიზნები: უკეთესი მეურნეობა, უკეთესი ხარისხი, 
უკეთესი წვდომა ბაზარზე, უკეთესი სოციალური ღირებულება.

ეს მიზნები თან სდევს პრინციპებსა და შესაბამის ქმედებებს. თხილის სექტორის საზოგადოება 

(ფერმერები, ჩამბარებლები, მოვაჭრეები ან სხვა დაინტერესებული მხარეები) ერთიანდება, რათა 

აღიარონ და დანერგონ აღნიშნული პრინციპები, ასევე, შექმნან მდგრადი მეურნეობა უკეთესი ხარისხის 

პროდუქტის მისაღებად, რომელსაც მოჰყვება უფრო მაღალი მოთხოვნა, კონკურენტუნარიანი 

გლობალური ფასი და მეტი შემოსავალი ინდივიდებისა და თემებისთვის.

თითოეული პრინციპი მოიცავს გამოყენების მაგალითებს (მოსავლის აღებამდე, აღებისას და აღების 

შემდეგ), რათა დაეხმაროს შესაბამის ოპერატორებს (ფერმერი, ჩამბარებელი, მოვაჭრე) შესაბამის 

თემებზე ფოკუსირებაში. საწყის ეტაპზე მიმოვიხილავთ პრინციპს; მას მოჰყვება ძირითადი მოქმედებები 

(„ძირითადი ელემენტების გააზრება“), რომლებიც შემდგომში, უკეთ გასააზრებლად, განხილულია 

აღწერილობით ნაწილში („რას ნიშნავს ეს?“); დაბოლოს, თითოეულ პრინციპს ახლავს რეკომენდაციები 

(„როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში“), რომლებიც ემყარება ქართულ და საერთაშორისო პრაქტიკას 

და ფერმერებს საშუალებას მისცემს, უფრო პრაქტიკული გზები გამოძებნონ მათ დასანერგად. ყველა 

პრინციპს აქვს მითითება მდგრადი განვითარების მიზნებზე (SDG), რომლებსაც ისინი მიემართება. ეს 

შესაბამის ოპერატორებს დაეხმარება, რომ უკეთ გაიაზრონ თავიანთი გავლენა მდგრადი განვითარების 

გლობალურ ან ეროვნულ დღის წესრიგზე.

მდგრადი ფერმერობის პრინციპები ითვალისწინებს ავტორიტეტულ სტანდარტებსა და 

სერტიფიცირების პროგრამებს, რომლებიც მორგებულია ქართულ რეალობას, გამოწვევებს, 

საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს. გზამკვლევისთვის გამოყენებულია შემდეგი რესურსები: UTZ, 

Rainforest Alliance, GLOBALG.A.P., BRCGS, Sustainable Agriculture Network და ა.შ.

მდგრადი 
ფერმერობის 
პრინციპები
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6

7

8

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

პრინციპი

დანერგე პასუხისმგებლიანი  
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები 

გამოიყენე რესურსები  
ეკომეგობრული გზით

დაიცავი მომხმარებელთა უფლებები

ხელი შეუწყვე მიკვლევადობას

აკეთე ბიზნესი 
კეთილსინდისიერად 

უზრუნველყავი ღირსეული სამუშაო 
პირობები

შეაფასე, თავიდან აიცილე და აღადგინე 
ადამიანის უფლებათა დარღვევები

გააძლიერე საკუთარი თემი
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დანერგე პასუხისმგებლიანი  
სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკები

1პრინციპი

მოქმედება 1.  
გა მო ი ყე ნე აგ რო ქი მი კა ტე ბი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით 
და ბუ ნე ბი სა თუ ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის მი ნი მა ლუ-
რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბით.

1. მავ ნე ბელ თა და და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის 
ნა ბი ჯე ბი მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი რე გუ ლა ცი ე
ბის შე სა ბა მი სად გა დად გი;

2. გა მო ი ყე ნე მხო ლოდ ისე თი ქი მი უ რი პრო დუქ
ტე ბი, სა სუ ქე ბის ჩათ ვ ლით, რომ ლე ბიც ნე ბა დარ
თუ ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ;

3. გა მო ი ყე ნე ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი მხო ლოდ 
მა შინ, რო დე საც არა ქი მი უ რი ალ ტერ ნა ტი ვე ბი 
ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ან უსარ გებ ლო ა;

4. შე ამ ცი რე ყვე ლა ქი მი უ რი პრო დუქ ტის გა მო
ყენ ე ბა მი ნი მუ მამ დე;

5. მი ა ნი ჭე პრი ო რი ტე ტი ორ გა ნულ სა შუ ა ლე ბებს, 
ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით;

6. გა დად გი ნა ბი ჯე ბი მავ ნე ბელ თა მარ თ ვის ინ
ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვი სათ ვის.

მოქმედება 4. 

მართე ფერმა მდგრადი მიდგომებით 

1. გა მო ი ყე ნე გას ხ ვ ლის პრაქ ტი კა მცე ნა რის ოპ
ტი მა ლუ რი სტრუქ ტურ ის მი სა ღე ბად;

2. ადეკ ვა ტუ რად გა ნა ახ ლე ხის ნარ გა ვე ბი;

3. სა ჭი რო ე ბი სა მებრ აკონ ტ რო ლე სა რე ვე ლე ბი;

4. დრო უ ლად აიღე მო სა ვა ლი და და ი ცა ვი და
ბინ ძუ რე ბის გან;

5. რო დე საც შე საძ ლე ბე ლი ა, გა მო ი ყე ნე მა სა ლა 
არ სე ბუ ლი ეკო სის ტე მი დან  სარ წყა ვე ბი, დამ 
 მ ტ ვე რა ვე ბი, ნა კე ლი და ა.შ.

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

დედამიწის
ეკოსისტემებიSDG-ის გავლენა 

სასოფლო-სამეურნეო პროცესები მოიცავს ყველა საფეხურს, დარგვიდან მოსავლის აღებამდე, და 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. სწორედ ამიტომ, ფერმერებმა 

პასუხისმგებლიანად უნდა იმოქმედონ მავნებელთა კონტროლის, ასევე, დაავადების პრევენციის 

ან მკურნალობის დროს. ქვემოთ მოცემული ძირითადი ქმედებები ფერმერებს დაეხმარება უფრო 

უსაფრთხო და მდგრადი მიდგომების დანერგვაში.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 2. 

გამორიცხე გენმოდიფიცირებული ან გმო-ზე 
დაფუძნებული პრაქტიკა.

მოქმედება 3 .

დაიცავი ბიომრავალფეროვნება.
1. გა მო ი ყე ნე ტექ ნო ლო გი ე ბი და მიდ გო მე ბი, 
რომ ლე ბიც არ აზი ა ნებს ენ დე მურ პრო დუქ ტებს;

2. მე ურ ნე ო ბა ში შე ი ნარ ჩუ ნე ბუ ნებ რი ვი ვე გე ტა
ცი ა;

3. ფრთხი ლად შე არ ჩიე სა ნერ გე მა სა ლა  გამ  
ძ ლე ო ბის, მო სა ლოდ ნე ლი მო სავ ლის, პრო დუქ
ტ ზე მოთხოვ ნის, ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის, ასე ვე, 
ად გი ლობ რი ვი, გე ოგ რა ფი უ ლი, ეკო ლო გი უ რი 
და აგ რო ნო მი უ ლი პი რო ბე ბი სად მი მიმ ღებ ლო
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

4. არ გა ჩე ხო ტყე ე ბი ან სხვა ბუ ნებ რი ვი ეკო სის
ტე მე ბი;

5. პო პუ ლა რი ზა ცია გა უ წიე ენ დე მურ სა ხე ო ბებს.

მოქმედება 5. 
მო უფ რ თხილ დი ნი ა დაგს, წყალ სა და ჰა ერს.

1. ოპ ტი მა ლუ რად მო იხ მა რე სა სუ ქე ბი, გა ა უმ ჯო
ბე სე ნი ა და გის ათ ვი სე ბა, გა მო ი ყე ნე მხო ლოდ მი
ნე რა ლუ რი და ბუ ნებ რი ვი სა სუ ქე ბი;

2. თა ვი დან აიცი ლე ნი ა და გის ერო ზია და გა რე
მოს და ბინ ძუ რე ბა;

3. გა მო ი ყე ნე წყა ლი ეფექ ტი ა ნად და და ნერ გე პა
სუ ხის მ გებ ლი ა ნი პრაქ ტი კა ჩამ დი ნა რე წყლებ თან 
მი მარ თე ბით;

4. არ მო იხ მა რო სის ტე მუ რი ჰერ ბი ცი დე ბი;

5. ჩა მო ა ყა ლი ბე პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი სად რე ნა ჟო 
და სარ წყა ვი პრაქ ტი კა.

მოქმედება 6.
ისწრაფე ბიომეურნეობის პრინციპებისაკენ, 
რომლებსაც ითვალისწინებს კანონი და 
საერთაშორისო სტანდარტები.
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რას ნიშნავს ეს?

თხილის წარმოების უდიდესი წილი სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკაზე მოდის და მოიცავს ყველაზე 

დიდ რისკს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების კუთხით. თხილის 

მეურნეობა საქართველოში სრულად ვერ აღმოფხვრის ქიმიური პროდუქტების გამოყენებას, ვინაიდან 

ქვეყანაში გავრცელებული მავნებლები აზიანებენ არა მხოლოდ ხარისხსა და მოსავალს, არამედ 

ჯანმრთელობასაც (მაგ.: შეიძლება შეუქცევადად დააზიანონ გარემო, ჯანდაცვის სფერო და ეკონომიკა).

ამიტომ ფერმერებმა თავიანთი კულტურები ფრთხილად უნდა მართონ. ეს აქტუალურია არა 

მხოლოდ ჯანმრთელობასა და გარემოსთან მიმართებით, არამედ მეურნეობისა და წარმოების 

ხარჯების შესამცირებლადაც: კერძოდ, მავნებელთა გადაჭარბებული კონტროლი ძვირი ჯდება და, 

თუ პასუხისმგებლობით არ განხორციელდება, შეიძლება მყიდველმა უარი თქვას პროდუქტზე, ან ის 

ამოიღონ ბაზრიდან.

ევროკავშირი საკმაოდ ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა პროდუქტებზე, რომლებიც უსაფრთხოა 

მეურნეობაში გამოსაყენებლად. ამ მონაცემთა უმეტესი ნაწილი ხელმისაწვდომია სურსათის ეროვნული 

სააგენტოდან და საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციიდან (GHGA). ფერმერები 

ყველანაირად უნდა ეცადონ ინფორმაციის მოპოვებას ნებისმიერ პესტიციდზე, ფუნგიციდზე, 

ჰერბიციდისა ან სხვა პროდუქტზე, რომლის გამოყენებასაც გეგმავენ; ასევე, უნდა დარწმუნდნენ, რომ 

გამოყენების ფარგლები 
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ბოსტნეულსა და მარცვლეულს, რომლებიც უფრო მეტად ტვირთავს გარემოს.3 ამრიგად, მინდვრების 

ან მიწის გამომფიტველ მცენარეთა ნაცვლად (მაგ.: ჩაი მოითხოვს ბევრად მეტ არაორგანულ სასუქსა 

და ჰერბიციდს), თხილის მეურნეობები ხეებით გაშენებული სივრცეებია, რაც დადებით გავლენას 

ახდენს გარემოზე. თუმცა, გაზრდილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, არსებობს რისკი, რომ თხილის 

მეურნეობები აითვისებენ მიმდებარე ტყეებს, რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს 

ადგილობრივ გარემოზე (რეგიონულზეც კი). პრინციპი 1ის მიზანია ტყეების შენარჩუნების ხელშეწყობა 

და ფერმერთა წახალისება, რომ ტყეების გაჩეხვის ან ბუნებრივი ეკოსისტემების შეცვლის ნაცვლად, 

გამოიყენონ ალტერნატიული საშუალებები. 

ფერმის მართვის საკითხები აქტუალურია მაღალხარისხიანი შედეგისთვის; ამდენად, მნიშვნელოვანია 

პასუხისმგებელი და მდგრადი მიდგომების ჩართვა პროცესში. საქართველოში ფერმერებს შეუძლიათ, 

სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და GHGAსგან მიიღონ კონკრეტული რჩევები და მხარდაჭერა 

ყველაზე ეფექტიან პრაქტიკებთან მიმართებით. ზოგადად, გასათვალისწინებელია შემდეგი საკითხები:

zz გასხვლა წელიწადში ერთხელ, რათა ხეს ჰქონდეს ოპტიმალური სტრუქტურა და სიჯანსაღე  

გამხმარი, მკვრივი, არაპროდუქტიული ან არასაჭირო წანაზარდები და ტოტები უნდა მოიჭრას;

zz პროცესის გასაადვილებლად, მოსავლის აღებამდე ხეხილის ბაღების გონივრულად გაწმენდა 

სარეველებისგან (ენერგოეფექტური და ეკომეგობრული გზით მორწყვასა და სარეველების 

კონტროლზე მეტი ინფორმაციისთვის, იხ. პრინციპი 2. გამოიყენე რესურსები ეკომეგობრული გზით);

zz მოსავლის აღებამდე, სულ მცირე, ერთი თვით ადრე ყველა პირუტყვისა და ფრინველის გაყვანა 

მეურნეობიდან (ტერიტორიიდან), რათა თავიდან აიცილოთ დაბინძურება;

zz თხილის დროულად შეგროვება, რათა არ დანესტიანდეს ან დაბინძურდეს; ეს სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია და მინიმუმადე ამცირებს აფლატოქსინის განვითარების რისკებს. თხილი უნდა 

შეგროვდეს დაცვენიდან 3 დღის განმავლობაში;

zz შეგროვებული მოსავალი დროულად უნდა გაიწმინდოს, რათა მოსცილდეს უცხო ნივთიერები ან 

ობიანი/დანესტიანებული თხილი.

3  წყარო: შეხვედრა GHGAს წარმომადგენლებთან, 2021 წლის 22 აპრილი.

ყველა პროდუქტი, რომლებსაც მოიხმარენ, დაშვებულია ევროკავშირის მხრიდან. ასეთი მიდგომა 

შესაძლებელს ხდის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსპორტს და, შესაბამისად, სამართლიანი და 

კონკურენტული ფასის დადებას ქართული თხილისთვის.1

გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები (გმო) არ არის გავრცელებული თხილის წარმოების 

ქართულ პრაქტიკაში, თუმცა მსგავსი მოდიფიკაციების სწრაფი განვითარებით შესაძლებელია თხილის 

კულტურის შეცვლა. ვინაიდან მომხმარებელთა უმეტესობა და, შესაბამისად, მოვაჭრეები უარყოფენ გმო 

პროდუქტებს (განსაკუთრებით, ალტერნატივების არსებობისას), გმოს გამოყენება შეძლებისდაგვარად 

თავიდან უნდა ავიცილოთ. 

საქართველოში თხილის ბიომეურნეობის დანერგვა საკმაოდ პრობლემურია მედეგ მავნებელთა 

(განსაკუთრებით, აზიური ფაროსანას) დიდი ოდენობის გამო, რომლებთან ეფექტიანად ბრძოლაც 

შეუძლებელია არაქიმიური პროდუქტებით. თუმცა, ბიომეურნეობის პრინციპები სულაც არ გამორიცხავს 

ყველა ქიმიური პროდუქტის გამოყენებას. საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო 

პრაქტიკის თანახმად, ბიო (ორგანული) მეურნეობის პრინციპები იძლევა არაორგანული პროდუქტების 

გამოყენების საშუალებას, თუ ორგანული პროდუქტები საფრთხეს უქმნის გარემოსა და ჯანმრთელობას. 

ამრიგად, ზედმიწევნითი შეფასებით და ზრუნვით, შესაძლებელია თხილის ბიომეურნეობის შექმნა. ეს 

მოქმედება არ ავალდებულებს ფერმერებს თავიანთი პრაქტიკის მთლიანად შეცვლას, თუმცა მიზნად 

ისახავს ბიოწარმოებისკენ სწრაფვას და არსებული პრაქტიკის მაქსიმალურ შესაბამისობას ამგვარ 

წარმოებასთან.

ბიომრავალფეროვნება ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ქართულ კონტექსტში. ამჟამად 

საქართველოში გავრცელებულია თხილის 18 სახეობა. სამი მათგანი გამოიყენება წარმოებისთვის, 

რომელთაგან ორი ენდემური ჯიშია.2 მნიშვნელოვანია, ფერმერებმა შეინარჩუნონ ეს სახეობები; 

ასევე, შეარჩიონ ახალი ჯიშებიც  გამძლეობის, შესაძლო მოსავლის, პროდუქტზე მოთხოვნის, ბაზრის 

მოთხოვნების, ადგილობრივი, გეოგრაფიული, ეკოლოგიური და აგრონომიული პირობების მიხედვით; 

მიზანშეწონილია, ძირითად ჯიშებს შორის თხილის ხეების, სულ მცირე, ერთი სხვა სახეობის დარგვა 

ურთიერთდამტვერვისთვის.

ამავე დროს, მცირე და საშუალო ზომის თხილის მეურნეობები მდებარეობს სხვა კულტურებთან ახლოს, 

ან მათ მიმდებარედ (ეს შეიძლება იყოს ენდემური მცენარეებიც: მარცვლეული, ვაზი, ბოსტნეული და 

სხვა). ფერმერები უნდა დარწმუნდნენ, რომ უარყოფითად არ იმოქმედებენ ასეთ ნარგავებზე, თუმცა 

თხილის სხვადასხვა სახეობის შეჯვარება კარგი პრაქტიკაა. არანაირი მეურნეობა არ უნდა არსებობდეს 

დაცული ტერიტორიიდან 2 კმის რადიუსში, თუ ეს არ არის ნებადართული ტერიტორიის მართვის 

გეგმის მიხედვით.

ქართული თხილი თითქმის არასოდეს ირგვება ტყის გაჩეხვის შედეგად, რადგან მეურნეობისთვის 

გამოიყენება არსებული სასოფლოსამეურნეო მიწები. მეტიც, თხილი ხშირად ცვლის ჩაის, 

1  ევროკავშირის მიერ ნებადართული პესტიციდები ასახულია ამ მონაცემთა ბაზაში: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_
en; ევროკავშირმა განაახლა სასუქებთან დაკავშირებული რეგულირებაც, რაც გაანალიზებულია სახელმძღვანელოს მეორე 
ნაწილში. 

2  წყარო: შეხვედრა GHGAს წარმომადგენლებთან, 2021 წლის 22 აპრილი. საქართველოში თხილის ენდემურ სახეობებზე 
ინფორმაცია მოცემულია თხილის წარმოების სახელმძღვანელოში, UNDP, SCO, 2016, გვ. 1225, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://www.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/UNDP_GE_ED_Hazelnut_Production_manual_201604.pdf 
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საქართველოში თხილი ყველაზე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში (სადაც ბუნებრივი 

ტენიანობა მაღალია) და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში (სადაც ტენიანობა 

დაბალია). ამრიგად, ზოგ შემთხვევაში (განსაკუთრებით კახეთში) საჭიროა მიწის ნაკვეთების მორწყვა. 

ადგილობრივი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ფერმერები ხშირად იყენებენ ბუნებრივ სარწყავ მეთოდებს 

ეკოსისტემაზე შეზღუდული ზემოქმედებით.

მცირე და საშუალო ფერმებში გავრცელებული პრაქტიკაა რამდენიმე მცენარის შერევა, ბუნებრივი 

განაყოფიერების პროცესების მხარდაჭერა ბოსტნეულის ან სხვა მცენარეთა მეშვეობით, რაც 

ნეშომპალად იქცევა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მიწის განაყოფიერება ნაკელისა და ადგილობრივი 

მინერალების საშუალებით. მცირე ფერმერები ნაკელს ხშირად საკუთარი საოჯახო მეურნეობის 

რესურსებიდან იყენებენ, უფრო დიდი ფერმერები კი ყიდულობენ მას, თუმცა ნაკელი ფართოდ 

ხელმისაწვდომი არ არის საქართველოში.

ჩვენს ქვეყანაში თხილს სჭირდება სასუქით გამდიდრება, მით უფრო, ნიადაგის PH დონის 

დასაბალანსებლად. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია, როდესაც ფერმები ვითარდება მიწებზე, 

რომლებზეც სხვა კულტურები გაიზარდა და მოითხოვს შემდგომ დაბალანსებას (მაგ.: დასავლეთ 

საქართველოში თხილი ხშირად გაშენებულია ჩაის პლანტაციებისთვის გამოყენებულ მიწებზე, 

რაც იწვევს ნიადაგის მაღალ მჟავიანობას). პრაქტიკაში გამოყენებული სასუქები უმეტესწილად 

მინერალურია (შესაბამისად, მდგრადიც), თუმცა არსებობს ქიმიური სასუქებიც, რომლებსაც ფერმერები 

უნდა მოერიდონ.

მორწყვა (და დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დრენაჟი) ასევე აქტუალურია თხილის 

მეურნეობისთვის. მრავალი სახელმწიფო პროგრამა უჭერს ფერმერებს მხარს კარგი სარწყავი 

პრაქტიკის დამკვიდრებაში. წყლის უპასუხისმგებლო მოხმარებას შეიძლება მოჰყვეს არა მხოლოდ 

წყლის დაკარგვა, არამედ უფრო მაღალი ხარჯები და მოსავლის ხარისხის დაქვეითება (მაღალი 

ტენიანობა, რომლის ადვილად გაშრობა შეუძლებელია, და მოსავლის შედეგიანობა მცირდება). წყლის 

მდგრადი გამოყენება, განსაკუთრებით, მცირე და საშუალო მეურნეობებისთვის (სადაც წვეთოვანი 

მორწყვით ყოველთვის არ სარგებლობენ), შეიძლება ასევე პრობლემური იყოს, განსაკუთრებით იმ 

ადგილებში, სადაც წყალი არ ექვემდებარება ადგილობრივ საკომუნიკაციო სისტემას და ფერმერები არ 

იხდიან მოსაკრებელს მისი მოხმარებისთვის (ანუ არაფერი აბალანსებს გადაჭარბებულ გამოყენებას).

თხილის ქართულ მეურნეობაში გამოყენებული ჰერბიციდები იშვიათად არის სისტემური, ვინაიდან 

მკვეთრად აზიანებს მიწასა და თხილის ხეს. თუმცა, მოკლევადიანი და ძლიერი ეფექტის გამო, 

შესაძლოა, ფერმერებმა ისინი მაინც გამოიყენონ. სასურველია მულჩირების გამოყენება, ჰერბიციდების 

ნაცვლად, თუმცა ყველა ფერმას არ მიუწვდება ხელი მულჩირების მანქანებზე (მიწის ფორმის ან 

მცენარის ფორმირების გამო).

როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

საქართველოში (როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ნაწილში) არსებული გარემო პირობების, 
ყველაზე გავრცელებული მავნებლებისა და ფერმერულ მეურნეობაში გამოყენებული თხილის 
სახეობების გათვალისწინებით, შემუშავებულია კონკრეტული მიდგომები, რომლებიც ქმნის 
პასუხისმგებლიან სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკას:

უპირველეს ყოვლისა, ფრთხილად უნდა შეფასდეს რისკები  
მავნებლები და დაავადებები, რომლებიც თხილს ყოველწლიურად 
უქმნის საფრთხეს; ასევე, მკურნალობის დოზა, მეთოდები 
და მათგან მომდინარე რისკები გარემოსა (ნიადაგი, 
წყალი, ჰაერი, მცენარეები და ცხოველები) და ადამიანის 
ჯანმრთელობასთან მიმართებით. ეს შესაძლებელია 
GHGAს ექსპერტთა დახმარებით. საოჯახო მეურნეობებს 
შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ასოციაციას ან სურსათის 
ეროვნულ სააგენტოსაც და გაარკვიონ მათი ბაღების 
ადგილმდებარეობის ზოგადი სამეურნეო კონტექსტი.

შეფასების შემდეგ, ადგილობრივი რეგულაციებისა და 
რეკომენდაციების მიხედვით უნდა შეირჩეს სამკურნალო 
საშუალებები და მეთოდები. ფერმერებმა უნდა დაიცვან 
ბალანსი რისკებსა და ამ პროდუქტებს/მეთოდებს შორის; 
ასევე, გაითვალისწინონ სახელმწიფო უწყებებისა თუ 
ასოციაციების (როგორიცაა GHGA) რჩევები, რადგანაც ისინი 
ემყარება მდგრად პრაქტიკას.

იშვიათად, ბაზარზე გვხვდება პესტიციდები და ფუნგიციდები, 
რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ტოქსიკურ დამაბინძურებლებს (მაგ.: 
მძიმე მეტალებს, როგორიცაა ტყვია; ან წამლების ჭარბ რაოდენობას). 
ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც ფერმერები იყენებენ, ნებადართული უნდა იყოს ევროკავშირში. ამ 
ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და/ან ასოციაციისგან.

წვდომის შემთხვევაში, ფერმერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ ბიო (ორგანულ) პროდუქტებს. 
ხშირად ბიოპროდუქტები შეიძლება შეურიონ ქიმიურ პროდუქტებს, რათა ქიმიკატების გამოყენება 
უმცირეს დონემდე დაიყვანონ.

დაცული უნდა იყოს ფუმიგაციის სპეციფიკური გრაფიკი  ეს უზრუნველყოფს პრაქტიკის ეფექტიანობას 
და, ამავდროულად, ფერმერებს საშუალებას აძლევს, რომ პასუხისმგებლობით მო ეკიდონ ეკოსისტემას 
(მაგ.: ასოციაციის პრაქტიკა ყურადღებას აქცევს მეფუტკრეთა ინტერესებს, რომ ქიმიკატებმა არ 
დააზარალოს სკა).

სახიფათო აგროქიმიკატების გამოყენებისას ფერმერებმა უნდა გაატარონ რისკის შემამცირებელი 
ზომები, რომლებიც მინიმუმამდე შეამცირებენ ზემოქმედებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე 
(მაგ.: ნივთიერებათა დამმუშავებლებს გადაეცეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა (PPE), პოტენციურად 
ზიანის ქვეშ მყოფი პირები გააფრთხილონ რისკებზე და დარგონ უნაყოფო ხეებისგან შემდგარი 
ბარიერები, როგორიცაა ქარსაცავი ზოლები).

კარგი პრაქტიკა
აზიურ ფაროსანასთან 
ბრძოლის ერთ-ერთი 
ყველაზე ეფექტიანი 
მეთოდია ფერომონების 
(ბიოპროდუქტების) 
გამოყენება უნაყოფო 
ხეების მიმართ (ბაღებისა 
და ცხოველებისგან 
მოშორებით), რომლებიც 
შემდეგ ქიმიკატებით 
იწამლება.
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ფერ მე რე ბი უნ და ეცა დონ მხო ლოდ კონ ტაქ ტუ რი პრო დუქ ტე ბის (ჰერბიციდები, პეს ტი ცი დე ბი და ფუნ
გი ცი დე ბი) გა მო ყე ნე ბას, თუ ისი ნი საფ რ თხეს არ უქ მ ნი ან ადა მი ა ნებ სა და გა რე მოს, და თა ვი დან აიცი
ლონ სის ტე მუ რი პრო დუქ ტე ბი. ყვა ვი ლო ბის პე რი ოდ ში ნა ყო ფი არ უნ და შე ი წამ ლოს, ყვე ლა ფუ მი გა ცია 
უნ და შეწყ დეს მო სავ ლის აღე ბამ დე, სულ მცი რე, 15 დღით ად რე.

ფერ მე რებ მა უნ და შე ი ნა ხონ ჩა ნა წე რე ბი პეს ტი ცი დად და სა სუ ქად გა მო ყე ნე ბულ აგ რო ქი მი კა ტებ ზე, 
მათ რა ო დე ნო ბა ზე, გა მო ყე ნე ბის დრო სა და პრო ცეს ში ჩარ თულ პი რებ ზე. ეს ხელს უწყობს პრო დუქ
ტის მიკ ვ ლე ვა დო ბას (იხ. პრინ ცი პი 4. ხე ლი შე უწყ ვე მიკ ვ ლე ვა დო ბას), ასე ვე, იმ ინ ფორ მა ცი ის შე ნახ
ვას, რო მე ლიც ადას ტუ რებს გა მო ყე ნე ბუ ლი ზო მე ბის შე სა ბა მი სო ბას მდგრა დო ბის სა ერ თა შო რი სო და 
ეროვ ნულ სტან დარ ტებ თან, კერ ძოდ, სურ სა თის ხა რის ხი სა და უვ ნებ ლო ბის, ასე ვე, გა რე მოს დაც ვი სა 
და ადა მი ა ნის ჯან დაც ვის კუთხით. პრაქ ტი კულ დო ნე ზე, აგ რო ქი მი კა ტებ ზე ჩა ნა წე რი ხელს უწყობს IPM
ის პრაქ ტი კის ოპ ტი მი ზა ცი ა საც, მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბით ისეთ სა კითხ ზე, თუ რა მუ შა ობს და რა არა.

და ბო ლოს, უფ რო ყოვ ლის მომ ც ვე ლი მიდ გო მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ფერ მე რებ მა უნ და გა მო ი
ყე ნონ სურ სა თის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს სა გან მა ნათ ლებ ლო ან ინ ფორ მა ცი უ ლი რე სურ სე ბი, რო გო
რი ცაა მავ ნე ბელ თა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვის (IPM) სის ტე მე ბი, რომ ლებ საც აქვთ სა ერ თა შო რი სო 
დო ნო რე ბის მხარ და ჭე რა. სა ა გენ ტო გან სა კუთ რე ბით აქ ტი უ რად უჭერს მხარს ფერ მე რებს, რომ ლე
ბიც ებ რ ძ ვი ან აზი ურ ფა რო სა ნას, და ეხ მა რე ბა მათ რო გორც ინ ფორ მა ცი უ ლად, ისე მა ტე რი ა ლუ რად  
(http://nfa.gov.ge/).

ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც ფერმერები იყენებენ მეურნეობაში, არ უნდა შეიცავდეს 
გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმს. ყველა გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა იყოს შესაბამისად 
ეტიკეტირებული; თუ ეტიკეტირება არაზუსტია, ფერმერებს შეუძლიათ, უფრო დეტალური ინფორმაცია 

მიიღონ სურსათის ეროვნული სააგენტოსა ან მწარმოებელთა ასოციაციისგან (GHGA).

ფერმერებმა, რომლებიც თხილის მეურნეობას იწყებენ, არ უნდა დარგონ გენეტიკურად 

მოდიფიცირებული თხილი, მაშინაც კი, თუ ამ მცენარეს აქვს უფრო მაღალი დაცვა მავნებლების, 

სოკოების ან სხვა დაავადებებისგან.

ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, ფერმერებს შეუძლიათ:

zz პრიორიტეტი მიანიჭონ ენდემურ სახეობებს;

zz ითანამშრომლონ ჯვარედინი დამტვერვისთვის;

zz დარწმუნდნენ, რომ თხილი არ ირგვება ტყეების გაჩეხვისა ან სხვა ბუნებრივი ეკოსისტემების 

განადგურების შედეგად;

zz სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ნებისმიერი პრაქტიკა ითვალისწინებს მიმდებარე 

ეკოსისტემას, ასევე, მცენარეთა ან ცხოველთა დაცვას ფერმის შიგნით ან მის სიახლოვეს. 

მავ ნე ბელ თა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვა 
(IPM) ით ვა ლის წი ნებს კონ კ რე ტუ ლი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კონ ტექ ს ტის შე სა ბა-
მის ელე მენ ტებს (საერთო მავ ნებ ლე ბი, 
პრო დუქ ტის ტი პი, გე ოგ რა ფი უ ლი პი რო ბე-
ბი და სხვა) და ყვე ლა არ სე ბუ ლი მიდ გო მი-
დან ირ ჩევს მავ ნე ბელ თა მარ თ ვის სა უ კე-
თე სო კომ ბი ნა ცი ას.
ამ მიდგომის ძირითადი ელემენტებია:
zz პრევენცია
zz მონიტორინგი და შეფასება
zz ინტერვენცია

წყარო: GLOBALG.A.Pის სახელმძღვანელო: 

მავნებელთა ინტეგრირებული მართვის 

ინსტრუმენტების კრებული

დამმტვერავების დაცვა
დამ მ ტ ვე რა ვე ბი არი ან მწე რე ბი, ფრინ ვე
ლე ბი და ძუ ძუმ წოვ რე ბი, რომ ლე ბიც გა-
დამ წყ ვეტ როლს ას რუ ლე ბენ ყვა ვი ლო ვან 
მცე ნა რე თა დამ ტ ვერ ვა ში და, შე სა ბა მი სად, 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და კონ სერ ვა ცი ის 
ძი რი თად ელე მენ ტე ბად მი იჩ ნე ვი ან.

zz ფუტ კა რი სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე-
ბუ ლი დამ მ ტ ვე რა ვი ა, რო მე ლიც და უც ვე ლია აგ-
რო ქი მი კა ტე ბი სა და უპა სუ ხის მ გებ ლო სა მე ურ ნეო 
პრაქ ტი კის გან.

zz ფერ მე რებ მა უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ გა რე უ ლი 
და ში ნა უ რი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბი და თა ვი ან თი  
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბი სას მი ნი მუ მამ-
დე შე ამ ცი რონ მა თი ზე მოქ მე დე ბის რის კე ბი.

გადახედე 
საკუთარ
პრაქტიკას 
(გაანალიზე
წარსული 
გამოცდილება)

შეაფასე /
განსაზღვრე
მთავარი
მავნებლები,
სოკოვანი და სხვა
დაავადებები

შეაფასე ყველა
შესაძლო
მეთოდი
(პრევენციული,
ბიო, სინთეზური,
და ა.შ.)

შეარჩიე
კომპლექსური
მეთოდი,
საჭიროებებსა და
პრიორიტეტებზე
დაყრდნობით

მავნებელთა ინტეგრირებული მართვა (IPM)
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სასუქის შეტანის ყველა პრაქტიკა უნდა ეფუძნებოდეს წინასწარ შეფასებას (სახელმწიფო სუბიექტები, 

კერძოდ, სურსათის ეროვნული სააგენტო და თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია, ფერმერებს 

მხარდაჭერას სთავაზობენ ნიადაგის ანალიზით; კვლევა ტარდება მცირე თემში; თუ ფერმა დიდია 

 ინდივიდუალურადაც). ეს ფერმერებს საშუალებას აძლევს, რომ განსაზღვრონ საჭირო სასუქი და 

შესაბამისად დაგეგმონ აქტივობები.

განაყოფიერების გეგმა ფერმერებს აძლევს ხარჯების შემცირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის 

საშუალებას (მაგ.: მულჩირებასთან შერევით, სასუქი უფრო ქმედითად გამოიყენება, რადგან 

მულჩირების მანქანები ხნავს მიწას; სასუქების ეფექტიანი შეტანის საშუალებას იძლევა წვეთოვანი 

სარწყავი სიტემებიც).

ფერმერებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ მინერალური ან მიკრობული სასუქები და თავიდან აიცილონ 

ქიმიური საშულებები, რომლებიც არა მხოლოდ ძვირია, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში ფიტავენ 

კიდეც ნიადაგს. მეწარმეები თავიანთ პრაქტიკაში ხშირად ამატებენ შლამს (მდინარეებიდან) ან ნაკელს, 

რაც ზრდის განაყოფიერების ხარისხს და, ამავდროულად, იცავს ეკოსისტემასაც.

ფერმერებმა უნდა მოიძიონ ადგილობრივი მინერალური მაღაროები, ან ნარჩენების გადამზიდავები. 

ეს მათ საშუალებას მისცემს, მეტი რესურსი გამოიყენონ ადგილობრივი ეკოსისტემიდან. ამავე დროს, 

ფერმერები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ეს მაღაროები ზიანს არ აყენებს გარემოს.

მულჩირების მანქანების გამოყენებისას ფერმერებმა უნდა გამოიჩინონ ყურადღება, რადგან 

კულტურებისთვის საზიანო ზოგიერთი ორგანიზმი შეიძლება მრავლდებოდეს ტენიან პირობებში, რასაც 

მანქანა წარმოშობს. 

სახელმწიფო პროგრამებსა და თანადაფინანსების სქემებს შეუძლიათ ფერმერთა მხარდაჭერა 

მდგრადი სარწყავი (წვეთოვანი სისტემების) და სადრენაჟო პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში. სოფლის 

განვითარების სააგენტო (RDA) და თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია ამ პროცესის მთავარი 

მხარდამჭერები არიან. ეს ეხმარება ფერმერებს, რომ არ გამოიყენონ ზედმეტი წყალი, ან არ გამოფიტონ 

ნიადაგი. მდგრადი სარწყავი სისტემა ითვალისწინებს წყლის საჭიროებებს, ასევე, ინფორმაციას 

დროსა და ნალექებზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, სარწყავად არ გამოიყენებოდეს გაუფილტრავი 

საკანალიზაციო წყალი, გაფილტვრის შემთხვევაში კი მისი ხარისხი შეესაბამებოდეს მითითებებს 

სოფლის მეურნეობაში ჩამდინარე წყლების უსაფრთხო გამოყენებაზე.4 ფერმერებმა უნდა შეარჩიონ 

წყლის ყველაზე მცირე მოხმარების მეთოდები და პრაქტიკა (წვეთოვანი სარწყავი სისტემები); სადაც 

4  მეტი ინფორმაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) პრაქტიკებზე იხ. ბმულზე: 
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/ 

ეს მიუწვდომელია, თავი უნდა აარიდონ გადაჭარბებულ გამოყენებას  გაიღონ ნაკლები 

ხარჯები და მიიღონ უფრო მაღალი ხარისხი (ზედმეტმა წყალმა შეიძლება დააქვეითოს კიდეც თხილის 

ხარისხი).

გასხვლის პრაქტიკა ხელმისაწვდომია ადგილობრივ სახელმძღვანელოებში; ამასთანავე, 

სახელმწიფო ერთეულები და მწარმოებელთა ასოციაციაც სთავაზობენ ფერმერებს გასხვლაში 

დახმარებას თხილის უფრო მაღალი მოსავლიანობისა და გრძელვადიანი სიჯანსაღისთვის.

ფერმერებმა მეტი ინფორმაცია უნდა მოიძიონ ორგანულ მეურნეობაზე  როგორც ადგილობრივი 

კანონმდებლობის (იხ. წინამდებარე სახელმძღვანელოს II ნაწილი), ასევე პრაქტიკის საშუალებით.5 

ბიო (ორგანულ) მეურნეობას აქვს ოთხი ძირითადი პრინციპი:6

5  თხილის ბიომეურნეობისა და მავნებელთა მართვის შესახებ კარგი წყაროა „თხილის მავნებელ დაავადებები და მათი მართვა 
ბიომეურნეობაში“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი, 2019, ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://srca.gov.ge/files/bio_txili.pdf 

6  https://www.ifoam.bio/whyorganic/shapingagriculture/fourprinciplesorganic  

ჯანმრთელობა
შე ი ნარ ჩუ ნე და გა აძ ლი ე რე ნი ა და გის, მცე ნა რის, ცხო
ვე ლის, ადა მი ა ნი სა და პლა ნე ტის, რო გორც ერ თი ა ნი 
და გა ნუ ყო ფე ლი ერ თე უ ლის სი ჯან სა ღე.

ეკოლოგია იმუშავე, განავითარე და შეინარჩუნე ცოცხალი 
ეკოსისტემა და ციკლი.

სამართლიანობა დაამყარე ურთიერთობები საერთო გარემოსა და 
ცხოვრების მიმართ სამართლიანობით.

ზრუნვა
მართე ფრთხილად და პასუხისმგებლობით, რათა 
დაიცვა თანამედროვე თუ მომავალი თაობებისა და 
გარემოს სიჯანსაღე, კეთილდღეობასთან ერთად.

ნიადაგის
ანალიზი
(ლაბორატორიული 
კვლევა)

ყველაზე
ეფექტიანი და
საჭირო სასუქის
შერჩევა

სასუქით
გამდიდრების
გრაფიკის
შედგენა

მინერალური და
მიკრობული
სასუქების
კომბინირება

 ნიადაგის განაყოფიერების პროცესი

პესტიციდები ან 
არაორგანული სასუქი არ 
გამოიყენება:
zz ნებისმიერი მუდმივი ან სეზონური წყლის ავზიდან 

5 მეტრზე, თუ მისი სიგანე 2 მეტრამდეა;

zz ნებისმიერი მუდმივი ან სეზონური წყლის ავზიდან 
10 მეტრზე, თუ მის სიგანე 3 მეტრი, ან მეტია;

zz ნებისმიერი წყაროდან 15 მეტრზე.

ორგანული სასუქის წყალში 
ჩადინება მინიმუმამდე უნდა 
შემცირდეს
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გამოიყენე რესურსები 
ეკომეგობრული გზით2პრინციპი

მოქმედება 7.  
წაახალისე და დანერგე ეკომეგობრული 
ტექნოლოგიები.

1. გამოიყენე ენერგია ეფექტიანად;

2. პრიორიტეტი მიანიჭე განახლებად ენერგიას;

3. გამოიყენე პრაქტიკები, რომელთაც ნაკლები 
გაფრქვევები ახლავს.

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

ხელმისაწვდომი 
და სუფთა ენერგია

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

გარემოს დაცვა ერთ-ერთი უმთავრესი საზოგადოებრივი ღირებულებაა, განსაკუთრებით, თანამედროვე 

კლიმატის კრიზისის ფონზე. საქართველომ, როგორც გლობალური საზოგადოების ნაწილმა, აღიარა 

გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის მაღალი მნიშვნელობა. ნებისმიერი 

სასოფლო-სამეურნეო პროცესის მსგავსად, თხილის მეურნეობასაც განსაკუთრებული ზეგავლენა 

აქვს ორივე საკითხზე. შესაბამისად, მცირე ფერმერებმაც უნდა გადადგან ნაბიჯები ყოველგვარი მავნე 

ზემოქმედების შესამცირებლად და შესაძლებლობების ფარგლებში იზრუნონ გარემოზე.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 8. 

უზრუნველყავი ნარჩენების მდგრადი მართვა.

1. ხელახლა გამოიყენე ნარჩენები;

2. გამოიყენე თხილის ნაჭუჭი, გარემოზე უარესი 
ზემოქმედების მქონე საწვავი მასალის ნაცვლად 
(როგორიცაა ქვანახშირი და, ზოგ შემთხვევაში, 
შეშა);

3. ეცადე დანერგო მულჩირების პრაქტიკა, რათა 
შეამცირო ნარჩენი და გაზარდო ნეშომპალის 
წარმოქმნა;

4. თავიდან აიცილე ნარჩენის ღია სივრცეში 
დაწვა.

მოქმედება 9. მართე მიწა მდგრადად.

7|9|12|13|14|15

რას ნიშნავს ეს?
უფრო დიდი მეურნეობებისა ან ჩამბარებლებისთვის მნიშვნელოვანია ენერგიის წყაროები. მანქანები, 

რომლებიც გამოიყენება მიწათმოქმედებაში (მულჩირება, ფუმიგაცია, ხვნა, შეგროვება და შრობა) 

ხშირად დიზელის საწვავს მოიხმარს, თუმცა ძალიან მცირე მოცულობით; სამეურნეო ტერიტორიის 

მართვა (განათება, მართვის შენობები და ა.შ.) საჭიროებს ელექტროენერგიას ან გათბობას, თუმცა 

ასევე მცირე მოხმარებით; ხოლო თხილის მტვრევის, შრობისა და შენახვის პროცესი მოითხოვს 

დიდი მოცულობის ენერგიას. ფერმერებმა/ჩამბარებლებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ განახლებად 

ენერგიას და უზრუნველყონ ნახშირბადის დაბალი ემისია.

თხილის მეურნეობას ძირითადად ორგანული ნარჩენები აქვს  ნასხლავი, სარეველები, ქერქი და 

ნაჭუჭი. შესაბამისად, არ არის საჭირო ნარჩენების მართვის კომპლექსური პრაქტიკა. თუმცა, ქართული 

პრაქტიკის ანალიზმა ცხადყო, რომ არსებობს გარკვეული მიდგომები, რომლებთან გამკლავებაც 

საჭიროა. ბევრ ფერმერს არ აქვს დამკვიდრებული ნასხლავის, სარეველას ან ქერქის კომპოსტში 

გამოყენების პრაქტიკა, ან კომპოსტირების მიზნით დათმობა მათთვის, ვინც მას აწარმოებს. ნაჭუჭი 

ხშირად გამოიყენება როგორც საწვავი აგენტი ან მასალა, თუმცა მან უნდა ჩაანაცვლოს უფრო მეტად 

დამაბინძურებელი მასალები (ქვანახშირი, შეშა) და არა ბუნებრივი აირი.

მსხვილი ფერმერები ხშირად იყენებენ მულჩებს, ხოლო მცირე და საშუალო ზომის მწარმოებლები  

იშვიათად. ამიტომ, სარეველებისა ან ქერქის ხელახალი გამოყენება ნეშომპალაში საკმაოდ იშვიათია. 

სამწუხაროდ, ბევრი ფერმერი წვავს ნარჩენებს ღია სივრცეებში, თუმცა, მათი განცხადებით, მხოლოდ 

მცირე რაოდენობით და კანონით დადგენილ ფარგლებში.7 მეორე მხრივ, მცირე მეურნეობები 

ერთმანეთთან ახლოს მდებარეობს და, ვინაიდან წვა ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა, რამდენიმე 

ფერმერის მიერ ნარჩენების დაწვა ერთობლიობაში უკიდურესად უარყოფით გავლენას ახდენს 

ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მიწის დაბალი ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სასოფლოსამეურნეო მიწების მართვა ყველაზე მდგრადი 

ფორმით. მიწის ზუსტი ადგილმდებარეობიდან, პირობებიდან, რელიეფიდან, ფორმიდან და სხვა 

მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ფერმერებმა ყურადღებით უნდა განსაზღვრონ მათ მიერ 

დარგული/დასარგავი თხილის ნერგების რაოდენობა. ასოციაციებისა და სამთავრობო უწყებების 

დამკვიდრებული პრაქტიკისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაძლებელია კონკრეტულ 

მიწის ნაკვეთზე ყველაზე მაღალი მოსავლიანობის უზრუნველყოფა. ამ პრინციპებისა და ფერმერთა 

საუკეთესო პრაქტიკის დაცვით, 1 ჰექტარ ტიპურ მიწას (რომელიც დაბალანსებულად ირწყვება, და 

აქვს ჯანსაღი ნიადაგი და სტანდარტული რელიეფი) შეუძლია, გამოიღოს, საშუალოდ, 

33,5 ტონა გაუტეხავი/ნაჭუჭიანი ნედლი თხილის მოსავალი.

7  ინტერვიუები მცირე და საშუალო ფერმერებთან, მარტიაპრილი, 2021.

SDG-ის გავლენა 

გამოყენების ფარგლები 
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როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?
ფერმერებმა უნდა გამოიყენონ მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსი. თუ ისინი დაკავებულნი არიან 

სხვადასხვა სასოფლოსამეურნეო დარგში, უნდა განიხილონ ეკოსისტემის შიგნით არსებული 

რესურსების გამოყენება, კიდევ უფრო შეამცირონ გარკვეული პროდუქციის შეძენის ღირებულება და 

გაზარდონ ეფექტიანობა.

როდესაც ფერმერები საჭიროებენ ენერგიის წყაროს (მაგ.: დიზელს მანქანებისთვის), უნდა მოიძიონ 

სუფთა საწვავი; ამავე დროს, ეს მანქანები ქმედითად უნდა ამუშაონ (მაგ.: ისინი არ უნდა იყოს ჩართული, 

თუ არ გამოიყენება).

ელექტროენერგიის მოხმარებისას ფერმერებმა/ჩამბარებლებმა უნდა ისარგებლონ განახლებადი 

წყაროებით. სპეციალური სახელმწიფო და საერთაშორისო დონორი პროგრამები მხარს უჭერს მზის 

ან ქარის ენერგიის სისტემათა დამონტაჟებას; საქართველოში ნეტო აღრიცხვის პროგრამის თანახმად, 

ასეთი წყაროების მეშვეობით დაზოგილი ენერგია მომხმარებელს უკან უბრუნდება.8 შესაბამისად, ეს 

ეკომეგობრული მიდგომაც არის და საგრძნობლადაც ამცირებს ფერმერთა ხარჯებს.

რაც შე ე ხე ბა საშ რობ სა შუ ა ლე ბებს, მწარ მო ე ბე ლებს შე უძ ლი ათ გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის გა მოყ ნე ბაც 

და ნე ტო აღ რიცხ ვის სის ტე მით სარ გებ ლო ბაც (შრობა არ მიმ დი ნა რე ობს მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, 

რა საც მა ღა ლი სარ გებ ლის მო ტა ნა შე უძ ლი ა); ამავ დ რო უ ლად, ნა ჭუ ჭის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბით შე საძ

ლე ბე ლი ხდე ბა ნარ ჩე ნე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვა; სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, არ სე ბობს ფილ ტ რე ბი ჰა ე

რის და ბინ ძუ რე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად (GHGAს საშ რო ბე ბის პრაქ ტი კა ამის კარ გი მა გა ლი თი ა).

ფერ მე რებ მა უნ და შე ი მუ შა ონ და შე ას რუ ლონ ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის გეგ მა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი

ნებს გა რე მოს თ ვის სა ში ში ბი ო ლო გი უ რი და ქი მი უ რი ნარ ჩე ნე ბი სა და ჩამ დი ნა რე წყლე ბის სა კითხებს. 

ფერ მე რებ მა უნ და მო ძებ ნონ ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის გზე ბი და, თუ არ შე უძ ლი ათ სა კუ თა

რი რე სურ სე ბით კომ პოს ტი რე ბა, ითა ნამ შ რომ ლონ სა ხელ მ წი ფო ან კერ ძო პი რებ თან. ფერ მის ნარ ჩე

ნე ბის გა სა ნად გუ რებ ლად ცეცხ ლის გა მო ყე ნე ბა იკ რ ძა ლე ბა და და საშ ვე ბია მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბულ 

/ სა გან გე ბო შემ თხ ვე ვებ ში.

ნა ჭუ ჭი უნ და და იწ ვას მხო ლოდ მა შინ, თუ არ არ სე ბობს ბუ ნებ რი ვი აირი, ან სუფ თა ენერ გი ის წყა რო

ე ბი.

მსხვილ მა ფერ მე რებ მა უნ და და ნერ გონ ტექ ნო ლო გი ე ბით მულ ჩი რე ბის პრაქ ტი კა, ხო ლო მცი რე და 

სა შუ ა ლო ფერ მე რებ მა გა ა ერ თი ა ნონ ძა ლე ბი ამ გ ვა რი მან ქა ნე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის თ ვის, ან ის  არ

გებ ლონ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბი სა და მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რით.

8  მეტი ინფორმაციისთვის, იხ: https://gnerc.org/ge/userpage/usefulinformationforcustomers/netoaghritskhva/59 

ნაჭუჭი გამოიყენება
საშრობი მანქანის საწვავად

თხილი იყიდება გაუტეხავი/ნაჭუჭიანი სახით; 
დამტვრევის შემდეგ ნაჭუჭი ბრუნდება 
საშრობში/თხილი იმტვრევა, გული იყიდება, 
ნაჭუჭი კი რჩება საშრობში 

3პრინციპი

მოქმედება 10.  
იზ რუ ნე სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ზე.

1. არ გა მო ი ყე ნო ტოქ სი კუ რი აგ რო ქი მი კა ტე ბი 
ისე, რომ და ზი ან დეს სა ბო ლოო პრო დუქ ტის ხა
რის ხი და უსაფ რ თხო ე ბა;

2. თა ვი დან აირი დე მომ წამ ლა ვი და მა ბინ ძუ რებ
ლე ბი;

3. და ი ცა ვი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და ჰი გი ე ნის 
სტან დარ ტე ბი და კა ნონ მ დებ ლო ბა; 

4. და ნერ გე რის კის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რო
გო რი ცაა კარ გი ჰი გი ე ნის პრაქ ტი კა (GHPs) ან / 
და საფ რ თხის ანა ლი ზი და კრი ტი კუ ლი სა კონ 
 ტ რო ლო წერ ტი ლე ბის (HACPP) სის ტე მე ბი;

5. გა ნა ხორ ცი ე ლე პრო დუქ ტე ბის სწო რი ეტი კე
ტი რე ბა; 

6. შე ა მოწ მე, აღ მო ა ჩი ნე, იმოქ მე დე  მომ წამ ლა
ვი ნივ თი ე რე ბებს აღ მო ჩე ნი სას, სა ჭი როა მა თი 
შე სა ბა მი სი ეტი კე ტი რე ბა, გან ცალ კე ვე ბა და მო
ნიშ ვ ნა სპე ცი ფი კუ რი გა მო ყე ნე ბის თ ვის.

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 11. 

უზრუნველყავი  
პასუხისმგებლიანი მარკეტინგი.

2|3|12

დაიცავი  
მომხმარებელთა  
უფლებები

თხილის მეურნეობას პირდაპირი კავშირი აქვს მომხმარებელთა ჯანმრთელობასთან. შესაბამისად, 

სურსათის უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მომხმარებლებს უფლება აქვთ, სრული 

ინფორმაცია მიიღონ ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად. მდგრადი სოფლის მეურნეობა 

უნდა აწვდიდეს სწორ ინფორმაციას და პასუხისმგებლობას იღებდეს ნებისმიერ დამდგარ ზიანზე.

SDG-ის გავლენა 

გამოყენების ფარგლები 
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რას ნიშნავს ეს?

ქართული აგრარული პრაქტიკა არ სწყალობს მომწამლავი დამაბინძურებლების გამოყენებას. 

შესაბამისად, ამ მიმართულებით პრობლემებს იშვიათად თუ უჩენია თავი. მიუხედავად ამისა, 

მიკოტოქსინები შესაძლოა განვითარდეს თხილის მოკრეფასთან დაკავშირებულ პროცესებშიც, 

როგორიცაა მიწიდან შეგროვება, დაგვიანებული გასუფთავება, გაშრობა, შენახვა ან ტრანსპორტირება. 

მეურნეობაში გამოყენებული პესტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები და სასუქები თხილის საბოლოო 

პროდუქტში ასევე იშვიათად გადადის (ნაჭუჭი დამატებით იცავს ნაყოფს). თუმცა, თხილზე გაზრდილმა 

მოთხოვნამ შეიძლება წარმოშვას უპასუხისმგებლო პრაქტიკა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, ფერმერებმა (და მოვაჭრეებმა) 

მზადყოფნა გამოთქვან სურსათის უსაფრთხოების პრინციპების დასაცავად.

საქართველოს კანონმდებლობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ძირითადად 

ეფუძნება საერთაშორისო და ევროპულ მარეგულირებელ ჩარჩოებს (ეს ორი საკითხი განხილულია 

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში). კანონმდებლობა აწესრიგებს სურსათის უსაფრთხოების, 

ეტიკეტირებისა და უფლების აღდგენის საკითხებს. მათი სათანადო დაცვით სრულდება მე3 პრინციპი 

და ინერგება მდგრადი მიდგომის საბაზისო მოთხოვნები. 

ეს პრინციპი მიემართება თხილით მოვაჭრეებსაც. ვინაიდან ქართველ ფერმერთა უმრავლესობა 

პირველად წარმოებაში ჩართულობას ამთავრებს შეგროვების ეტაპზე, ისინი იშვიათად მონაწილეობენ 

გასუფთავებაში, გაშრობასა და შენახვაში და კიდევ უფრო ნაკლებად არიან ჩართულნი დაფასოებაში, 

დამუშავებასა და ვაჭრობაში.

როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

აუცი ლე ბე ლი ა, ფერ მე რებ მა და იც ვან პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი სა მე ურ ნეო პრაქ ტი კის პრინ ცი პე ბი, იზ რუ ნონ 

ბუ ნე ბა ზე და, გარ და უ ვა ლი სა ჭი რო ე ბის გა რე შე, არ გა მო ი ყე ნონ მომ წამ ლა ვი პრო დუქ ტე ბი სა მე ურ ნეო 

საქ მი ა ნო ბა ში. თუ სხვა გა მო სა ვა ლი არ არ სე ბობს, ასე თი პრო დუქ ტე ბი უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს ყვა ვი

ლო ბი დან დი დი ხნის შემ დეგ და მო სავ ლის აღე ბამ დე, სულ მცი რე, 15 დღით ად რე (იხ. პრინ ცი პი 1).

მომწამლავი დამაბინძურებლები არ უნდა აღმოჩნდეს საბოლოო პროდუქტში. ამისათვის, 

ფერმერებმა და მოვაჭრეებმა უნდა შეამოწმონ თხილი (სურსათის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს 

თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია და ნებისმიერი მოვაჭრე, მოთხოვნის შემთხვევაში, პროდუქტს 

ლაბორატორიულად ამოწმებს მომწამლავი ნივთიერებების აღმოსაჩენად, მიკოტოქსინების (მაგ.: 

აფლატოქსინები), ასევე, ლპობისა და ჯანმრთელობის სხვა საფრთხეების ჩათვლით.

ფერმერებმა უნდა დანერგონ რელევანტური მექანიზმები თავიანთ სამეურნეო პრაქტიკაში სურსათის 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის რისკების აღმოსაჩენად, შესაფასებლად და აღმოსაფხვრელად. ასეთი 

მექანიზმები მოიცავს კარგი ჰიგიენის პრაქტიკას (GHPs) ან სხვა, მეტად დახვეწილ საშუალებებს, 

როგორიცაა საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACPP) სისტემა. 

ნებისმიერი რელევანტური ინფორმაცია, სამეურნეო პრაქტიკისგან დამოუკიდებელი საფრთხეების 

ჩათვლით (მაგ.: ალერგიები), უნდა აისახოს ეტიკეტზე. საქართველოს სურსათის ეტიკეტირების 

რეგულაცია დეტალურად განმარტავს, თუ რას მოიცავს ეტიკეტირება, და შეესაბამება ეტიკეტირების 

ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთვა იშვიათად არის პირველადი წარმოების ნაწილი, მნიშვნელოვანია, 

ფერმერმა ყველა საჭირო ინფორმაცია გადასცეს მხარეს, რომელიც პასუხისმგებელია დამუშავებაზე, 

შეფუთვასა და ვაჭრობაზე. მონაცემთა შენახვა და მიკვლევადობა (პრინციპი 7) ამ პროცესს კიდევ 

უფრო გაამარტივებს. 

ფერმერები მზად უნდა იყვნენ მომწამლავი ნივთიერებების ან ჯანმრთელობის სხვა რისკების შესახებ 

საჩივრებზე რეაგირებისთვის. თუ მსგავსი აღმოჩენა კეთდება მაშინ, როდესაც თხილი ჯერ კიდევ 

ფერმერთანაა და არ გაყიდულა (ან შენახულია შესანახ ნაგებობაში), იგი უნდა დარწმუნდეს, რომ 

ასეთი თხილი გამოიყენება მხოლოდ სათანადო (არასაკვები) მიზნებით; თუ ეს ცნობილი გახდება 

გაყიდვის შემდეგ, ფერმერის პასუხისმგებლობაში შედის სათანადო ზომების მიღება  მაგალითად, სხვა 

მხარეებისთვის მტკიცებულებების მიწოდება, რომ სამეურნეო პროცესები შესაბამება სამართლებრივ 

და მდგრადობის სტანდარტებს; თუ ასე არ არის, მაშინ ფერმერმა უნდა გამოასწოროს მდგომარეობა, 

რათა მომავალში თავიდან აირიდოს მსგავსი შემთხვევები. 

თხილის მარკეტინგზე მომუშავე ბიზნესოპერატორი უნდა დარწმუნდეს, რომ: პროცესი 

პასუხისმგებლობით მიმდინარეობს; საზოგადოებას არ მიეწოდება მცდარი ინფორმაცია; ეტიკეტირების 

წესები სრულდება; მოხმარებელს აქვს ყველა საჭირო ინფორმაცია ინფორმირებული არჩევანის 

გასაკეთებლად; და ქართული თხილის რეპუტაცია არ შეილახება.

თხილის ინდუსტრიაში კარგი 
ჰიგიენის პრაქტიკა მოიცავს 
შემდეგ საკითხებს:
zz მეურნეობაში ადამიანური და ცხოველური 

ექსკრემენტების სანიტარიული მოცილება;

zz სარწყავი წყლის სანიტარიული ხარისხი;

zz ცხოველების, მცენარეების მავნებლებისა  
და დაავადებების კონტროლი;

zz მოსავლის სანიტარიული აღება;

zz თხილის დაცვა დაბინძურებისგან;

zz აშკარად შეუსაბამო მასალის მოშორება;

zz პერსონალის ჰიგიენა და სანიტარია.
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 ხელი  შეუწყვე 
მიკვლევადობას4 პრინციპი

მოქმედება 12.  
აწარმოე საჭირო ჩანაწერები.

1. შეინახე ჩანაწერები აგროქიმიური 
პროდუქტების წარმოშობაზე, მოსავლის აღების 
თარიღებსა და სხვა საკითხებზე;

2. შეინახე ჩანაწერები გარემოს დაცვასა ან 
პროდუქტის უსაფრთხოებაზე;

3. დარწმუნდი, რომ იცავ მიკვლევადობის 
წესებს;

4. შეძლებისდაგვარად და დროულად აწარმოე 
ანგარიშგება;

5. მხარი დაუჭირე მოვაჭრეებს/ფერმერებს ამ 
პროცესში.

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

ხელმისაწვდომი 
და სუფთა ენერგია

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

გა რე მოს დაც ვა ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი სა ზო გა დო ებ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბა ა, გან სა კუთ რე ბით, თა ნა მედ-

რო ვე კლი მა ტის კრი ზი სის ფონ ზე. სა ქარ თ ვე ლომ, რო გორც გლო ბა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის ნა წილ მა, 

აღი ა რა გა რე მოს დაც ვი სა და კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან ბრძო ლის მა ღა ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა. ნე ბის მი ე რი 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო ცე სის მსგავ სად, თხი ლის მე ურ ნე ო ბა საც გან სა კუთ რე ბუ ლი ზე გავ ლე ნა აქვს 

ორი ვე სა კითხ ზე. შე სა ბა მი სად, მცი რე ფერ მე რებ მაც უნ და გა დად გან ნა ბი ჯე ბი ყო ველ გ ვა რი მავ ნე ზე-

მოქ მე დე ბის შე სამ ცი რებ ლად და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გ ლებ ში იზ რუ ნონ გა რე მო ზე.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 13. 

მოიძიე და ჩაერთე მიკვლევადობის 
პროგრამებში.
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რას ნიშნავს ეს?

მიკ ვ ლე ვა დო ბა მო ვაჭ რის (და, ამ რი გად, ფერ მე რის, რო მე ლიც თან ვაჭ რობს) მო ვა ლე ო ბა ა, 

თუმ ცა ფერ მე რებს შე უძ ლი ათ პრო ცე სის ხელ შეწყო ბა სა კუ თა რი მო ნა წი ლე ო ბით. მიკ ვ ლე

ვა დო ბა ამ ჟა მად სა ვალ დე ბუ ლოა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით (ასევე, იმ ქვეყ ნე ბის 

უმ რავ ლე სო ბის კა ნო ნე ბი თაც, სა დაც გა დის ქარ თუ ლი თხი ლი). შე სა ბა მი სად, ამ წე სე ბის 

დაც ვა ყვე ლა ბიზ ნე სო პე რა ტო რის ინ ტე რეს ში ა.

როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

ფერ მე რებს შე უძ ლი ათ, ხე ლი შე უწყონ მიკ ვ ლე ვა დო ბას სა კუ თარ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 

პრაქ ტი კა ზე ჩა ნა წე რე ბის შე ნახ ვით (მავნებლებისა და და ა ვა დე ბე ბის კონ ტ რო ლი; ჰერ ბი

ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბის, სა სუ ქე ბის შე ტა ნი სა და სხვა თა რი ღე ბი; ინ ფორ მა ცი ა/ დე ტა ლე ბი გა

მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ; გას ხ ვ ლის პე რი ო დი; მო სავ ლის აღე ბის თა რი ღე ბი და 

გაშ რო ბის წი ნა სა ფე ხუ რე ბი: გაწ მენ და, შე ნახ ვა, ტრან ს პორ ტი რე ბა საშ რობ სად გუ რამ დე და 

ა.შ.). მათ შე უძ ლი ათ, ნე ბის მი ე რი სა კითხი აც ნო ბონ მო ვაჭ რე ებს (ან მყიდ ვე ლებს) პრო დუქ

ტის გა და ცე მი სას, ან ნე ბის მი ერ სხვა ეტაპ ზე. ფერ მე რებს შე უძ ლი ათ, მი მარ თონ სურ სა თის 

ეროვ ნულ სა ა გენ ტო სა ან თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ა საც და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე

ვა ში, მო ი ძი ონ რჩე ვა მიკ ვ ლე ვა დო ბის შე სა ხებ.

ამ პრინ ციპს გან სა კუთ რე ბუ ლად მო ვაჭ რე ე ბი იყე ნე ბენ, რომ ლებ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყონ 

ფერ მე რე ბის გან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მიკ ვ ლე ვა დო ბა; მათ ფერ მე რებს ხე ლი უნ და შე

უწყონ ჩა ნა წე რე ბის შე ნახ ვა სა და ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გა მარ ტი ვე ბა ში.

ასო ცი ა ცია და ცალ კე უ ლი მო ვაჭ რე ე ბი ხში რად ახორ ცი ე ლე ბენ მიკ ვ ლე ვა დო ბის სპე ცი ა ლურ 

პროგ რა მებს (მაგ.: ფერ მე რის დღი უ რი, სა დაც და ცუ ლია ჩა ნა წე რე ბი); მა თი გა გე ბა და მათ ში 

მო ნა წი ლე ო  ბა ხელს შე უწყობს პრო ცესს.

SDG-ის გავლენა 

გამოყენების ფარგლები 
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აკეთე ბიზნესი 
კეთილსინდისიერად5 პრინციპი

მოქმედება 14.  
მიიღე ზომები ადგილობრივ და გლობალურ 
დონეზე ქართული თხილის რეპუტაციის 
ასამაღლებლად.

1. არ განაცხადო (დაადეკლარირო) მცდარი 
ინფორმაცია.

მოქმედება 15.
უარი თქვი კორუფციის ყველა ფორმაზე.

მოქმედება 16. 

კონკურენციაში იმოქმედე კეთილსინდისიერად.

1. და ე მორ ჩი ლე კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და წე სებს;

2. პა ტი ვი ეცი და გა უ ზი ა რე გა მოც დი ლე ბა კონ კუ
რენ ტებს;

3. ბო რო ტად არ ისარ გებ ლო უპი რა ტე სო ბით, ან 
სა ბაზ რო მდგო მა რე ო ბით.

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუციები

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

კე თილ სინ დი სი ე რე ბა ბიზ ნეს ში ნიშ ნავს, რომ ფერ მე რი/ ჩამ ბა რე ბე ლი მოქ მე დებს პა ტი ოს ნად, იცავს კა-

ნონ მ დებ ლო ბას, მიჰ ყ ვე ბა სტან დარ ტებს, იღ ვ წის უკე თე სი პრაქ ტი კის კენ (მათ შო რის, ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 

სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვით), მუ შა ობს სხვა მო თა მა შე ებ თან ერ თად, და არა მათ წა ნა აღ მ დეგ.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 17. 
გადაიხადე გადასახადები.

1. პატივი ეცი საგადასახადო კანონმდებლობას, 
სწორი საგადასახადო დეკლარირებით;

2. ბოროტად არ გამოიყენო პრივილეგიები;

3. მოემზადე 2023 წლისთვის.

მოქმედება 18.

ისწრაფე უკეთესი სტანდარტებისკენ და 
ადვოკატირება გაუწიე მათ კოლეგებთან.

1. იყა ვი ინ ფორ მი რე ბუ ლი Global GAP, Rainforest 
Allianceისა (ყოფილი UTZ) და სხვა სტან დარ ტე
ბის შე სა ხებ;

2. მო ემ ზა დე ამ სტან დარ ტე ბის თ ვის და ჩა ერ თე 
მათ ში;

3. ად ვო კა ტი რე ბა გა უ წიე სა კუ თარ სტან დარ ტებს.
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ქართული თხილი დააზიანა არა მხოლოდ ბუნებრივმა მიზეზებმა, არამედ მავნე პრაქტიკამაც, 

რომლის დროსაც მოვაჭრეებმა არასწორი განცხადებები გააკეთეს მყიდველებთან. ამიტომ, 

მყიდველები (იმპორტიორი ქვეყნები, მსხვილი კომპანიები და ა.შ.) არ ენდობიან ქართველ 

მოვაჭრეებს, ან მხოლოდ მცირე ნაწილს უცხადებენ ნდობას. შედეგად, ქართული თხილის 

ფასი არსებითად დაბალია, სხვა მსგავსი ხარისხის თხილთან შედარებით.9 შესაბამისად, 

ქართული თხილის რეპუტაციის გაზრდა უაღრესად აქტუალურია დამსახურებული ფასის 

მისაღწევად.

საქართველოს ამჟამინდელი კორუფციის რეიტინგი გლობალურად პროგრესულია 

და არაფერი მიუთითებს თხილის მეურნეობაში კორუფციის რისკებზე; თუმცა, ყველა 

ბიზნესოპერატორმა (ფერმერმაც და მოვაჭრემაც) უნდა აღიაროს კეთილსინდისიერების 

პრინციპი და უთხრას „არა“ ნებისმიერი სახის კორუფციას, რითაც არსებულ პრაქტიკას 

კიდევ ერთხელ დაადასტურებს.

საქართველოში კონკურენცია რეგულირებულია, რაც აყალიბებს ბაზარზე მოქმედების 

ზოგად წესებს.10 თხილის მეურნეობის ქართული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ფერმერებს 

შორის ნაკლები კონკურენციაა. ამის მიზეზი გახლავთ მაღალი მოთხოვნა პროდუქტზე 

და კონკურენციის მცირე საჭიროება. თუმცა, ფერმერებისთვის/მოვაჭრეებისთვის კვლავ 

მნიშვნელოვანია, ღიად განაცხადონ, რომ თავიანთ პოზიციას ბაზარზე ბოროტად არ 

გამოიყენებენ.

პირველადი წარმოება (მათ შორის, თხილის) საქართველოში არაერთი საგადასახადო 

შეღავათით სარგებლობს (იხ. სახელმძღვანელოს II ნაწილი), რომლებიც 2023 წლისთვის 

დასრულდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ფერმერები მოემზადონ ამისთვის, 

მიიღონ შესაბამისი ცოდნა და შექმნან პრაქტიკა გარდამავალი პერიოდისათვის. 

ამავდროულად, შეღავათები ვრცელდება პირველად წარმოებასა და ექსპორტზეც, რაც 

ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა ან სხვა ბიზნესოპერატორებმა უნდა შეავსონ დეკლარაციები 

და, საჭიროებისამებრ, გადაიხადონ გადასახადები. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

კეთილსინდისიერებისთვის და, ამავე დროს, აგვაცილებს შემოსავლების სამსახურის 

მხრიდან შემოწმებისა და სანქცირების რისკებს, რაც, როგორც წესი, მკვეთრად აზარალებს 

ბიზნესოპერატორის რეპუტაციასა და ფინანსურ მდგომარეობას.

9  წყარო FAOSTAT: მაგალითად, 2019 წელს 1 ტონა ნაჭუჭიანი თხილის ფასი ქართული პროდუქტისთვის იყო 
1547,6 აშშ დოლარი, იტალიურისთვის  3599,6 აშშ დოლარი, ხოლო თურქულისთვის  2821.1 აშშ დოლარი. 
ასეთი სხვაობა წლების განმავლობაში ნარჩუნდებოდა (იხ. მეტი სახელმძღვანელოს II ნაწილში).

10  იხ. საქართველოს კანონი კონკურენციის შესახებ: www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1659450 

SDG-ის გავლენა 

გამოყენების ფარგლები 
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როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

ქართული თხილის რეპუტაციის გასაზრდელად და დასაცავად, ყველა ფერმერი და 

მოვაჭრე უნდა დარწმუნდეს წარმოების რომელიმე ეტაპზე მის მიერ დეკლარირებული 

ინფორმაციის სისწორეში. ამავდროულად, მოსავლის აღების, გაშრობისა და შენახვის 

სწორი პრაქტიკითა და ტრანსპორტირების სწორი პროცედურებით შესაძლებელია ხარისხის 

შენარჩუნება მიწოდების ჯაჭვში.

ყველა ბიზნესოპერატორი უნდა დარწმუნდეს, რომ კარგად ესმის კორუფციის 

ელემენტები და შესაძლო მეთოდები, ასევე, როგორ უნდა მოიქცეს შესაბამის შემთხვევაში 

(მექრთამეობა, ზეგავლენით ვაჭრობა და სხვა). ეს ეხება კორუფციას არა მხოლოდ საჯარო 

სფეროში, არამედ კერძო სექტორშიც, სადაც არასათანადო ეტიკეტირებას, ფავორიტიზმის, 

შიდა ვაჭრობას და ა.შ. შესაბამისად უნდა გაუმკლავდნენ. უფრო დიდ ოპერატორებს უნდა 

ჰქონდეთ მამხილებელთა დაცვის მექანიზმები ასეთი ფაქტების დროულად აღმოსაჩენად.

ყველა ბიზნესოპერატორმა უნდა იცოდეს კონკურენციის წესები და ბოროტად არ იყენებდეს 

საკუთარ ადგილს ბაზარზე. მეტიც, დიდი ზომის მეურნეობებს, განსხვავებით მცირე და 

საშუალო ზომის ფერმებისგან, ჰყავთ ბევრი თანამშრომელი (ძირითადად  სეზონური); 

შესაბამისად, მათ დამატებითი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ სამუშაო ადგილების 

უზრუნველყოფაზე. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ისინი ხშირად პასუხისმგებლობით მოქმედებენ 

და ხელს უწყობენ საშუალოზე მაღალ ანაზღაურებას და კარგ სამუშაო პირობებს, თუმცა 

მნიშვნელოვანია ასეთი პრაქტიკის უფრო ფართოდ გავრცელება: ეს ხელს შეუწყობს 

სამართლიანი მიდგომებისა და რეპუტაციის ზრდას და, ამავდროულად, ადგილობრივ 

დონეზე მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღებას (ასევე იხ. პრინციპი 8. გააძლიერე საკუთარი 

თემი).

ქართული პრაქტიკა ასევე აჩვენებს, რომ ფერმერები ერთმანეთს აქტიურად უზიარებენ 

ცოდნას, რაც კონკურენტებთან თანამშრომლობას კიდევ უფრო აძლიერებს და, 

ურთიერთდაზიანების ნაცვლად, ხელს უწყობს ბაზრის სწრაფ ზრდას.

საგადასახადო შეღავათები ვრცელდება გარკვეული დონის შემოსავლის მქონე 

ფერმერებზე; ამრიგად, ისინი უნდა დარწმუნდნენ, რომ იციან თავიანთი ბრუნვის შესახებ 

და დროულად განაცხადებენ, თუ აღარ მოხვდებიან შეღავათის მიმღებ პირთა შორის. ამის 

უგულებელყოფას შეიძლება მოჰყვეს საგადასახადო შემოწმება და მკაცრი სანქციები, რამაც 

შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ბიზნესის პერსპექტივაზე. ფერმერებს შეუძლიათ, 

მეტი ინფორმაცია და რჩევები მიიღონ შემოსავლების სამსახურის სხვა შეღავათებზე (მაგ.: 

ნაკლები საშემოსავლო გადასახადის დაწესება მცირე მეწარმეებისთვის). ამ ინფორმაციის 

მიღების კარგი წყაროა ცოდნის გაზიარებაც.

დაბოლოს, არანაკლებ მნიშვნელოვანი: კეთილსინდისიერი მოქმედება გულისხმობს 

მეურნეობის უკეთესი სტანდარტებისკენ სწრაფვას და მათ ადვოკატირებას. ყველაზე ფართოდ 

აღიარებული და შესაბამისი სტანდარტები მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოს 

II ნაწილში, რაც საფუძველს უყრის მდგრადი ფერმერობის პრინციპებსაც. ფერმერები, 

განსაკუთრებით მსხვილი და წარმატებული მეწარმეები, უნდა ისწრაფვოდნენ ასეთი 

სტანდარტებისკენ, საკუთარი რეპუტაციისა და პროდუქციაზე მოთხოვნის გაზრდით, და 

ხელს უწყობდნენ მათ წახალისებას. GHGA ან სხვა პლატფორმები კარგი დასაწყისია 

ისეთი კუთხით, როგორიცაა: სფეროში მეტი მდგრადობის ადვოკატირება, გლობალური 

მასშტაბით ქართული თხილის რეპუტაციისა და მასზე მოთხოვნის გაზრდა და ქართული 

პროდუქტის მიერ „მდგრადი თხილის“ ნიშის დამკვიდრება.

წარმოების მდგრადობისათვის, ფერმერებმა უნდა გაითვალისწინონ მდგრადობის 

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებიც. ისინი ხშირად ახლავს სერტიფიცირების 

პროგრამას, რაც იძლევა ფერმის მდგრადობის ყოვლისმომცველი შეფასების საშუალებას, 

ფერმერებს ეხმარება შეუსაბამობათა გამოსწორებაში და, შესაბამისობის შემთხვევაში, 

გასცემს ფართოდ აღიარებულ სერტიფიკატს, რომელიც ადასტურებს, რომ ფერმერი 

აწარმოებს მდგრად პროდუქტს; ამგვარად, იგი იძენს მომხმარებლებისა და საცალო 

ვაჭრების ნდობას. შედეგად, როგორც წესი, პროდუქტს უფრო იშვიათად უარყოფენ ბაზარზე 

და მეტი შესაძლებლობები ექმნება. ასეთი სერტიფიკატების მაგალითებია Rainforest Alliance 

და GLOBALG.A.P Integrated Farm Assurance (IFA) სტანდარტი. დამატებითი ინფორმაცია 

სერტიფიკატებსა და სტანდარტებზე მოცემულია სახელმძღვანელოს II ნაწილში.
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უზრუნველყავი ღირსეული 
სამუშაო პირობები6პრინციპი

მოქმედება 19. 

და  ი  ცა  ვი და  საქ   მე  ბულ   თა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა, კე -
თილ   დღე  ო  ბა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბა.

1. და  ი  ცა  ვი და  საქ   მე  ბულ   თა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა; 

2. იზ   რუ  ნე და  საქ   მე  ბულ   თა კე  თილ   დღე  ო  ბა  ზე, 
მათ შო  რის, მკაც   რად გან   საზღ   ვ   რუ  ლი და შრო 
მის უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ბა  მი  სი სა  მუ  შაო სა  ა  თე  ბით, 
შეს   ვე  ნე  ბის დრო  ით, შვე  ბუ  ლე  ბით და ა.შ;

3. გა  და  უ  ხა  დე და  საქ   მე  ბუ  ლებს ღირ   სე  უ  ლი 
ანაზღა  უ  რე  ბა, სულ მცი  რე, სა  არ   სე  ბო მი  ნი  მუ  მის 
შე  სა  ბა  მი  სად;

4. პრი  ო  რი  ტე  ტად გან   საზღ   ვ   რე უსაფ   რ   თხო  ე  ბა;

5. უზ   რუნ   ველ   ყა  ვი და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბი დამ   ცა  ვი აღ  
ჭურ   ვი  ლო  ბი  თა და შე  სა  ბა  მი  სი ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბით;

6. გა  მო  ი  ყე  ნე ტექ   ნო  ლო  გია ზე  მო პუნ   ქ   ტის შე  სას  
რუ  ლებ   ლად (მანქანები, რომ   ლე  ბიც აჩ   ქა  რებს 
პრო  ცე  სებს, ამ   ცი  რებს და  საქ   მე  ბულ   თა მძი  მე 
შრო  მას და ა.შ.).

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

გენდერული
თანასწორობა

არა 
სიღარიბეს

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

შრო მის სა კითხე ბი კერ ძო სექ ტორ ში მდგრა დო ბის სო ცი ა ლუ რი გან ზო მი ლე ბის ფუნ და მენ ტუ რი ას პექ ტი ა. 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლია რო გორც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი ინ დუს ტ რია ისე-
თი არა ჰუ მა ნუ რი შრო მი თი პრაქ ტი კე ბის მხრივ, რო გო რი ცაა თა ნა მედ რო ვე მო ნო ბა, ბავ შ ვ თა შრო მა, დის-
კ რი მი ნა ცია და სხვა საფ რ თხის შემ ც ვე ლი შრო მის პი რო ბე ბი. სა ქარ თ ვე ლო შრო მის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტ რუ მენ ტის წევ რი და მო ნა წი ლე ა, რო მელ საც აქვს ადეკ ვა ტუ რი ეროვ-
ნუ ლი ჩარ ჩო აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. მი უ ხე და ვად ამი სა, შრო მის უფ ლე ბა მა ინც ხში რად  
ირ  ღ ვე ვა ქვე ყა ნა ში და თხი ლის სექ ტო რი ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სი არ არის.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 20. 

აღმოფხვერი ყველა ფორმის იძულებითი და 
სავალდებულო შრომა. 

მოქმედება 21. 

აღკვეთე ბავშვთა შრომა.

მოქმედება 22. 

აღმოფხვერი ყველა ფორმის დისკრიმინაცია, 
ასევე, შევიწროება და ძალადობა 
დასაქმებულთა შორის ან მათ მიმართ.

მოქმედება 23. 

პატივი ეცი გაერთიანებისა და კოლექტიური 
შეთანხმების უფლებას.

1|5|8|9|10

რას ნიშნავს ეს?

შრომის სტანდარტები მდგრადი სოფლის მეურნეობის განუყოფელი ნაწილია. თხილის სექტორში 

არსებობს სხვადასხვა რისკი დასაქმებულთა უფლებებისა და კეთილდღეობის კუთხით (მაგ.: 

ბავშვთა შრომის გამოყენება და დისკრიმინაციული მოპყრობა). 

ქართულ თხილის სექტორში ამ მიმართულებით მძიმე დარღვევები არ იკვეთება, თუმცა სწრაფად 

მზარდ ინდუსტრიაში ასეთი უარყოფითი გავლენების რისკებიც იზრდება. სექტორი მოიცავს 

ყველა ზომის მეწარმეს, დიდი საწარმოებით დაწყებული (რომელთაც საკმარისი რაოდენობის 

თანამშრომლები ჰყავთ), მცირე საოჯახო ფერმებით დამთავრებული. თხილის მეურნეობის 

ბუნება საჭიროებს სხვადასხვა ტიპის სამუშაო ძალას: სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ 

აგროქიმიკატებსა ან სამეურნეო მანქანებთან; მშრომელები, რომლებიც მუშაობენ გასხვლასა და 

დაკრეფაზე; დაცვის თანამშრომლები; და სხვა ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალი. 

თხილის მოსავლის აღება საჭიროებს დროებით სეზონურ მშრომელებს და სწრაფ სამუშაო 

რუტინას, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს სწრაფადცვალებადი ამინდით მიყენებული ზიანი 

(განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში). როგორც ინტერვიუებმა გამოავლინა, მოსავლის 

აღებაზე, ძირითადად, ადგილობრივი ქალები საქმდებიან, რომლებსაც ახლავთ ბავშვები. 

დასაქმებულებს ანაზღაურება შეიძლება გადაუხადონ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით (მაგ.: 

ინდივიდუალურად მოკრეფილი თხილის ოდენობის შესაბამისად); ამ ანაზღაურებაზე შეიძლება 

დამოკიდებული იყოს მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპები (მაგ.: შვილების სასკოლო 

აღჭურვილობის შეძენა, ან ზამთრისთვის მომზადება). 

რისკებს შეიცავს თხილის სექტორის ღირებულებითი ჯაჭვის სხვა ასპექტებიც (მაგ.: საშრობ 

ნაგებობებში მომუშავე პერსონალი მაღალი ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ არის). 

როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

სოციალური რისკების ასარიდებლად, ფერმერები მკაცრად უნდა მიჰყვნენ კანონით დადგენილ 

წესებს. ეს მოიცავს სათანადო უსაფრთხოების ზომების დაცვას, რათა დასაქმებულები არ 

დაშავდნენ, არ მოიწამლონ, ან სხვაგვარი ზიანი არ მიიღონ თხილთან დაკავშირებული 

საქმიანობისას (განსაკუთრებით, მოსავლის აღებისა და აგროქიმიკატების გამოყენების დროს). 

ამ მიზნით, მწარმოებლებმა დასაქმებულებს საჭიროებისამებრ უნდა აუხსნან უსაფრთხოების 

წესები და მიაწოდონ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა, როგორიცაა დამცავი სათვალეები, 

ხელთათმანები, ხმის ჩამხშობი ყურსასმენები და სპეციალური ტანსაცმელი საშიშ ნივთიერებებთან 

მომუშავე პერსონალისთვის. დამცავი აღჭურვილობის საფასურს იხდის მწარმოებელი და ის 

არ უნდა აისახოს დასაქმებულთა ხელფასზე (განსაკუთრებით, სეზონური დასაქმებულების 

შემთხვევაში). ასეთი მოთხოვნა ვრცელდება საოჯახო ფერმებზეც და, პირველ რიგში, მიემართება 

ფერმაში მიმდინარე ოპერაციებისას წარმოდგენილ ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

დაცვას. კოვიდ19ის პანდემიისას ეს მოთხოვნა მოიცავს ინფექციისგან დამცავ ნივთიერებებს, 

ზომებსა და აღჭურვილობასაც (მაგ.: ხელსაბანი მოწყობილობები, ანტიბაქტერიული ხსნარები და 

პირბადეები). 

SDG-ის გავლენა 

გამოყენების ფარგლები 
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ფერმერებმა დასაქმებულებს უნდა შეუქმნან ღირსეული და საკადრისი შრომის პირობები.11 ეს 

მოიცავს სათანადო სანიტარიული, ჰიგიენური და საყოფაცხოვრებო ნაგებობებისა და საშუალებების 

არსებობას, როგორიცაა საპირფარეშოები, კვებისთვის განკუთვნილი სივრცე და სხვა ინსტრუმენტები/

აღჭურვილობა შრომის გასამარტივებლად და ღირსეული სამუშაო გარემოს მოთხოვნებთან 

შესაბამისობისთვის. ფერმერებმა დასაქმებულებს უნდა გამოუყონ საკმარისი შესვენების დრო, 

განსაკუთრებით, ქალებს, რომლებსაც სხვა ოჯახის წევრებზე ზრუნვა უწევთ. სამუშაოს ხანგრძლივობა 

შეიძლება მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში აღემატებოდეს 8 საათს. ზეგანაკვეთური 

სამუშაოს მოთხოვნისას, ფერმერებმა დასაქმებულებს უფრო მაღალი ანაზღაურება უნდა გადაუხადონ 

(საათობრივად) და გაითვალისწინონ ამ პირთა სხვა ვალდებულებებიც (როგორიცაა ბავშვებზე ზრუნვა). 

თანხმლები ბავშვებისთვის უნდა გამოიყოს უსაფრთხო სივრცე, სადაც შესაძლებლობის ფარგლებში 

იქნება უზრუნველყოფილი საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობები. ეს მოთხოვნები მიემართება 

ყველა სახის ფერმერს, განსაკუთრებით, დიდი ზომის მწარმოებლებს, ჩამბარებლებსა და სხვა სახის 

საწარმოებს. 

იძუ ლე ბი თი და ბავ შ ვ თა შრო მა (16 წელ ზე ქვე მოთ) უპი რო ბოდ იკ რ ძა ლე ბა. ფერ მე რე ბი უნ და დარ

წ მუნ დ ნენ, რომ მსგავ სი პრაქ ტი კა მა თი ფერ მა ში არ არ სე ბობს, თუნ დაც ამა ზე ინ ფორ მა ცია არ ჰქონ

დეთ. და საქ მე ბუ ლებს არ უნ და მო ეთხო ვე ბო დეთ დე პო ზი ტე ბი სა და სა ი დენ ტი ფი კა ციო დო კუ მენ ტე ბის 

გან თავ სე ბა დამ საქ მე ბელ თან; ასე ვე იკ რ ძა ლე ბა ხელ ფა სე ბის, და ნა მა ტე ბის ან სა კუთ რე ბის და კა ვე ბა 

და საქ მე ბულ თა იძუ ლე ბის თ ვის, რომ დარ ჩ ნენ სა მუ შაო ად გილ ზე. მათ თა ვი სუფ ლად უნ და შე ეძ ლოთ 

სა მუ შა ოს და ტო ვე ბა გო ნივ რუ ლი შეტყო ბი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. ეს წე სე ბი მოქ მე დებს ფერ მის / სა წარ მოს 

ზო მი სა და დამ საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულს შო რის ურ თი ერ თო ბის მი უ ხე და ვად. 16დან 18 წლამ დე 

და საქ მე ბუ ლე ბი არ უნ და იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი სა ხი ფა თო, მძი მე ან ღა მის სა მუ შა ო ებ ში; მათ უნ და მი ე ცეთ 

გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო და რე სურ სე ბი. მცი რე ზო მის სა ო ჯა ხო ფერ მებ ში 

მცხოვ რე ბი ბავ შ ვე ბი შე იძ ლე ბა მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სა მე ურ ნეო სა მუ შა ო ებ ში, რომ ლე ბიც მო ი ცავს მსუ ბუქ, 

11  „საარსებო მინიმუმის“ უნივერსალურად შეთანხმებული განმარტება არ არსებობს, თუმცა ყველაზე ფართოდ დამკვიდრებული 
ანკერის მეთოდოლოგია, რომელიც ასახავს საერთაშორისო სტანდარტებს და მიდგომებს, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://
www.globallivingwage.org/about/ankermethodology/ 

ასა კის თ ვის შე სა ბა მის მო ვა ლე ო ბებს და მათ აძ ლევს უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. თუმ ცა, 

აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა, ასე თი სა მუ შაო არ აზი ა ნებ დეს ან საფ რ თხეს არ უქ მ ნი დეს მათ ჯან მ რ თე ლო ბა სა 

და გან ვი თა რე ბას, არ ზღუ დავ დეს მათ სას კო ლო გა ნათ ლე ბა სა და გარ თო ბის ან დას ვე ნე ბის დროს, და 

ხორ ცი ელ დე ბო დეს მხო ლოდ უფ რო სე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ. 

ფერ   მე  რე  ბი და  საქ   მე  ბუ  ლებს უნ   და მო  ეპყ   რონ თა  ნას   წო  რად და დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ის გა  რე  შე. აქ ასე  ვე იგუ 

ლის   ხ   მე  ბა თა  ნას   წო  რი ანაზღა  უ  რე  ბა თა  ნა  ბა  რი სა  მუ  შა  ოს   თ   ვის და და  საქ   მე  ბულ   თათ   ვის თა  ნას   წო  რი შე 

საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი  სა თუ პი  რო  ბე  ბის შექ   მ   ნა. დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ის აკ   რ   ძალ   ვა მო  ი  ცავს ნე  ბის   მი  ე  რი სა  ხის შე  ვიწ  

რო  ე  ბი  სა და ძა  ლა  დო  ბის აკ   რ   ძალ   ვას სა  მუ  შაო ად   გილ   ზე და სა  მუ  შაო დრო  ის გან   მავ   ლო  ბა  ში. ფერ   მე 

რებ   მა გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა უნ   და მი  აქ   ცი  ონ სექ   სუ  ა  ლუ  რი შე  ვიწ   რო  ე  ბი  სა და ძა  ლა  დო  ბის შემ  

თხ   ვე  ვებს და თა  ვი  ანთ და  საქ   მე  ბუ  ლებს შე  უქ   მ   ნან უსაფ   რ   თხო სა  მუ  შაო გა  რე  მო; ასე  ვე, გა  ით   ვა  ლის   წი  ნონ 

მოწყ   ვ   ლა  დი ჯგუ  ფე  ბის სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბი და ის   წ   რაფ   ვოდ   ნენ მათ   თ   ვის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მი  ცე  მი  სა და სა  ჭი 

რო  ე  ბე  ბის დაკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბის   კენ. ასეთ ჯგუ  ფებს მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბი  ან: ქა  ლე  ბი, შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბის 

მქო  ნე პი  რე  ბი, სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლი პი  რე  ბი, გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი რე  ლი  გი  ი  სა და ეთ   ნი  კუ  რი წარ   მო  მავ  

ლო  ბის პი  რე  ბი და ა.შ. ფერ   მე  რე  ბი და მი  წო  დე  ბის ჯაჭ   ვის სხვა მო  ნა  წი  ლე  ე  ბი და  მა  ტე  ბით უნ   და ცდი  ლობ  

დ   ნენ გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის ხელ   შეწყო  ბა  სა და დამ   კ   ვიდ   რე  ბას. 

ფერ   მე  რებ   მა უნ   და უზ   რუნ   ველ   ყონ უფა  სო პირ   ვე  ლა  დი და გა  და  უ  დე  ბე  ლი დახ   მა  რე  ბა სა  მუ  შაო ტრავ   მე 

ბი  სათ   ვის. პირ   ვე  ლა  დი დახ   მა  რე  ბის ყუ  თე  ბი უნ   და გან   თავ   ს   დეს სა  მუ  შაო არე  ა  ლის ცენ   ტ   რა  ლურ წერ   ტი 

ლებ   ში. ნათ   ლად უნ   და გა  ნი  საზღ   ვ   როს ინ   ცი  დენ   ტი  სა და კრი  ტი  კუ  ლი ვი  თა  რე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბი და შე  სა 

ბა  მი  სი ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბი ასეთ სი  ტუ  ა  ცი  ებ   ში რე  ა  გი  რე  ბი  სათ   ვის. პეს   ტი  ცი  დებ   თან მო  მუ  შა  ვე და  საქ   მე  ბუ  ლებს 

უნ   და ეც   ვათ დამ   ცა  ვი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბა და ტა  ნი  სა  მო  სი, რომ   ლე  ბიც შე  ე  სა  ბა  მე  ბა კონ   კ   რე  ტუ  ლი პეს   ტი  ციდ   სა 

და მი  სი გა  მო  ყე  ნე  ბის მე  თოდს. ასეთ პი  რებს უნ   და ჰქონ   დეთ წვდო  მა გა  მო  საც   ვ   ლელ და სა  რეცხ მოწყო 

ბი  ლო  ბებ   ზეც. და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბის   თ   ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი უნ   და იყოს სას   მე  ლი წყა  ლი, სა  პირ   ფა  რე  შო  ე  ბი და 

სამ   რეცხაო ად   გი  ლე  ბი. 

მათ   თ   ვის უნ   და გა  ნი  საზღ   ვ   როს დამ   ცა  ვი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბიც მო  სავ   ლის აღე 

ბას   თან მი  მარ   თე  ბით; ხე  ლით კრე  ფის შემ   თხ   ვე  ვა  ში  მი  ე  წო  დოთ ხელ   თათ   მა  ნე  ბი და პირ   ბა  დე  ე  ბი, ხო  ლო 

გა  სარ   ჩევ ან მო  სავ   ლის ასა  ღებ მან   ქა  ნებ   თან მუ  შა  ო  ბი  სას  სათ   ვა  ლე  ე  ბი. დამ   ცა  ვი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის სა  ფა 

სურს და  საქ   მე  ბუ  ლი არ უნ   და იხ   დი  დეს.

დიდ სა  წარ   მო  ებ   ში მო  მუ  შა  ვე და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბი  სათ   ვის და  ცუ  ლი უნ   და იყოს გა  ერ   თი  ა  ნე  ბი  სა და კო  ლექ  

ტი  უ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის უფ   ლე  ბა; არა  ვინ უნ   და გახ   დეს დევ   ნი  სა და დის   კ   რი  მი  ნა  ცი  ის მსხვერ   პ   ლი პრო  ფე 

სი  ულ კავ   შირ   სა ან მსგავს ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას   თან აფი  ლი  რე  ბის გა  მო. და  საქ   მე  ბულ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს უნ   და 

გა  მო  ე  ყოთ სა  თა  ნა  დო საქ   მი  ა  ნო  ბის   თ   ვის სა  ჭი  რო რე  სურ   სე  ბი და სივ   რ   ცე. 

ხელ   ფა  სებ   სა და ანაზღა  უ  რე  ბა  ზე მო  ნა  ცე  მე  ბი უნ   და ინა  ხე  ბო  დეს და ას   ლი მი  ე  წო  დოთ და  საქ   მე  ბუ  ლებს. 

მწარ   მო  ე  ბე  ლი უცხო  ელ და  საქ   მე  ბუ  ლებს უნ   და ასაქ   მებ   დეს მხო  ლოდ მა  შინ, თუ აქვთ მოქ   მე  დი სა  მუ  შა  ოს 

ნე  ბარ   თ   ვა. 

და  საქ   მე  ბუ  ლებს, რომ   ლე  ბიც ცხოვ   რო  ბენ სა  მუ  შაო ად   გილ   ზე, უნ   და ჰქონ   დეთ სუფ   თა და უსაფ   რ   თხო 

საცხოვ   რე  ბე  ლი პი  რო  ბე  ბი. გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა უნ   და და  ეთ   მოს ისეთ სა  კითხებს, რო  გო  რი  ცაა 

ჰი  გი  ე  ნა, სა  ნი  ტა  რი  ა, უსაფ   რ   თხო სას   მე  ლი წყა  ლი, სუფ   თა სამ   ზა  რე  უ  ლო და საკ   ვე  ბი სივ   რ   ცე, ვენ   ტი  ლა  ცი

 ა, ამინ   დის პი  რო  ბე  ბის   გან დაც   ვა და პი  რა  დი ნივ   თე  ბის უსაფ   რ   თხო შე  ნახ   ვა. 

დასაქმებულის მიერ სტანდატული სამუშაო

კვირისთვის მიღებული ანაზღაურება უნდა 
კმაროდეს საიმისოდ, რომ ის და მისი ოჯახი 
შეწვდნენ ღირსეული ცხოვრების სტანდატს.

ღირსეული ცხოვრების ელემენტებია:
სურსათი, წყალი საცხოვრებელი, 

განათლება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, 
ტანსაცმელი და სხვა არსებითი 

საჭიროებები, გაუთვალისწინებელ 
შემთხვევაში ჩათვლით
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შეაფასე, თავიდან აიცილე 
და აღადგინე ადამიანის 
უფლებათა დარღვევები

7პრინციპი

მოქმედება 24. 

შეაფასე ადამიანის სხვა უფლებებზე ზეგავლენა 
და იმოქმედე შესაბამისად.

1. შეაფასე შენი საქმიანობის ზეგავლენა 
ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, გარემო 
პირობების, ადგილობრივი თემის 
წარმომადგენელების, მიწის მესაკუთრეებისა 
(როდესაც გამოყენებული მიწა დატვირთულია 
იჯარით) და სხვა უფლებებზე;

2. დანერგე ზეგავლენის საპასუხო 
ინსტრუმენტები. 

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

არა 
სიღარიბეს

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუციები

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

შემცირებული 
უთანასწორობა

თხი ლის მე ურ ნე ო ბას ზე გავ ლე ნა აქვს ადა მი ა ნის სხვა უფ ლე ბებ ზეც, რო გო რი ცაა მე ზობ ლე ბის, ად გი ლობ-
რი ვი თე მის, მი წის მე სა კუთ რე ე ბი სა და სხვა უფ ლე ბე ბი. მდგრა დი მე ურ ნე ო ბა გუ ლის ხ მობს, რომ სა წარ-
მო ე ბი და ფერ მე ბი აფა სე ბენ თა ვი ანთ გავ ლე ნას უფ ლე ბებ ზე და შე სა ბა მი სად რე ა გი რე ბენ მას ზე.

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 25. 

უპასუხე ზეგავლენის შედეგებს. 

1. განსაზღვრე საჩივრის მექანიზმი; 

2. უპასუხე ზეგავლენის შედეგებს.

1|10|11|16|17

რას ნიშნავს ეს?
თხილის მეურნეობას შეიძლება ზეგავლენა ჰქონდეს სხვადასხვა უფლებაზე, როგორიცაა: 

zz ადამიანის უფლება ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე;

zz უფლება ჯანსაღ გარემოზე;

zz თემის უფლებები (მაგ.: ტრადიციული ან რელიგიური რიტუალების განხორციელების უფლება; 

zz წვდომა საერთო სიკეთეებზე (მიწები, წყალი და ა.შ.));

zz მესაკუთრეთა უფლებები, როდესაც თხილის მეურნეობა ხორციელდება იჯარით აღებულ მიწაზე.

მცირე ზომის ფერმერებს შეიძლება შეზღუდული ზეგავლენა ჰქონდეთ ჩამოთვლილ უფლებებზე, 

მაგრამ დიდი ზომის ფერმერთა ზემოქმედება პროპორციულად იზრდება. ამ უფლებათა ნაწილს 

მოიცავს წარმოდგენილი პრინციპები, მაგრამ სხვადასხვა კულტურული, ადგილობრივი თუ რელიგიური 

ტრადიციებისა და საკითხების სრულად გათვალისწინება შეუძლებელია.

მაგალითად:

zz დიდმა მეურნეობამ შეიძლება სარწყავად გამოიყენოს ადგილობრივი წყარო, რაც შეამცირებს ან 

გააქრობს თემის წვდომას ამ რესურსზე; 

zz მჭიდროდ დასახლებულ ადგილთან ახლოს განთავსებულ საშრობ ნაგებობას შეიძლება მძიმე 

შედეგები ჰქონდეს მეზობლებისთვის ხმაურისა და ემისიების გამო; 

zz ფერმა შეიძლება გაცემული იყოს იჯარის საფუძველზე, იმ შეთანხმებით, რომ ფერმერი მესაკუთრეს 

გადაუხდის მოსავლიდან მიღებული შემოსავლის ნაწილს. შესაბამისად, მონაცემების და 

ინფორმაციის სათანადოდ შენახვა აუცილებელია სწორი ანაზღაურების განსაზღვრისათვის;

zz მეურნეობის მიწის არასწორმა მართვამ შეიძლება გააუარესოს ნიადაგის ხარისხი მეზობელ 

ტერიტორიებზე და გამოიწვიოს ეროზია, მეწყერები, ნათესების დეგრადაცია და ა.შ.

zz მცირე ზომის ფერმა შეიძლება პესტიციდებს იყენებდეს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე და 

ფუტკრების აქტიურობის პერიოდში, რამაც შეიძლება გაანადგუროს მეზობლად არსებული ფუტკრები 

ან სხვა პოლინატორები. 

ასეთი უარყოფითი გავლენები შეიძლება აშკარა არ იყოს პირველი შეხედვისას, ამიტომ საჭიროა 

წინასწარი შეფასება. მას შემდეგ, რაც შეფასება გამოავლენს სპეციფიკური გავლენის არეებს, 

ფერმერებმა უნდა განსაზღვრონ, თუ როგორ აირიდონ ეს გავლენები, ან როგორ უპასუხონ მათ. 

სათანადო საჩივრის პროცედურის დადგენა, საწარმოს ზომისა და რესურსების გათვალისწინებით, 

ფერმებს დაეხმარება მდგრადი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში. 
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როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

ყველა ფერმერი, ისევე, როგორც მოვაჭრე, უნდა ატარებდეს წინასწარ შეფასებას (სასურველია, 

პერიოდულად, გარემო პირობების ცვლილების გათვალისწინებით). დიდი ზომის მეურნეობებმა 

უნდა იცოდნენ თავიანთი გავლენების შესახებ. ამისთვის შეიძლება დასჭირდეთ დაინტერესებულ 

მხარეებთან კონსულტაცია (მაგ.: ადგილობრივი თემი, მეფუტკრეები, გარემოს დაცვის სპეციალისტები, 

ადგილობრივი მთავრობა და ა.შ.).

მსგავსი ერთობლივი შეფასებით, ფერმერი იღებს ინფორმაციას პოტენციურ პრობლემებზე 

და ახერხებს მათ არიდებას. ასეთი პრევენცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსური 

თვალსაზრისითაც: დამდგარ უარყოფით გავლენებთან გამკლავება გაცილებით მძიმე ფინანსურ და 

რეპუტაციულ დარტყმას აყენებს ბიზნესს, ვიდრე მათი წინასწარი პრევენცია. 

წინასწარი შეფასება და პრევენციული ღონისძიებები ბოლომდე ვერ აღმოფხვრის ასეთი პრობლემების 

რისკს. ფერმერმა/მოვაჭრემ უნდა უზრუნველყოს სათანადო საჩივრის მექანიზმი  გზა, რომლითაც 

დაზარალებული მხარე მიაწოდებს ინფორმაციას პრობლემაზე და ფერმერი/მოვაჭრე სათანადოდ 

უპასუხებს მას (მაგ.: ადგილობრივი თემის წევრმა იცოდეს, როგორ უნდა დაუკავშირდეს ფერმერს/

მოვაჭრეს პირდაპირი კომუნიკაციის, ცხელი ხაზის ან შუამავლის მეშვეობით, საწარმოს ზომისა და 

რესურსების შესაბამისად). 

როცა მიღებულია ყველა შესაძლო ზომა უარყოფითი ეფექტის პრევენციისთვის და პრობლემა მაინც 

წარმოიშვება (მაგ.: საშრობში არსებობდა ფილტრები, მაგრამ ჰაერი მაინც დაბინძურდა; ფერმერმა 

გამოიყენა წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, მაგრამ წყალი ადგილობრივ წყაროზე მაინც გამოილია), 

საკითხი უნდა მოგვარდეს დამატებითი ღონისძიებებით (მაგ.: თუ შეფასება გამოავლენს დამატებითი 

ფილტრების საჭიროებას, ისინი უნდა დაყენდეს; თუ ადგილობრივი წყარო არ ყოფნის ფერმასა და 

ადგილობრივი მოსახლეობას, უნდა მოიძიონ დამატებითი რესურსები).

თანამშრომლობითი ღონისძიებები ქმნის მაღალ ნდობას ფერმერსა და დაზარალებულ მხარეს შორის, 

ასევე, გარანტიას, რომ პრობლემები გადაწყდება მორიგებით, რაც ფინანსურადაც ნაკლებწამგებიანია 

და იძლევა რეპუტაციის შენარჩუნების საშუალებას. 

დამატებით, ეს მიდგომები (შეფასება, მოქმედება, აღდგენის მექანიზმების უზრუნველყოფა) უნდა 

გამოიყენებოდეს მე3 და მე6 პრინციპებთანაც.

8პრინციპი

მოქმედება 26. 

გა აძ ლი ე რე თე მი და საქ მე ბით და პა ტი ვი ეცი ად-
გი ლობ რივ კულ ტუ რას.

1. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბით მო ეპყა რი 
მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებს;

2. პრი ო რი ტე ტი მი ა ნი ჭე ად გი ლობ რივ თა და საქ
მე ბას;

3. გა ით ვა ლის წი ნე და საქ მე ბულ თათ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი სა კითხე ბი  სკო ლამ დე ლი პე რი ო დის 
სა ჭი რო ე ბე ბი, სადღე სას წა უ ლო სე ზო ნე ბი, კულ
ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და ა.შ;

4. გა ი აზ რე და პა ტი ვი ეცი ად გი ლობ რივ კონ
ტექსტს, მათ შო რის, რე ლი გი ურ, ეთ ნი კურ, ტრა
დი ცი ულ და სხვა მა ხა სი ა თებ ლებს.

მოქმედება 27. 

ხელი შეუწყვე სიღარიბის აღმოფხვრას 
ადგილობრივ დონეზე. 

მოსავლის აღებამდე  აღებისას აღების შემდეგ 

არა 
სიღარიბეს

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

პრინციპის ძირითადი ელემენტების გააზრება

მოქმედება 28. 

ჩაერთე ცოდნის გაზიარებაში.

1. დაეხმარე სხვა, განსაკუთრებით, მცირე და 
ახალ მეწარმეებს.

1|4|5|8|10|11|17

გააძლიერე  
საკუთარი თემი

ფერმერობას ძლიერი გავლენა აქვს ადგილობრივ თემზე, თუმცა ის ყოველთვის უარყოფითი არ 

არის და შეუძლია თემის გაძლიერებაც, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობით.
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რას ნიშნავს ეს?

თემები ადგილობრივ სამეურნეო პრაქტიკაში ჩართულნი არიან მაშინაც, როდესაც არ აქვთ საკუთარი 

მეურნეობა: ისინი იქ საქმდებიან, განსაკუთრებით, სეზონური სამუშაოებისთვის (შეწამვლა, მოსავლის 

აღება და შეგროვება). ქართული პრაქტიკის თანახმად, ეს ადამიანები, ძირითადად, ადგილობრივი 

თემებიდან არიან და მათი უმეტესობა დასაქმებულია აგვისტოსექტემბერში (სკოლის დაწყებამდე). 

შესაბამისად, სოციალურ საჭიროებებზე ზეგავლენა კიდევ უფრო მაღალია.

ზოგიერთი ფერმერის თქმით, მართალია, ბავშვები არ არიან მეურნეობით დაკავებულნი, თუმცა 

ისინი მოჰყვებიან მშობლებს (მოსავალს, ძირითადად, ქალები იღებენ/აგროვებენ); შესაბამისად, მათი 

უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ასევე გასათვალისწინებელია.

თხილის მეურნეობა გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში, რომელიც საკმაოდ 

მრავალფეროვანი ქვეყანაა ეთნიკურობის, რელიგიის, ენის, ტრადიციული პრაქტიკებისა და სხვა 

მახასიათებლების მიხედვით. შესაბამისად, ძალზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი კონტექსტის 

გააზრება (განსაკუთრებით, როდესაც ბიზნესოპერატორი არ არის ამავე თემის წარმომადგენლი), რათა 

ადგილობრივი საზოგადოება თავს გარიყულად, შეურაცხყოფილად ან დაჩაგრულად არ გრძნობდეს.

მეტიც, თხილის მეურნეობით შექმნილი დასაქმების შესაძლებლობები და შემოსავალი მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს ადგილობრივი თემების განვითარებაში. მსხვილი სამრეწველო და მცირე საოჯახო 

მეურნეობები ხელს უწყობენ ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, ქმნიან რა დოვლათს 

ადგილობრივი ღირებულებითი ჯაჭვის მონაწილეებისა და მათ გარშემო არსებული სოციუმისთვის. 

მდგრად და პასუხისმგებლიან თხილის სექტორს შეუძლია ადგილობრივი მუშახელის უნარჩვევებისა 

და კომპეტენციის გაზრდაც და, ამ თუ სხვა პოზიტიური ზემოქმედებით, წვლილის შეტანა სიღარიბის 

შემცირებაში, როგორც ლოკალურ, ისე რეგიონულ ან, თუნდაც, ეროვნულ დონეზე.

თხილის მეურნეობა, ძირითადად, ადგილობრივი პრაქტიკაა. მწარმოებელთა ასოციაციის სამუშაო 

ჯგუფები (რომლებიც, როგორც წესი, შედგება 10 ფერმერისგან) უმეტესწილად მოიცავს ერთმანეთის 

მეზობლად მდებარე ფერმებს; თხილის საზოგადოება სარგებლობს ინფორმაციის რეგიონულ დონეზე 

გაზიარებითაც (მაგ.: ზოგიერთ რეგიონს აქვს უფრო განვითარებული სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკა, 

ვიდრე სხვებს). შესაბამისად, ამით მხარს უჭერს სფეროს ძლიერ განვითარებას.

როგორ დავნერგოთ პრაქტიკაში?

ფერმერები/მოვაჭრეები, რომლებიც იყენებენ დასაქმებულ მუშახელს, პრიორიტეტს უნდა ანიჭებდნენ 

ადგილობრივ მოსახლეობას და ითვალისწინებდნენ დაუცველი ჯგუფების (ქალები, სოციალურად 

დაუცველი ოჯახები, უმცირესობები, გარიყული ჯგუფები და სხვა) ინტერესებს. ამავე დროს, მოსავლის 

აღებისა და შეგროვებისას მეწარმეები ყველანაირად უნდა ცდილობდნენ თავიანთი თანამშრომლების 

უშუალო მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას (მაგ.: ანაზღაურების დროულად გადახდა, დასაქმებული 

დედების ხელშეწყობა მოქნილი პირობებით და ა.შ.).

გარდა ამისა, ფერმერებმა უნდა იცოდნენ, რა გავლენა აქვთ ადგილობრივ განვითარებაზე და, 

ბიზნესის საჭიროებათა გათვალისწინებით, პრიორიტეტი მიანიჭონ სახსრების დახარჯვას ადგილობრივ 

ღირებულებით ჯაჭვში (მაგ.: როცა საქმე ეხება ფერმის მარაგის შესყიდვას, ასევე, ნარჩენების 

განთავსების სამსახურების ან აღჭურვილობის დაქირავებას).

თუ თანამშრომლებს სამუშაოზე მიჰყავთ ბავშვები, ფერმერები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ისინი 

დაცულნი არიან ნებისმიერი საფრთხისგან და მათ მშობლებსაც აქვთ საჭირო ინფორმაცია ამის შესახებ.

ბიზნესოპერატორები უნდა გაეცნონ ადგილობრივ კონტექსტს, გააცნობიერონ კულტურული 

მახასიათებლები და პატივი სცენ მათ. მაგალითად, გარკვეული რელიგიური დღესასწაულები შეიძლება 

ცუდი დრო იყოს სამეურნეო საქმიანობისთვის. ასეთი საკითხები ხშირად ვლინდება თანამშრომლებსა 

ან პარტნიორებთან დისკუსიით.

ფერმერები, განსაკუთრებით, გამოცდილი და წარმატებული მეწარმეები, აქტიურად უნდა ჩაერთონ 

ცოდნის გაზიარებაში. სპეციალური აღჭურვილობის (ტექნიკის) გაზიარება ასევე ხელს შეუწყობს ნდობის 

დამკვიდრებას, თანამშრომლობასა და განვითარებას.
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თხილის მდგრადი ფერმერობის პრინციპების 
დანერგვა და უზრუნველყოფა
თხი ლის მდგრა დი მე ურ ნე ო ბის პრინ ცი პე ბი ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის ფრთხი ლი 

შე ფა სე ბის პრო დუქ ტი ა; ამ რი გად, ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი მიზ ნად ისა ხავს მდგრა დო ბის მიდ გო მა თა გაძ ლი

ე რე ბას, თუმ ცა არ გა მო ირ ჩე ვა ზედ მე ტი ამ ბი ცი უ რო ბით და რე ლე ვან ტუ რია თხი ლის მე ურ ნე ო ბით და კა

ვე ბუ ლი ყვე ლა ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტის თ ვის, ზო მის, საქ მი ა ნო ბი სა და წარ სუ ლი პრაქ ტი კის მი უ ხე და ვად.

ამ პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვა ციკ ლუ რი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც ფერ მე რებ სა და მო ვაჭ რე ებს და ეხ მა რე ბა, 

რომ ქარ თუ ლი თხი ლი გახ დეს მდგრა დი მიდ გო მის პრო დუქ ტი, რო მე ლიც ვი თარ დე ბა ბაზ რის გან ვი

თა რე ბი სა და ზრდის პა რა ლე ლუ რად.

1. გაიაზრე

ფერმერები, ჩამბარებლები და მოვაჭრეები უნდა გაეცნონ ამ პრინციპებს და გაიაზრონ, რა არის 

მათგან საჭირო და რა მოცულობით; ამავდროულად, მათ უნდა დაინახონ საკუთარი სარგებელიც  

რეპუტაციის გაუმჯობესება, გაზრდილი მოთხოვნა და ნდობა, მზადყოფნა არსებული ან დაგეგმილი 

კანონმდებლობისთვის. მიზანშეწონილია, დაინტერესებულმა მხარეებმა GHGAს მიმართონ მეტი 

მხარდაჭერისა და დეტალური მითითებებისთვის.

2. ხელი მოაწერე

ეს პრინციპები არ საჭიროებს რაიმე სპეციფიკურ აღიარების პროცედურას და არ არსებობს ოფიციალური 

ვალდებულების წერილი, რომელიც ოპერატორებმა უნდა მოამზადონ. ნებისმიერს, ვინც თხილის 

მეურნეობით არის დაკავებული, შეუძლია, ხელი მოაწეროს მდგრადი ფერმერობის პრინციპებს და 

განაცხადოს მზადყოფნა მათ დასაცავად. ასეთი განცხადებით, ფერმერები/ჩამბარებლები/მოვაჭრეები 

გამოხატავენ თავიანთ ერთგულებას და ხდებიან სამაგალითონი სხვებისთვის. 

3. იმოქ მე დე

ყველა პრინციპს ახლავს შესაბამისი ქმედებები და კონკრეტული რჩევები, რომლებიც ფერმერებს 

ხელს უწყობს შესაბამისად მოქმედებასა და პრინციპების პრაქტიკულად დანერგვაში. ერთმანეთის 

მხარდაჭერა და ცოდნის გაზიარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პროცესში. ასოციაციას, ამ მხრივ, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი აქვს. 

4. შე ა ფა სე

ეს პრინციპები არ მოიცავს შეფასების სპეციალურ მეთოდებს, თუმცა ქვემოთ მოცემულია ჩამონათვალი, 

რომელიც ფერმერებს, ჩამბარებლებსა და მოვაჭრეებს დაეხმარება საკუთარი პროგრესის შეფასებაში 

(რა მუშაობს კარგად და რა არა). ეს მათ შესაძლებლობას მისცემს, მოიძიონ შემდგომი დახმარება და 

გააუმჯობესონ საკუთარი პრაქტიკა.

გაიაზრე

ხელი  
მოაწერე

1

2

3

4

5

იმოქმედე

შეაფასე

აწარმოე 
კომუნიკაცია

უფრო ადვილია შეფასება, თუ დასახული გაქვთ კონკრეტული მიზნები, ვადები და შესაბამისი 
ინდიკატორები  ყველა პრინციპი თქვენი მიზანია, თუმცა ყველა მოქმედება თქვენზე არ ვრცელდება 
და შეიძლება არჩევანი ყველაზე რთულზე შეაჩეროთ. ზოგიერთ მოქმედებას შეიძლება დასჭირდეს 
ცოტა დრო, ზოგი კი უფრო გრძელვადიანი იქნება (მაგ.: არ არის აუცილებელი, დანადგარების შეძენა ან 
ინფრასტრუქტურის განვითარება დაუყოვნებლივ მოხდეს).

ინდიკატორები უნდა პასუხობდეს თქვენს შესაძლებლობებს  რამდენად შორს წასვლა და რისი გაზომვა 
შეგიძლიათ; არ დაისახოთ ინდიკატორები, რომლებიც არ არის გაზომვადი („მიაღწიე უკეთეს ხარისხს“  
არ არის გაზომვადი; „თხილის გულის წონა გახდეს 45%“, ან „მოსავალი გახდეს 3 ტონა 1 ჰაზე“  ადვილად 
გაზომვადია; იგივე ეხება სხვა პრინციპებსაც: „შრომის სტანდარტების დაცვა“ არ არის გაზომვადი; 
„გყავდეს 0 ბავშვი ჩართული შრომაში“, „ქალები და კაცები იღებდნენ თანასწორ ანაზღაურებას თანაბარი 
სამუშაოსთვის“, „სამუშაო დღე 8საათიანია“  ადვილად გაზომვადია).

განსაზღვრეთ გონივრული მოლოდინები და მოარგთ თქვენს საჭიროებებს – თუ არ იყენებთ 
ელექტროენერგიას, ნუ დაისახავთ მიზნად მზის პანელების დაყენებას; თუ გყავთ 100 თანამშრომელი, 
ყურადღება გაამახვილეთ შრომის პრინციპებზე.

დარწმუნდით, რომ იცით, როგორ შეაფასოთ და გამოიყენოთ ინდიკატორები ისარგებლეთ პარტნიორთა 
მხარდაჭერით (GHGA, Global Compact, სამოქალაქო სექტორი და ა.შ.).

შეაფასეთ თქვენივე სასიკეთოდ და არა მხოლოდ ანგარიშის წარსადგენად. გააკეთეთ ეს იმიტომ, რომ 
ინფორმაცია გამოიყენოთ გაუმჯობესების, უკეთესი დაგეგმვისა და სხვა მიზნებისთვის. თუ შეგიძლიათ 
თანამშრომლის გამოყოფა, ოპერაციების პერიოდულად შეფასებისთვის, იდეალური იქნება; თუმცა, მცირე 
მეურნეობებს შეიძლება უბრალოდ მიზნების დასახვა სჭირდებოდეთ მომავალი გაუმჯობესებისთვის.
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5. აწარ მოე კო მუ ნი კა ცია

მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტებისა და პრინციპების მონაწილეთაგან, ჩვეულებრივ, 

მოსალოდნელია ანგარიშვალდებულება, ეს ინსტრუმენტები არ გულისხმობს ოფიციალური ანგარიშის 

წარდგენის ვალდებულებას. ამის ნაცვლად, ფერმერებმა, ჩამბარებლებმა ან მოვაჭრეებმა უნდა 

აწარმოონ ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობაზე, რომელსაც აცნობებენ დაინტერესებულ მხარეებს. 

ასეთი კომუნიკაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინვესტორების, დონორების, პარტნიორებისა 

და მყიდველების მოსაზიდად. ამავდროულად, ბევრი თანამშრომელი აქცევს ყურადღებას მსგავსი 

ტიპის განვითარებას პოტენციური დამსაქმებლის მხრიდან. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული კომუნიკაციით 

შესაძლებელია კვალიფიციურ თანამშრომელთა მოყვანის გამარტივებაც. უფრო დიდმა კომპანიებმა 

პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ მკაცრი ანგარიშგებისა და კომუნიკაციის პროცესზე (მოკლე ინფორმაციის 

გამოქვეყნებით, თუ რა გაკეთდა), ასევე, საზოგადოების ინფორმირებაზე.

დარწმუნდით, რომ იცით, ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია  თქვენი პარტნიორები არიან, თანამშრომლები, 
დონორები, ადგილობრივი თემი, საზოგადოება, თუ სხვა პირები?

გააცნობიერეთ კომუნიკაციის მიზეზები  მეტი თანხის მოზიდვა გსურთ, რეპუტაციის გაზრდა, უკეთესი 
პარტნიორების მოძიება, პრაქტიკის გაუმჯობესება, წინა შეცდომების გამოსწორება თუ სხვა რამ?

მოიძიეთ მხარდაჭერა პროცესში  მწარმოებელთა ასოციაცია და გაეროს გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელი შეიძლება დაგეხმარონ მათი პრაქტიკიდან გამომდინარე; შეგიძლიათ, თქვენც 
გაუზიაროთ გამოცდილება სხვა ფერმერებს

კომუნიკაციის მეთოდები შეარჩიეთ იმის მიხედვით, თუ ვის და რატომ ატყობინებთ  წერილობითი 
ანგარიში შეიძლება სასარგებლო იყოს დონორების ან პარტნიორებისთვის, მაგრამ თანამშრომლები და 
საზოგადოება პირდაპირ საუბარს ამჯობინებენ.

ნუ დაიტვირთავთ თავს  კომუნიკაცია არ ნიშნავს, რომ PR ჯგუფის დაქირავება გჭირდებათ. უფრო დიდ 
საწარმოს შეიძლება კიდეც დასჭირდეს ასეთი მხარდაჭერა, მაგრამ მცირე და საშუალო მეურნეობამ 
მსგავსი ინფორმირება საკუთარი რესურსების ფარგლებში უნდა შეძლოს: თქვენი დაინტერესებული 
მხარეების ინფორმირებისათვის შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს ჩანაწერების შენახვა, ან მარტივი 
პრაქტიკის აღწერა, თუ როგორ მიაღწიეთ წარმატებას და სად გჭირდებათ მეტი მხარდაჭერა.

მარეგულირებელი  
ჩარჩო,  

საერთაშორისო  
სტანდარტები  

და პრაქტიკის ანალიზი
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თხილი მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე მოთხოვნადი ქართული პროდუქტია, რომელსაც 
ადგილობრივ დონეზეც დიდი ისტორია აქვს. თუმცა, ბოლო წლებში ქართული თხილის რეპუტაცია 
რამდენიმე მიზეზის გამო შეირყა. ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე თხილის ექსპორტის გავლენის 
გათვალისწინებით, გაჩნდა ერთიანი მდგრადი მიდგომების დამკვიდრების საჭიროება, რაც ხელს 
შეუწყობს ქართული თხილის ხარისხისა და რეპუტაციის გაზრდას.

სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი, სფეროს საჭიროებების, რესურსებისა და მზაობის 
გათვალისწინებით, ქართული თხილის სექტორს აწვდის მდგრადი ფერმერობის პრინციპებს და მათი 
დანერგვის გზამკვლევს, ხოლო მეორე ნაწილი გადმოსცემს არსებული ქართული პრაქტიკისა და 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზს (მათ შორის, სავალდებულო 
და ნებაყოფლობითი სტანდარტების შეფასებით); განსხვავებულია მათი ძირითადი აუდიტორიაც: 
პრინციპები და გზამკვლევი უმეტესწილად გათვლილია სექტორის მონაწილეებისთვის (ფერმერები, 
ჩამბარებლები და მოვაჭრეები), მეორე ნაწილი კი მიემართება სამთავრობო უწყებებს, შესაბამის 
ორგანოებს, ასოციაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დონორებს.

კვლევა იყენებს კონტექსტუალურ მიდგომას და მოკლედ განიხილავს ზოგადი მდგრადობის 
მოთხოვნებს, სექტორისთვის სპეციფიკური სტანდარტები კი უფრო დეტალურად არის შეფასებული. 
საერთაშორისო მარეგულირებელი სტანდარტების ანალიზი შემოიფარგლება ევროკავშირის 
მარეგულირებელი ჩარჩოებით, რომლებიც ქართული თხილის ყველაზე მასშტაბური მყიდველია. 
კონკრეტული სექტორისთვის მდგრადობის მოთხოვნათა ანალიზი საჭიროებს მარეგულირებელი 
ჩარჩოებისა და ნებაყოფლობითი სტანდარტების მრავალგანზომილებიან შეფასებას, სადაც 
გათვალისწინებული იქნება განვითარების საკითხები და კონტექსტუალური სტანდარტები შემდეგი 
მიმართულებებით: აგროქიმიკატების გამოყენება, კვების უსაფრთხოება, შრომის უფლებები, ტყეების 
გაჩეხვა, ბიომრავალფეროვნება, პატიოსნება და ა.შ. კვლევა შეეცადა, დაეფარა ყველა შესაბამისი 
სფერო, განსაკუთრებით, ის სექტორები, რომლებიც ყველაზე აქტუალური და ნაკლებად ცხადი 
აღმოჩნდა სექტორის მონაწილეთათვის.

მარეგულირებელი ჩარჩოს, საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის ანალიზმა ცხადყო, 
რომ ქართული თხილის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი პროგრესია. ამავდროულად, ეროვნული 
მარეგულირებელი ჩარჩო უმეტესწილად შეესაბამება ევროკავშირის მთავარ რეგულაციებსა და 
ავტორიტეტულ სტანდარტებს და ხშირად პირდაპირ მიუთითებს მათზე. თუმცა, აშკარაა, რომ ბევრმა 
ფერმერმა არ იცის მდგრადობის დღის წესრიგის შესახებ და ნათლად ვერ ხედავს საკუთარ როლს 
მასში. თხილის მეურნეობის ეკონომიკური და სოციალური გავლენა ადგილობრივ, რეგიონულ და 
ეროვნულ დონეზე დიდია. ეს მოითხოვს მიზნობრივი ძალისხმევის გაღრმავებას, რათა აღნიშნული 
გავლენა უკეთ გავიაზროთ და მდგრადი განვითარებისკენ მივმართოთ, ერთობლივი პოზიტიური 
ნაბიჯების სახით.

სახელმძღვანელოს ეს ნაწილი შედგება 5 ძირითადი თავისგან: პირველი გვაწვდის შესავალ 
ინფორმაციას მდგრადობისა და სოფლის მეურნეობის ურთიერთდამოკიდებულებაზე; მეორე 
განიხილავს თხილის მეურნეობის ქართულ პრაქტიკას, სამაგიდო მიმოხილვისა და სექტორის 
დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების საფუძველზე; მესამე თავი საუბრობს საერთაშორისო 
მარეგულირებელ ჩარჩოზე, განსაკუთრებით, გაეროსა და ევროკავშირის რეგულაციებზე ფოკუსით; 
მეოთხე უფრო დეტალურად მიმოიხილავს საქართველოს კანონმდებლობასა და არსებულ 
სახელმწიფო მექანიზმებს, აფასებს რა მათ ევროკავშირის ჩარჩოსთან მიმართებით; ბოლო, მეხუთე 
თავი კი აღწერს ფერმერული მეურნეობის ყველაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო სტანდარტებს, 
(მათ შორის, თხილისთვის სპეციფიკურ და უფრო ზოგად სასოფლოსამეურნეო სტანდარტებს).

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენდა საფუძველს 
მდგრადი თხილის მეურნეობის პრინციპების შემუშავებისას. ეს შესაბამის ოპერატორებს დაეხმარება, 
უკეთ გაიაზრონ საკუთარ გავლენა მდგრადი განვითარების გლობალურ ან ეროვნულ დღის წესრიგზე. 
ყველა პრინციპი ემსახურება საერთო მიზნებს: უკეთესი მეურნეობა, ხარისხი, ბაზარზე წვდომა და 
სოციალური ღირებულება.

სახელმძღვანელოს შემუშავებაში მონაწილეობდნენ: ფერმერული მეურნეობისა და, კონკრეტულად, 
თხილის სექტორის საერთაშორისო ექსპერტები, საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია 
და სახელმწიფო ორგანოები. მათი მიზანი გახლდათ დარგის უფრო მაღალი ღირებულებისა 
და პრაქტიკულობის ხელშეწყობა, ასევე, ქართულ სათხილე მეურნეობაში მდგრადი პრაქტიკის 
დამკვიდრება.

მიმოხილვა
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მდგრადი განვითარება და სოფლის მეურნეობა
საკვებს სასიცოცხლო როლი აქვს გლობალური სიღარიბის დაძლევასა და ინკლუზიურ 

განვითარებაში, როგორც ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, განვითარებისა და ღირსეული 

ცხოვრების ამოსავალ წერტილს. მსოფლიო მოსახლეობის მუდმივი ზრდის კვალდაკვალ, 

სხვადასხვა ქვეყნის საკვები სისტემები ცდილობენ, არ ჩამორჩნენ და დააკმაყოფილონ გაზრდილი 

მოთხოვნები. შედეგად, საფუძვლიანად განვითარდა და შეიცვალა ტრადიციული საკვების 

წარმოება, სოფლის მეურნეობის ჩათვლით: თანამედროვე საკვების წარმოება უფრო სწრაფი, 

იაფი და ეფექტიანი გახდა ინდუსტრიალიზაციისა და ახალი ტექნოლოგიების გამოისობით. თუმცა, 

განვითარებამ მნიშვნელოვანი უარყოფითი შედეგებიც იქონია მსოფლიოს სოციალურ და ბუნებრივ 

გარემოზე. მათ შორისაა: კლიმატის ცვლილება, დაბინძურება, მიწისა და წყლის დეგრადაცია, 

ბიოსფეროს დაკარგვა, სოციალურეკონომიკური უთანასწორობა, ადამიანის უფლებათა 

დარღვევა, სიცოცხლის ხარისხისა და ჯანმრთელობის გაუარესება და ა.შ.

სასოფლოსამეურნეო პროდუქტის წარმოების უარყოფითი ეფექტების აღსაკვეთად და 

შესამსუბუქებლად, განვითარდა მდგრადი სოფლის მეურნეობის კონცეფცია. მისი ერთიანი 

განმარტება არ არსებობს: კონცეფციის ფარგლებში ჩამოყალიბებულია უამრავი მიდგომა1, 

თუმცა, მდგრადი სოფლის მეურნეობის იდეა შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი ძირითადი 

პრინციპის მეშვეობით: სასოფლოსამეურნეო წარმოება უნდა აკმაყოფილებდეს აწმყოში არსებულ 

მოთხოვნებს, ისე, რომ საფრთხის ქვეშ არ დადგეს მომავალ თაობათა შესაძლებლობები საკუთარი 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.2 მდგრად სოფლის მეურნეობას აქვს სამი ძირითადი მიზანი: 

ჯანსაღი გარემო, ეკონომიკური მომგებიანობა და სოციალურეკონომიკური სამართლიანობა.3 

პრაქტიკაში ეს მიზნები გამოიხატება წარმოების ტექნიკის დეტალური განსაზღვრით, ასევე, 

სხვადასხვა თანამედროვე ინსტრუმენტით, რომლებიც ამცირებს უარყოფით გავლენას გარემოსა 

და საზოგადოებაზე და ზრდის ეკონომიკურ სარგებლიანობას. სოფლის მეურნეობაში მდგრადი 

მიდგომის მაგალითები მოიცავს შემდეგ სფეროებს: ორგანული მეურნეობა, ზუსტი მეურნეობა, 

კლიმატგონივრული მეურნეობა, მავნებლებთან ბრძოლის ინტეგრირებული სისტემები, მდგრადი 

ინტენსიფიკაცია და ა.შ.4

არჩეული მიდგომის მიუხედავად, მდგრადი სოფლის მეურნეობა უნდა შეესაბამებოდეს მდგრადი 

განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგსა და მიზნებს (მგმ). დღის წესრიგის მიზანია, უპასუხოს 

1  მაგალითისთვის, იხილეთ ბმული: Oberč, B.P. & Arroyo Schnell, A. (2020). Approaches to sustainable agriculture. Exploring 
the pathways towards the future of farming. Brussels, Belgium: IUCN EURO.

2  Lichtfouse E., Navarrete M., Debaeke P., Souchère V., Alberola C., Ménassieu J. (2009) Agronomy for Sustainable 
Agriculture: A Review. In: Lichtfouse E., Navarrete M., Debaeke P., Véronique S., Alberola C. (eds) Sustainable 
Agriculture. Springer, Dordrecht, p.2 available here: https://doi.org/10.1007/9789048126668_1 

3  ინფორმაცია ემყარება the National Sustainable Agriculture Coalition (NSAC), https://sustainableagriculture.net/aboutus/
whatissustainableag/ 

4  In Oberč, B.P. & Arroyo Schnell, A. (2020). Approaches to sustainable agriculture. Exploring the pathways towards the 
future of farming. Brussels, Belgium: IUCN EURO. 
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თანამედროვე გამოწვევებს, მდგრადი განვითარების გარემოსდაცვით, სოციალურ და ეკონომიკურ 

განზომილებათა მეშვეობით, რომლებიც დაკონკრეტებულია მდგრადი განვითარების 17 მიზანსა 

და მათ ამოცანებში. სოფლის მეურნეობა მოიცავს ამ მიზნების უმრავლესობას. მაგალითად, მგმ 8 

შეეხება სრულ და პროდუქტიულ დასაქმებასა და ღირსეულ შრომას, რომელიც განსაკუთრებით 

რელევანტურია სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულ პირთათვის; მგმ 12 უზრუნველყოფს 

მდგრადი მოხმარებისა და წარმოების ფორმებს და მოიცავს მიწის, წყლისა და ჰაერის დაცვას ქიმიკატთა 

ეკომეგობრული მართვის სისტემებით, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფლის 

მეურნეობაში გამოყენებული აგროქიმიკატებისთვის; მგმ 15, სხვა საკითხებთან ერთად, მიზნად ისახავს, 

შეაჩეროს ნიადაგის დეგრადაცია და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა, რაზეც ძალზე უარყოფითი 

გავლენა აქვს ინდუსტრიულ სოფლის მეურნეობას. ამასთან, დღის წესრიგი განსაკუთრებულად 

მიუთითებს მდგრადი სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობაზე მგმ 2ში (რომელიც მოიცავს შიმშილის 

აღმოფხვრასა და სასურსათო უსაფრთხოებასაც) და ხაზს უსვამს მის მნიშვნელობას. მგმ 2ის ამოცანები 

აღიარებს გაზრდილ გლობალურ მოთხოვნას მდგრად და მედეგ სასოფლო სამეურნეო წარმოებაზე, 

რომელიც ხელს უწყობს ეკოსისტემების შენარჩუნებას და ზრდის ადაპტაციის შესაძლებლობას.5

მდგრადი განვითარება მოიაზრებს ეკონომიკურ განვითარებას, გარემოს დაცვასა და საზოგადოებრივ 

განვითარებას, როგორც ერთმანეთთან მტკიცედ დაკავშირებულ და ურთიერთგანმამტკიცებელ მიზნებს 

და, შესაბამისად, აერთიანებს ამ პრინციპებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ჩარჩოებს. 2030 წლის 

დღის წესრიგში ჩამოთვლილია საერთაშორისო აქტები, კონფერენციები და სამიტები, რომლებმაც 

საფუძველი ჩაუყარეს და გზა გაუკვალეს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს. მათ შორისაა: ადამიანის 

უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია, განვითარების უფლების დეკლარაცია, რიოს დეკლარაცია 

გარემოსა და განვითარების შესახებ, გაეროს კონფერენცია მდგრადი განვითარების შესახებ, 

სოციალური განვითარების მსოფლიო სამიტი და ა.შ. დღის წესრიგი ასევე ჩამოთვლის საერთაშორისო 

ინსტრუმენტებს, რომლებსაც შეუძლიათ, ხელი შეუწყონ მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას. 

ესენია: ბიზნესისა და ადამიანის უფლებათა სახელმძღვანელო პრინციპები; შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის სტანდარტები; ბავშვის უფლებათა კონვენცია; და ძირითადი გარემოსდაცვითი 

შეთანხმებები,6 როგორიცაა, მაგალითად, გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ.7 

შესაბამისად, მდგრადი განვითარება, როგორც ზოგადად, ისე კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში, 

5  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://sdgs.un.org/goals 
6  Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 

September 2015, A/70/L.1, para. 67, ხელმისაწვდომია: https://sdgs.un.org/2030agenda 
7  იქვე. SDG 13(a). დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.un.org/sustainabledevelopment/climatechange/

უნდა განიმარტოს იმ საერთაშორისო ჩარჩოებსა და აქტებთან ურთიერთდამოკიდებულებასა და 

კავშირში, რომლებიც შეეხება ადამიანის უფლებებს, გარემოს დაცვასა და განვითარებას.

გამომდინარე აქედან, კონკრეტული სექტორის მდგრადობის მოთხოვნათა ანალიზისთვის საჭიროა 

მდგრადობასა და სექტორის სპეციფიკურ მახასიათებლებთან დაკავშირებული რეგულაციური 

ჩარჩოებისა და ნებაყოფლობითი სტანდარტების მრავალგანზომილებიანი მიმოხილვა. გარემოს 

დაცვის, ადამიანის უფლებებისა და განვითარების ზოგად სტანდარტებთან ერთად, სოფლის 

მეურნეობაში მდგრადობა მოიცავს ამ სექტორისთვის მნიშვნელოვან საკითხებსაც, როგორიცაა 

აგროქიმიკატების გამოყენება, საკვების ხარისხი და უსაფრთხოება, შრომის უფლებები, ტყეების 

გაჩეხვა, ბიომრავალფეროვნება და ა.შ. სექტორის კონტექსტთან ერთად, ანალიზის სრულყოფისათვის 

გასათვალისწინებელია გეოგრაფიული, რეგიონული და სხვა მახასიათებლებიც, რომლებიც 

რელევანტურია გამოსაკვლევი სფეროსთვის.

ეს კვლევა გამოსაკვლევ საკითხს უდგება სწორედ კონტექსტის გათვალისწინებით და მიმოიხილავს 

როგორც მდგრადობის ზოგად მოთხოვნებს, ისევე სექტორისთვის დამახასიათებელ სტანდარტებს. 

ამასთან, კვლევაში საერთაშორისო რეგულაციური ჩარჩოს ანალიზის ფარგლები დავიწროებულია 

ევროკავშირის მარეგულირებელ ჩარჩომდე, რომელიც ქართული თხილის უდიდესი შემსყიდველია.

რა სტანდარტები ვრცელდება  
ბიზნესებზე ეროვნულ კონტექსტში?

სახელმწიფოს უდიდესი როლი უკავია მდგრადი სოფლის მეურნეობის ჩამოყალიბებაში, თუმცა 

ამ სფეროს მთავარი აქტორი, ისევე, როგორც გზამკვლევის სამიზნე, გახლავთ კერძო სექტორი 

(ფერმერები, ჩამბარებლები, კერძო მოვაჭრეები და ა.შ.). ამის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, 

განვსაზღვროთ ბიზნესისა და კერძო სექტორის მონაწილეთა მოვალეობები მდგრადობის სხვადასხვა 

ასპექტში. ეს ანალიზი გვიხსნის კვლევის მასშტაბსაც, ასევე, თუ რატომ მოიცავს იგი კონკრეტულ (და 

არა სხვა) საერთაშორისო სტანდარტებს.

ბიზნესებს არ აქვთ სახელმწიფოს მსგავსი საერთაშორისო ვალდებულებები. შესაბამისად, 

საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები მდგრადობის, გარემოსდაცვით და ადამიანის 

უფლებათა სფეროებში მხოლოდ მაშინ მოიაზრება თხილის მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა 

ვალდებულებებად, თუ ისინი ასახულია ეროვნულ კანონმდებლობაში და ექვემდებარება აღსრულებას.8 

თუმცა, ეს ტრადიციული ნორმა გლობალურად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და არსებობს სხვადასხვა 

ინიციატივა თუ ჩარჩოც, რომლებიც ბიზნესებისთვის მოიცავს საერთაშორისო პასუხისმგებლობებს.

გაეროს ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პრინციპებში განსაზღვრულია ბიზნესის 

მოვალეობა, პატივი სცეს ადამიანის უფლებებს თავის საქმიანობაში და ამ მოვალეობის შესრულებისთვის 

საჭირო ინსტრუმენტებს, როგორიცაა ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის დადგენა (human rights 

due diligence) და მათზე გავლენის შეფასება (human rights impact assessment).9 იგივე მიდგომაა 

განვითარებული OECDის სახელმძღვანელო პრინციპებში მულტინაციონალური საწარმოებისთვის: 

8  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ თავი „ქართული მარეგულირებელი ჩარჩო“ (გვ. 38).
9  გაეროს პრინციპებზე დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages 
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იგი განსაზღვრავს ბიზნესის პასუხისმგებლობას, პატივი სცეს საერთაშორისოდ აღიარებულ ადამიანის 

უფლებებს და წვლილი შეიტანოს ეკონომიკურ, გარემოსდაცვით და საზოგადოებრივ პროგრესში, 

მდგრადი განვითარების მისაღწევად.10 მათი გლობალური მნიშვნელობის მიუხედავად, როგორც 

გაეროს, ისე OECDის პრინციპები ნებაყოფლობითია. საპირისპიროდ, ბიზნესის პასუხისმგებლობას 

ადამიანის უფლებათა პატივისცემის კუთხით სავალდებულო სახე აქვს ეროვნულ რეგულაციებში, 

რომლებიც შეეხება ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის დადგენას: კერძოდ, ეს აქტები დიდი ზომის 

კომპანიებს ავალდებულებს შესაბამისობის დადგენის პროცესების დანერგვას საკუთარ საქმიანობაში 

და შედეგების გასაჯაროებას. სხვა ქვეყნებთან ერთად, მსგავსი რეგულაციები არსებობს საფრანგეთში11, 

ჰოლანდიაში,12 ავსტრალიასა13 და შვეიცარიაშიც.14 ევროკავშირს სავალდებულო მოთხოვნები 

აქვს ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის დადგენის ხეტყესა და კონფლიქტის მინერალებთან 

მიმართებითაც. ევროკავშირის იუსტიციის კომისრის განცხადების თანახმად, იგეგმება ადამიანის 

უფლებებთან შესაბამისობის დადგენის ზოგადი რეგულაციის შემუშავებაც, რომელიც მოიცავს 

ადამიანის უფლებებსა და გარემოსდაცვით საკითხებს, მიწოდების ჯაჭვში.15 ადამიანის უფლებებთან 

შესაბამისობის დადგენის სავალდებულო მოთხოვნათა მიღმა ბიზნესებს არ აქვთ საერთაშორისო 

ვალდებულება, რომ გარემოსდაცვითი და სოციალური გავლენები აკონტროლონ მათი მიწოდების 

ჯაჭვში.16

შესაბამისად, წარმოშობის ქვეყნის სამართლებრივ მოთხოვნათა გარდა, ბიზნესზე ვრცელდება 

მხოლოდ დანიშნულების ქვეყანაში მოქმედი ეროვნული ან საერთაშორისო მოთხოვნები პროდუქტის 

უსაფრთხოებასა და ხარისხთან მიმართებით. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს თხილის მწარმოებლებზე 

ვრცელდება მდგრადი სოფლის მეურნეობის სამი სვეტის მარეგულირებელი სამართლებრივი 

ჩარჩო, ხოლო მეორე მხრივ, მათ პროდუქციას ეხება დანიშნულების ქვეყნებში მოქმედი ეროვნული 

და საერთაშორისო მოთხოვნები საკვების ხარისხსა და უსაფრთხოებასთან მიმართებით. თუმცა, 

10  OECD Guidelines for MNEs https://www.oecd.org/corporate/mne/ 
11  The Duty of Vigilance Law.
12  Dutch Child Labour Due Diligence Act.
13  The Australian Modern Slavery Act.
14  Law on private and military security companies.
15  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.europarl.europa.eu/RegData 
16  მეტი ინფორმაცია გაეროს ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების სავალდებულო აქტის შესახებ იხილეთ ქვემოთ.

ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების განვითარების ბოლო მოვლენები ასევე მიუთითებს, რომ თხილის 

მწარმოებლებს უახლოეს მომავალში შეიძლება დაეკისროთ პასუხისმგებლობა თავიანთ გავლენაზე 

ადამიანის უფლებათა კუთხით, როგორც პირდაპირ, ისე დიდ შემსყიდველ კომპანიათა მიწოდების 

ჯაჭვში მონაწილეობით. 

სოფლის მეურნეობაში, მდგრადობის სავალდებულო მოთხოვნებთან ერთად, არსებობს 

ნებაყოფლობითი მდგრადობის სხვადასხვა სტანდარტი, რომლებიც მიემართება საერთაშორისო 

ბაზარზე არსებულ პროდუქტებს. პასუხისმგებლიანი ინვესტიციის კონცეფცია უზრუნველყოფს, 

რომ ინვესტიციები ხელს უწყობდეს პასუხისმგებლიან ბიზნესსაქმიანობას, მათ შორის, სოფლის 

მეურნეობაში.17 ფინანსური ინსტიტუტები ამ კონცეფციას ახორციელებენ ინვესტიციებში გარემო, 

სოციალური და მმართველობითი (ESG) მიდგომების გამოყენებით, ასევე, ადამიანის უფლებების, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური გავლენის შეფასებითა და საგულდაგულო მონიტორინგით.18 

კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ფინანსური ინსტიტუტები იყენებენ სხვადასხვა 

სტანდარტს (მაგ.: საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის საქმიანობის სტანდარტები19, ან მსოფლიო 

ბანკის სახელმძღვანელოები20).

ამასთან, დიდ შემსყიდველთა უმრავლესობა მიმწოდებელთაგან მოითხოვს მდგრადი მიდგომების 

ინკორპორირებას თავიანთ საქმიანობაში. ეს გამოძახილია მზარდი ტენდენციისა, რომ გლობალურად 

მომხმარებლები აკეთებენ უფრო მდგრად არჩევანს. მაგალითად, თხილის შემსყიდველი ერთერთი 

უდიდესი კომპანიის, Ferreroს კოდექსი თავისი მიმწოდებლებისთვის ადგენს პასუხისმგებლიანი 

საქმიანობის მოთხოვნებს21, მდგრადობის სამი სვეტის შესაბამისად: ადამიანის უფლებები და 

სოციალური საქმიანობა, გარემოს დაცვა და მდგრადობა და მიმწოდებლის გამჭვირვალობა. Ferreroს 

ასევე შემუშავებული აქვს თხილის წესდება  დოკუმენტი, რომლითაც პასუხისმგებლიანი საქმიანობის 

სვეტების მოთხოვნები (გათვალისწინებული მიმწოდებელთა კოდექსით) მორგებულია თხილის 

ღირებულების ჯაჭვზე.22 ბევრ სხვა კომპანიას ასევე განსაზღვრული აქვს შიდა მდგრადობის ინიციატივები, 

რომელთა უმრავლესობა ეფუძნება შემდეგ ნაწილებში დეტალურად განხილულ რეგულაციებსა და 

ნებაყოფლობით სტანდარტებს. 

17  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ The principles of RI in agriculture, FAO. http://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf 
18  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://toolkit.cdcgroup.com/sectorprofiles/agricultureandaquaculture/ 
19  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 
20  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect 
21  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.ferrero.com/sustainability/fc5290 
22  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.ferrero.com/sustainability/suppliercode 

ნებაყოფლობითი  
სოციალური და  

გარემოსდაცვითი  
სტანდარტები

შემსყიდველთა 
დამატებითი მოთხოვნები

 საბაზრო მოთხოვნები

საკანონმდებლო მოთხოვნები ინგრედიენტების 
უსაფრთხოებისა და მიკვლევადობის შესახებ კო
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ცხრილში წარმოდგენილია უდიდესი კომპანიები თხილის სექტორში, ასევე, მათი სტანდარტები და 

პოლიტიკა თხილთან მიმართებით.23

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მდგრადი სოფლის მეურნეობის მოთხოვნები ფრაგმენტულია: 

მაშინ, როცა ზოგადად ყველა ქვეყანაში მოქმედებს პროდუქტის ხარისხისა და უსაფრთხოების 

რეგულაციები იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის, მხოლოდ რამდენიმე 

ქვეყანას აქვს სოციალური და გარემოსდაცვითი მოთხოვნები ბიზნესების მიწოდების ჯაჭვის მიმართ, 

ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის დადგენის სავალდებულო მოთხოვნათა სახით. მიუხედავად 

ამისა, მდგრადობის სტანდარტთა სრულყოფილ დაცვას ითხოვენ საერთაშორისო ინვესტორები, 

ორგანიზაციები და შემსყიდველი კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო კვების ბაზრის ძირითადი 

მოთამაშეები არიან. ამასთან, მიწოდების ჯაჭვთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის 

დადგენის მოთხოვნათა როლის ზრდასა და საერთაშორისო სტანდარტად დამკვიდრებასთან ერთად, 

მიმდინარეობს დისკუსიები სავალდებულო საერთაშორისო და რეგიონულ მოთხოვნებზე ბიზნესისთვის, 

რომლებიც შეეხება ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობის დადგენას და პასუხისმგებლიან საქმიანობას. 

23 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმულები: https://www.olamgroup.com/productsservices; https://www.nestle.com/csv/
rawmaterials/hazelnuts; https://www.nutella.com/hu/en/node/231; https://www.barrycallebaut.com/en/manufacturers/lamorella
nuts/sustainabilityinaction; https://www.lindtspruengli.com/sustainability/ingredients/hazelnuts 

თხილის მიმწოდებელთა მოძიების ქარტია  
(Hazelnut Sourcing Charter)

სოციალური და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება თხილის 

მიწოდების ჯაჭვში (Improving Social and Labour Conditions in the 

Hazelnuts Supply Chain)

მიმწოდებელთა პასუხისმგებლიანი მოძიება:  
თხილი (Resposible Sourcing: Hazelnuts)

მდგრადობა თხილის მიმწოდებელთა მოძიებაში  
(Sustainability in hazelnut sourcing)

კაკლოვანთა მდგრადობის პროგრამა  
(The Nut Sustainability Program)

თხილის წარმოშობა და მიკვლევადობა  
(The Origin and Traceability of Hazelnuts)

LINDT & SPRUENGLI

OLAM INTERNATIONAL

NESTLE

BERRY CALLEBAUT

ამის მაგალითებია: დაპირებული ევროკავშირის რეგულაცია ადამიანის უფლებებთან 

შესაბამისობის დადგენის სავალდებულო მოთხოვნების შესახებ, და გაეროს ბიზნესისა და 

ადამიანის უფლებების ხელშემკვრელი შეთანხმება24, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ 

გეგმის სახით არსებობს.

ვინაიდან საქართველო გარდამავალი ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნა ა, ბევ რი ად გი ლობ რი ვი ერ

თე უ ლი, ფერ მერ თა, მო ვაჭ რე თა და სხვა აქ ტორ თა ჩათ ვ ლით, ჩარ თუ ლია ტრან ს ნა ცი ო ნა

ლურ ბა ზარ ში, გლო ბა ლურ მი წო დე ბის ჯაჭ ვ ში მა თი რო ლის შე სა ბა მი სად. რო გორც ზე მოთ 

ით ქ ვა, სა ქარ თ ვე ლო თხი ლის ერ თ ერ თი უდი დე სი მწარ მო ე ბე ლია და ექ ს პორტს, ძი რი თა

დად, ახორ ცი ე ლებს ევ რო კავ შირ ში, რო მე ლიც მდგრა დი სტან დარ ტე ბის ძლი ე რი მხარ დამ

ჭე რი ა. შე სა ბა მი სად, ქარ თუ ლი თხი ლის სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი წარ მა ტე ბა პირ და

პირ და მო კი დე ბუ ლია მის შე სა ბა მი სო ბა ზე მდგრა დო ბის სტან დარ ტებ თან. 

24 განახლებული ინფორმაცია გაეროს ბიზნესისა და ადამიანის უფლებათა ხელშემკვრელ შეთანხმებაზე 
იხილეთ ბმულზე:  
https://www.businesshumanrights.org/en/bigissues/bindingtreaty/ 

ფერმერთა, ჩამბარებელთა და 
მოვაჭრეთა პასუხისმგებლობა მდგრად 
საქმიანობასთან მიმართებით მოიცავს 
საკუთარ მდგრად ეკონომიკურ 
განვითარებას, რათა დროულად უპასუხონ 
პარტნიორთა მიერ მოთხოვნილ ეროვნულ 
თუ საერთაშორისო რეგულაციებსა 
და სტანდარტებს, თავიანთი მათი 
სამართლებრივი და სამომხმარებლო 
მოვალეობების შესაბამისად.

NUTELLA

FERRERO
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თხილის  
წარმოების პრაქტიკა 
საქართველოში

2
თხილის სექტორი საქართველოში

თხილი (Corylus avellana) ფართოდ გავრცელებული კულტურაა საქართველოში და მას 
საერთაშორისო ბაზარზეც მაღალი ღირებულება აქვს. ქართულმა ბუნებრივმა გარემომ ხელი შეუწყო 
ადგილობრივი თხილის ჯიშების განვითარებას, რომლებიც მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და 
მოთხოვნადია მსოფლიოში. ამ კულტურას მაღალი კალორიული და კვებითი ღირებულება აქვს (620
650 კალორია 100 გრში, 1516 გრ ცილით და 410 გრ უჯრედისით; ის შეიცავს C ვიტამინსა და უამრავ 
მინერალსაც კალციუმი, ფოსფორი, კალიუმი და ა.შ.).25

თხილის მთავარი მწარმოებლები არიან: თურქეთი, იტალია, აშშ, საქართველო, აზერბაიჯანი და 
ესპანეთი.26 საქართველო ამ კუთხით მსოფლიო ხუთეულში შედის, თუმცა ბოლო წლებში თხილის 
წარმოება გაიზარდა და 2020 წელს ქვეყანა მსოფლიოში მესამე უდიდესი ექსპორტიორი გახდა 
40,000 ტონაზე მეტი ექსპორტირებული თხილით, რაც მთლიანი საერთაშორისო ვაჭრობის 2.8%ს 
შეადგენს.27 აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის იანვართებერვლისთვის, ევროკავშირში ექსპორტირებული 
პროდუქტებიდან მიღებული შემოსავლის მოცულობით, თხილი და კაკალი მეორე ადგილზე იყო (10.6 
მლნ აშშ დოლარით).28 ქართული თხილის ექსპორტი, ძირითადად, ხორციელდება ევროკავშირის 
ქვეყნებში (გერმანია, იტალია, ჩეხეთი), ასევე, რუსეთში, თურქეთში, ჩინეთში და ა. შ.29

ქართული კლიმატი და ბუნებრივი გარემო კარგი წინაპირობაა თხილის ფართომასშტაბიანი 
მეურნეობისათვის. საქართველოში გავრცელებულია ენდემური და უცხოური თხილის რამდენიმე 
სახეობა, ძირითადად, დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე.30 ბოლო ათწლეულში წარმოების 
მოცულობა საგრძნობლად იზრდებოდა და 2020 წელს თითქმის 55 ათას ტონას მიაღწია წელიწადში. 

25 იხ. Plants for A Future პროფილი Corylus avellana, ჩვეულებრივი თხილი. დეტალები ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://pfaf.org/
user/plant.aspx?LatinName=Corylus+avellana; ასევე იხ, Unite States Department of Agriculture (USDA) Agriculural Research 
Service FoodData Central profile for hazelnuts or filberts: https://fdc.nal.usda.gov/fdcapp.html#/fooddetails/1100524/nutrients 
[ბოლოს ნანახია 10/04/2021].

26 მონაცემთა წყაროა UN Food and Agriculture Organization Statistics Page: http://www.fao.org/faostat [ბოლოს ნანახია 
10/04/2021].

27 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2020 წლის წინასწარი 
შედეგები, 20.01.2021, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.geostat.ge/media/35819/საქართველოსსაგარეო
ვაჭრობა2020.pdf [ბოლოს ნანახია 10/04/2021].

28  შ. ტყეშელაშვილი, 2 თვეში საქართველომ ევროკავშირში ექსპორტით $107 მილიონი მიიღო  რას ვყიდით EUში? 22 მარტი, 
2021, Business Media Georgia, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bm.ge/ka/article/2tveshisaqartvelomevrokavshirshi
eqsportit107milionimiigorasvyiditeushi/78482/ [ბოლოს ნანახია 10/04/2021].

29 მონაცემთა წყაროა FAOSTAT [აღებულია 2021 წლის 26 მაისს].
30 მეტი ინფორმაცია სახეობებსა და მათ მახასიათებლებზე მოცემულია: თხილი, საუკეთესო პრაქტიკა, გაეროს განვითარების 

პროგრამა (UNDP) საქართველოში და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SCO), 2016, გვგვ. 727. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://gfa.org.ge/wpcontent/uploads/2018/11/თხილი.pdf 
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შედარებისთვის, 2006 წელს მოსავალი 27 ათასი ტონა იყო, 2011 წელს კი  37 ათასი ტონა.31 
აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს საქართველომ თხილის წარმოებაში პიკს მიაღწია 51,8 ტონით, მაგრამ 
ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირდა 20142017 წლებში, აზიური ფაროსანას შემოსევის გამო.32 დღეს 
პოტენციალი კიდევ უფრო უკეთესია, იმის გათვალისწინებით, რომ თხილის მეურნეობაში ჩართულია, 
დაახლოებით, 7072 ათასი ჰექტარი (აქედან 48% 1 ჰაზე ნაკლებია) მიწა (თუმცა ზუსტი კვლევები ჯერ 
არ ჩატარებულა) და მოსავლიანობა შეიძლება 2,5იდან 3,5 ტონამდე გაიზარდოს ერთ ჰექტარზე.33

თხილის წარმოების კარგი ისტორიული თუ ბუნებრივი საფუძვლებისა და მოსავლიანობის სწრაფი 
ზრდის მიუხედავად, ამ სფეროში ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები. მთავარი პრობლემაა ქართული 
თხილის ფასისა და ხარისხის ჩამორჩენა, რისი მთავარი მიზეზიც არის მავნებლები; თუმცა, ზოგიერთი 
ბიზნესოპერატორის არაეთიკური ქცევაც საკმაოდ უარყოფით როლს ასრულებს თხილის რეპუტაციის 
შექმნაში.34 საქართველო თხილის მეორე უდიდესი მწარმოებელი იყო მსოფლიოში, რომელიც 2017 
წლისთვის ექსპორტიდან 170 მილიონ აშშ დოლარზე მეტს იღებდა, მაგრამ აზიური ფაროსანას 
(Halyomorpha halys) შემოსევამ ბაზარი მნიშვნელოვნად დააზიანა.35 მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა 

31 2020 მონაცემები მოპოვებულია საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციისგან (GHGA), შესადარებელი მონაცემები 
აღებულია სახელმძღვანელოდან, თხილი, საუკეთესო პრაქტიკა, UNDP და SCO, 2016, გვ.5. supra 30. საქსტატის წინასწარი 
მონაცემებით, თხილის (თხილი, ნუში, კაკალი) წარმოება 2020 წელს იყო 40.9 ათასი ტონა (ზრდა 32.4%). 2020 წლის 
საბოლოო მონაცემები გაანალიზდება 2021 წლის ივნისში. საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 (წინასწარი მონაცემები 
მემცენარეობის შესახებ), საქსტატი, 16.04.2021, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.geostat.ge/media/37742/Agricultureof
Georgia2020%28PreliminaryDataonPlantGrowing%29.pdf 

32 2014 წლის მოსავალი 33.8 ტონა იყო, 2015 წელს  35.3 ტონა, 2016 წელს  29.5 ტონა, 2017 წელს კი  21.4 ტონა. წყარო: 
საქსტატი, 2018: https://www.geostat.ge/media/13795/2017wlissoflismeurneoba.pdf 

33  GHGAისგან მიღებული ინფორმაცია, მათი კვლევების საფუძველზე, და საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან 
შეგროვებული მონაცემები. დაგეგმილია უფრო დეტალური კვლევა (მათ შორის, სატელიტური მონაცემებით). ეს ინფორმაცია 
არ მოიცავს ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას.

34  დამატებით იხილეთ: მარიამ ლუკაშვილი, ქართული თხილი ხარისხის გამო ფასებით კონკურენტებს ჩამორჩება, EUGeorgia.
info, 20 მარტი, 2017, ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://eugeorgia.info/ka/article/581/qartulitxilixarisxisarastabilurobisgamo
fasebitkonkurentebschamorcheba/ 

35  GHGAის ერთერთი შეფასებით დაანგარიშდა, რომ ფაროსანას მიერ მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის 
მიყენებულმა ზარალმა 20142015 წლებში, დაახლოებით, 317 მლნ ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელი ბაზარზე 
ყველაზე მაღალი ფასით გამოირჩეოდა და 1 კილოგრამი თხილისთვის 20 ლარს აღწევდა, ამჟამინდელი ფასი კი 910 ლარია. 
წყარო: შეხვედრა GHGAის წარმომადგენლებსა და ფერმერებთან, 2021 წლის 22 აპრილი.

მხარის კონსოლიდირებული ძალისხმევით, საქართველო იბრუნებს პოზიციებს მსოფლიო ბაზარზე.36 

აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში თხილის მეურნეობასთან დაკავშირებით არსებობდა 
სტერეოტიპი, რომ ამ მცენარეს სჭირდებოდათ მცირე ზრუნვა და მცირედი სასუქი, პესტიციდების გარეშე. 
მავნებელთა ფართო გავრცელების ერთერთ მიზეზად სწორედ ეს დამოკიდებულება მოიაზრება. 
შესაბამისად, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლას რამდენიმე წელი დასჭირდა მაღალი მოსავლიანობის 
აღსადგენად. ეს იყო მიზეზი ქართულ თხილზე უკიდურესად დაბალი ფასის დადებისა, რომელიც ჯერ 
კიდევ შორსაა გლობალური საშუალო ფასისგან.37

აღსანიშნავია, რომ მავნებელთა გავრცელება მდგრადი პრაქტიკის აუცილებლობის ერთერთი 
მიზეზია, რაც განსაკუთრებულად უსვამს ხაზს მდგრადი მიდგომებისა და უფრო დიდი და ხარისხიანი 
მოსავლის დაბალანსების აუცილებლობას. კარგი ხარისხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქართული 
თხილის ფასის გასაზრდელად, რომელიც ამჟამად საშუალო საბაზრო ფასზე დაბალია. ქართულ 
პროდუქტში ამის მთავარი განმსაზღვრელია ტოქსინების მაღალი დონე, რაც ცხადად აჩვენებს, რომ 
მავნებლებთან ბრძოლა ან მიწის განაყოფიერების პროცესები მდგრად მიდგომებს საჭიროებს.38

ევროკავშირის სურსათისა და ცხოველთა საკვების სწრაფი განგაშის სისტემის (European Rapid 
Alert System for Food and Feed: RASFF)39 თანახმად, ქართული თხილი საზღვარზე ბოლო 5 წლის 
განმავლობაში, დაახლოებით, 70ჯერ უარყვეს. ამის მთავარი მიზეზია აფლატოქსინების მაღალი 
შემცველობა ნაჭუჭიან, გარჩეულ, დაჭრილ ან დაფქულ თხილში. უარყოფის ასეთი მაჩვენებელი 
(განსაკუთრებით, იმის გათვალისწინებით, რომ აფლატოქსინები პროდუქტში სერიოზულ რისკად 
მიიჩნევა) ამცირებს იმპორტის ქვეყნების ნდობას, რასაც შედეგად მოჰყვება დაბალი საბაზრო ფასი და 
მცირე მოთხოვნა ქართულ პროდუქტზე.40

36  იხილეთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადება, სადაც ხაზს უსვამს, რომ ქართული 
თხილის ექსპორტმა მიაღწია მიზანს  100 მლნ აშშ დოლარს: „უკვე ვუახლოვდებით ნიშნულს, როდესაც თხილი იკავებს წამყვან 
პოზიციას“, 16 აპრილი, 2021, ხელმისაწვდომია აქ: https://mepa.gov.ge/Ge/News/Details/20325 

იხ. ასევე, Ukrainian Horticultural Association, პორტალი East Fruit, მოკლე მიმოხილვა: https://eastfruit.com/en/horticulture
market/marketreviews/georgiariskslosingmorethan80millionontheexportofhazelnuts/

37  ავტორთა ინტერვიუები GHGAის წარმომადგენლებსა და წევრებთან, ასევე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრთან (მარტი, 2021).

38  ავტორთა მითითებული ინტერვიუები.
39  https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/portal/ 
40  აღსანიშნავია, რომ აფლატოქსინის არსებობას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე მიზეზი, მათ შორისაა ტრანსპორტირება. GHGA

ის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ იშვიათად თხილი ფერხდება საზღვრებზეც, რის შედეგადაც ყალიბდება სოკო. ამრიგად, 
აფლატოქსინის არსებობა არ უკავშირდება მხოლოდ თხილის არასწორი მეურნეობის პრაქტიკას.
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კვლევებმა აჩვენა, რომ თხილის ექსპორტიორებმა ხაზი გაუსვეს ევროკავშირის საზღვრებზე ხშირი 
ხელახალი ტესტირების მაღალ უარყოფით გავლენას, მიუხედავად იმისა, რომ ტვირთებს ახლავს 
აფლატოქსინის ტესტის სერტიფიკატი (როგორც მოთხოვნილია საქართველოსა და იმპორტიორი 
ქვეყნის კანონმდებლობით, ყველა შემთხვევაში). ასეთი ხელახალი ტესტები იწვევს შეფერხებებს: 
ტვირთის გადამზიდავები ექსპედიტორებს აკისრებენ ჯარიმას, ტესტირების საფასურთან ერთად 
(რომელიც უნდა გადაიხადოს ექსპორტიორმა); ამ შეფერხებების შედეგია მყიდველებთან ფასზე 
ხელახალი მოლაპარაკების საჭიროება ან გადახდების დაგვიანება, ზოგჯერ გაუქმებაც კი, რაც 
არყევს ნდობას, შემოსავლის დაკარგვასთან ერთად.41 მეტიც, ხანგრძლივმა შეფერხებამ და 
ტრანსპორტირების/შენახვის არასათანადო პირობებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს იმ სოკოების ზრდას, 
რომლებიც გამოიმუშავებენ აფლატოქსინებსა და სხვა მიკოტოქსინებს, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს 
ქართული თხილის სექტორის რეპუტაციას.

რეპუტაციის დაზიანების ძირითად მიზეზებთან გასამკლავებლად, ასევე, გლობალური მდგრადი 
განვითარებისთვის საჭირო ძალისხმევის გასაზრდელად, საქართველოს თხილის სექტორმა თავისი 
პრაქტიკა უნდა შეუსაბამოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის სტანდარტებს. პრაქტიკაში ეს გულისხმობს, 
რომ თხილის მიწოდების ჯაჭვის ყველა მონაწილე, მათ შორის, ყველა ზომის ფერმერი, ჩამბარებელი 
თუ მოვაჭრე, უნდა ისწრაფოდეს მდგრადი სოფლის მეურნეობის ფუნდამენტური მიზნების მიღწევისკენ: 
კერძოდ, თხილი აწარმოოს ისე, რომ, ეკონომიკური მოგების მიღებასთან ერთად, იზრუნოს გარემოზეც 
და ხელი შეუწყოს სოციალურეკონომიკურ სამართლიანობას.

როგორც წინამდებარე კვლევამ აჩვენა, არსებობს მრავალი რეგულაცია, რომლებიც მიზნად 
ისახავს ქართული თხილის ხარისხის გაზრდას, რაც, თავის მხრივ, უფრო კონკურენტუნარიან ფასებს 
წარმოქმნის. გარდა მარეგულირებელი ჩარჩოს მიმოხილვისა, კვლევამ შეისწავლა ქართული 
პრაქტიკაც: ჩვენ ვესაუბრეთ ბაზრის რამდენიმე მონაწილეს და გავაანალიზეთ საქართველოს თხილის 
მწარმოებელთა ასოციაციის გამოცდილება, ასევე, სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები. საერთო 
ჯამში, დაკვირვების შედეგად გამოჩნდა, რომ საქართველოს მარეგულირებელი ჩარჩო იძლევა 
მდგრადი მიდგომების დამკვიდრების საშუალებას, თუმცა საჭიროა რესურსების  განსაკუთრებით, 
ცოდნის  კიდევ უფრო გაძლიერება, მათ შორის, მდგრადობის პოტენციალის პოპულარიზაცია 
ქართული თხილის ხარისხის, რეპუტაციის, მოთხოვნისა და ფასების გასაზრდელად.

თხილის მდგრადი ფერმერობის სახელმძღვანელოს შესაქმნელად, ეს კვლევა აერთიანებს და 
სისტემურ სახეს აძლევს მდგრადი სოფლის მეურნეობის ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებს; 
შეისწავლის მარეგულირებელ ჩარჩოს საქართველოსა და ევროკავშირში, ასევე, ნებაყოფლობით 
მდგრად სტანდარტებს, ინიციატივებსა და სასერტიფიკატო პროგრამებს, რომლებიც შეეხება თხილის 
მეურნეობას; დაბოლოს, აანალიზებს თხილის მეურნეობის პრაქტიკას როგორც საქართველოში, 
ისე ევროკავშირში. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს მდგრადობის მიდგომებზე  განსაკუთრებით, 
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და მომხმარებელთა უფლებების კუთხით  მაგრამ განიხილავს სხვა 
აქტუალურ საკითხებსაც, როგორიცაა გარემოს დაცვა, შრომის უფლებები, სათემო უფლებები და სხვა. 
მდგრადი სოფლის მეურნეობის სტანდარტთა სისტემატიზაციასთან ერთად, კვლევა საფუძველს ქმნის 
სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში წარმოდგენილი მდგრადი მეურნეობის პრინციპებისთვის.

41  Regulatory and Procedural Barriers to Trade, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2018, გვ. 92, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_443E_Georgia.pdf 

ქართული თხილის მიწოდების ჯაჭვი მოიცავს ფერმერს (მცირე, საშუალო ან დიდი), ჩამბარებელსა 
და მოვაჭრეს. ზოგჯერ ჩამბარებელი და მოვაჭრე ერთი და იგივე ოპერატორია, რომლის ფუნქციებში 
ასევე შედის დამტვრევა, დამუშავება, შენახვა და გაყიდვა (ძირითადად  საექსპორტოდ). უმეტეს 
შემთხვევაში, მოვაჭრეს (ან ჩამბარებელს  ვაჭრობის ეტაპზე) უშუალო კონტაქტი აქვს მყიდველთან. 
ეს შეიძლება იყოს მსხვილი კომპანია, რომელიც თხილს შეისყიდის გლობალურად საკუთარი 
მოხმარებისთვის (მაგ.: შოკოლადის ან სხვა მწარმოებლები), ან საშუალო კომპანია, რომელიც თხილს 
ყიდულობს შემდგომი დამუშავების მიზნით, ან/და შოკოლადისა თუ სხვა საკვები მწარმოებლებისთვის 
მისაყიდად).

იშვიათად, საქართველოში არსებობს კომპანიები, რომლებიც თავად უმკლავდებიან ყველა ამ 
საფეხურს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი გავლენა საერთო ბაზარზე დიდია, ასეთი კომპანიების 
მდგრადობის მიდგომები ხშირად გამომდინარეობს შიდა პოლიტიკიდან (მაგ.: AgriGeorgia, Ferreroს 
შვილობილი კომპანია), ამიტომ ისინი არ ექცევიან წინამდებარე დოკუმენტის ყურადღების ცენტრში.

მოვაჭრე:
თუ არ არის  

ჩამბარებელი-დასაწყობება 
და გაყიდვა, ან შემდგომი 

დამუშავება

თხილის მიწოდების ჯაჭვი საქართველოში

ფერმერი:
მოყ ვა ნა, ზრუნ ვა  

(განაყოფიერება, მავ ნებ ლებ-
სა და სა რე ვე ლებ თან ბრძო-

ლა, გას ხ ვ ლა), შეგ რო ვე ბა

ჩამბარებელი:
გარჩევა  

და გაშრობა

მცირე ფერმერი
 y ძირითადად საოჯახო 
მეურნეობა

 y მიწის ზომა  1 ჰექტარი

საშუალო ფერმერი
 y დიდი საოჯახო ფერმა ან 
ორგანიზებული საწარმო

 y მიწის ზომა - 
 110 ჰექტარი

დიდი ფერმერი
 y მიწის ზომა აღემატება  
10 ჰექტარს.

ანგარიშის მიზნებისთვის, ქართველ თხილის ფერმერებს  
სამ ძირითად კატეგორიად დავაჯგუფებთ:
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ეკონომიკური გავლენები
აღსანიშნავია, რომ თხილისგან მიღებული შემოსავალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებაში. საქართველო ამ კულტურის ერთერთი წამყვანი ექსპორტიორია (ტოპ 
ხუთეულშია FAOSTATის თანახმად; ექსპორტის უახლესი მოცულობის მიხედვით კი 2020 წელს მესამე 
ადგილს მიაღწია მსოფლიოში). თხილის მოშენება და წარმოების ხარჯები საკმაოდ დაბალია (10%ზე 
ნაკლები), შესაბამისად, საკმაოდ მაღალი მარჟის მოგება შეიძლება (თითქმის 90%ის. შედარებისთვის, 
ღვინიდან მიიღება, დაახლოებით, 2225%).42 

აღსანიშნავია, რომ ქართული თხილის ფასი, კონკურენტებთან შედარებით, გაცილებით დაბალია. ეს 
აჩვენებს პოტენციალს, რომლის გამოყენებაც შეიძლება ქართული თხილის ხარისხის, სანდოობისა და 
მდგრადობის გაზრდით.

42  GHGAის დაკვირვებისა და გამოთვლების საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია, მოპოვებულია 2021 წლის 22 აპრილს 
ინტერვიუს დროს.

განაწილება ცხადყოფს, რომ საქართველოში თხილის მეურნეობათა თითქმის ნახევარი მცირე 
საწარმოა, თუმცა მათ ადგილობრივ ეკონომიკაზე მაღალი გავლენა აქვთ. საქართველოს თხილის 
მწარმოებელთა ასოციაციის დაკვირვებით, საშუალო ფერმა (1.3 ჰა) ოთხი ადამიანისგან შემდგარი 
ოჯახისთვის წლიური შემოსავლის თითქმის 50%ს ქმნის.

ასევე საინტერესოა თხილის რეალიზაციის პერიოდების შესწავლა: მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ 
ფერმერები მყიდველებს ეძებენ გარკვეული ერთგვაროვანი პერიოდულობით  წინა სასკოლო 
სეზონი (თხილის მოსავალი სწორედ ამ დროს აიღება), დღესასწაულები (შენახული თხილი იყიდება 
ახალი წლისა და აღდგომის წინ, როდესაც მაღალმოთხოვნად პროდუქტებზე ფასები ზრდას იწყებს). 
ზოგიერთი ფერმერი ცდილობს დასაწყობებას და ელოდება უფრო მაღალ ფასებს. ისინი პროდუქტს 
ყიდიან სოციალურ მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად (ფერმერები ხშირად მიმართავენ 
GHGAის გასაყიდად, როდესაც სჭირდებათ ფინანსები ჯანდაცვაში, ან სხვა სოციალური საჭიროებებისა 
თუ გაუთვალისწინებელი ოჯახური ხარჯებისთვის); ეს ხშირად ეხება ეკონომიკის სხვა სფეროებსაც, 
როგორიცაა ინვესტიცია სოფლის ტურიზმში, ან სოფლის მეურნეობის სხვა სფეროებში.43

43  წყარო: ინტერვიუ GHGAის პრეზიდენტთან, 15 მარტი, 2021.

დარგვა, 
გასხვლა

განაყოფიერება შეგროვება და 
გარჩევა

შრობა

დასაწყობება

მავნებლების, 
დაავადებებისა 
და სარეველას 

კონტროლი

ასევე საინტერესოა თხილის მეურნეობის პროცესის 
 წარმოდგენა (დარგვიდან შენახვამდე):
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თხილის წლიური საშუალო ფასი 2011-2019 წელს (აშშ დოლარი 1 ტონაზე)
წყარო: FAOSTAT საქართველო

იტალია

თურქეთი
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საქართველოს თხილის მწარმოებელთა  
ასოციაციის პრაქტიკა 

საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია (GHGA) ფერმერთა ერთერთი ყველაზე დიდი 
და თხილის მწარმოებელთა უდიდესი გაერთიანება საქართველოში. ასოციაციაში 25 000 წევრია 
(14% ქალი), რაც მოიცავს, დაახლოებით, 31 ათას ჰა თხილის მეურნეობას, 2 600 სამუშაო ჯგუფით. 
გაერთიანების მიზანია თხილის წარმოებაზე ცოდნის, ასევე, მისი ხარისხისა და მოსავლიანობის გაზრდა. 
სამუშაო ჯგუფებში ერთიანდება სხვადასხვა გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე რამდენიმე ფერმერი 
(1012  თითოეულ ჯგუფში), რომლებიც თვეში, დაახლოებით, ორჯერ ხვდებიან სემინარზე ერთერთი 
წევრის მეურნეობაში და განიხილავენ კონკრეტულ მიდგომებს, პრაქტიკასა თუ დაკვირვებებს; ზოგჯერ 
ჯგუფის წევრები მასალებს ან მანქანადანადგარებსაც უზიარებენ ერთმანეთს. 

 ასოციაცია ფერმერებსა და ჩამბარებლებს სთავაზობს  
სხვადასხვა მხარდამჭერ მექანიზმს:46 

46  GHGAის პრაქტიკაზე ინფორმაცია ძირითადად მოპოვებულია ინტერვიუებიდან, რომლებიც გაიმართა ასოციაციის 
პრეზიდენტსა (2021 წლის 17 თებერვალი და 15 მარტი) და წარმომადგენლებთან (2021 წლის 16 მარტი და 22 აპრილი).

2016 წლის მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის კუთხით ერთერთი მთავარი 
სასოფლოსამეურნეო პროდუქტი იყო კაკალი და თხილი: მთლიანი ექსპორტის წილი შეადგენდა 
27,7%ს, რაც გამოიმუშავებდა 141 მლნ აშშ დოლარს; 2020 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 7%, 68 მლნ 
აშშ დოლარის ღირებულებით.44 ქართული თხილის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: გერმანია, 
იტალია, პოლონეთი, რუსეთის ფედერაცია, კანადა, პორტუგალია, ესპანეთი და შვეიცარია, თუმცა არ 
არსებობს ზუსტი მონაცემები მიმდინარე მოთხოვნის შესახებ.45

44  წყარო: UN Comtrade: https://comtrade.un.org/data 
45  წყარო: ინტერვიუები GHGA წარმომადგენლებსა და ფერმერებთან. ასევე იხ. Barriers to Trade in Georgia, UNECE, supra 41, 

გვ. 109.
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საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის ჯამური მოცეულობა: კაკალი, 
თხილი, ფილბერტი - ნედლი ან გამომშრალი,  

ნაჭუჭიანი და გარჩეული (აშშ დოლარი) 
წყარო: UN Comtrade

კაკალი, თხილი (ნაჭუჭიანი და გარჩეული) სულ ექსპორტი

ფერმერთა მომსახურების ცენტრები, რომლებიც 
ფერმერებს სთავაზობენ ხარისხიან მასალებს 
(პესტიციდები, სასუქები და ა.შ.)

ნიადაგის ანალიზის მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს მინერალების 
ლაბორატორიულ ანალიზსა ან სხვა საკითხებს

აგრარული კონსულტაციით მხარდაჭერა  
მეურნეობის ნებისმიერ ეტაპზე

თხილის გარჩევა და გაშრობა

თხილის ლაბორატორიული ანალიზი თითოეულ ეტაპზე

შენახვა/დასაწყობება (ტენიანობის დონის კონტროლითა და 
მიკვლევადობის უზრუნველყოფით)

ფერმერთა შორის ცოდნისა და რესურსების გაზიარება

შრობისა და დასაწყობების სხვა მიმწოდებლებთან  
კომუნიკაციის ხელშეწყობა

პროექტი Turn Key: თხილის ბიზნესით დაინტერესებული 
პირებისათვის ყველა სახის მომსახურების გაწევა  
დაგეგმარებიდან სრულყოფილ წარმოებამდე

ფერმერთა ეკონომიკური განვითარების  
ხელშეწყობა AgriCardით

GHGA-ის მიერ  
შეთავაზებული 
მომსახურებები
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გაშრობის პროცესს დიდი მნიშვნელობა აქვს თხილის ხარისხისთვის. ტრადიციულად, ქართული 
თხილი მზეზე შრება, თუმცა ეს პროცესი მოითხოვს ტემპერატურისა და ტენიანობის ზედმიწევნით 
მონიტორინგს, რაც იშვიათად არის გარანტირებული. ამის გამო, თხილის ხარისხი ხშირად იკლებს, რაც 
ზიანს აყენებს ფერმერებს.47 აღსანიშნავია, რომ სწორედ ეს არის ქართულ თხილში აფლატოქსინის 
მაღალი დონის მთავარი მიზეზი. თხილი შეიძლება დატენიანდეს და სოკო განვითარდეს, თუ მოსავალი 
სწრაფად არ შეგროვდება მიწიდან, ან/და ფოთლებითა და ტოტებით შეგროვდება და დროულად არ 
გაირჩევა. სოკოს განვითარების კიდევ ერთი მიზეზია ის, რომ თხილი არ შრება კონტროლირებად 
პირობებში, ან დიდი ხნის განმავლობაში ინახება და ტრანსპორტირდება ნესტიან პირობებში. 
თხილისთვის დამახასიათებელია 2530%იანი ტენიანობა, გაშრობა კი ამ მაჩვენებელს მინიმალურ 
დონემდე ამცირებს (ნიშნული  6%). GHGAისა და მოვაჭრეების მიერ შემოთავაზებული მექანიკური 
გაშრობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის შედეგისთვის (6%იანი ტენიანობის 
მიღწევა 36დღიანი გაშრობისას, პროდუქციის საწყისი მდგომარეობის მიხედვით). ამავე დროს, 
საშრობი მოწყობილობა ძალზე ძვირია, რაც პრობლემას უქმნის მცირე და საშუალო ზომის ფერმერებს 
(მსხვილი ფერმერებიც კი იშვიათად ახერხებენ ასეთი აღჭურვილობის შეძენას).48 ამიტომ, ფერმების 
მიმდებარე ტერიტორიაზე საშრობი საშუალებების არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს 
გამოწვევა ეხება შენახვის/დასაწყობების ობიექტებსაც: ხარისხის შესანარჩუნებლად, პროდუქტი უნდა 
ინახებოდეს კონტროლირებად პირობებში (მაღალი ხარისხის თხილისგან მიიღება 4245% გარჩეული 
თხილი. ამის მიღწევა შეუძლებელია, თუ პროდუქტი სწორად არ ინახება).49

GHGA ასევე უზრუნველყოფს ინფორმაციულ მხარდაჭერას, როგორიცაა ტრენინგები, სამუშაო 
შეხვედრები, ცოდნის გაზიარება და ა.შ. იგი გამოსცემს ყოველწლიურ ფერმერთა დღიურს50, რომელიც 
გადაეცემათ მწარმოებლებს და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ყველა აუცილებელი ნაბიჯი ფერმერულ 
მეურნეობაში; ინფორმაცია სასუქების, მავნებლებისა და დაავადებათა კონტროლის შესახებ; 
გრაფიკები; ჰერბიციდების გამოყენების რეკომენდაციები და ა.შ.

ცალკე უნდა აღინიშნოს AgriCardის პროგრამა  ერთერთი ყველაზე ღირებული ეკონომიკური 
სარგებელი ფერმერებისთვის. საქართველოში სასოფლოსამეურნეო სავარგულები ხშირად არ 
არის რეგისტრირებული და ტრადიციულ მფლობელობაშია. სახელმწიფო ახორციელებს მიწის 
რეგისტრაციის სპეციალურ პროგრამას, თუმცა ეს ხანგრძლივი პროცესია (ზოგჯერ 18 თვემდეც 
სჭირდება), ფერმერებს კი დროული წვდომა სჭირდებათ ფინანსურ ინსტიტუტებზე (სესხები, საკრედიტო 
გადახდები, და ა.შ.). საკითხი განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე ფერმერებისთვის, რომელთაც 
არ აქვთ საშუალება, აჩვენონ თავიანთი ეკონომიკური საქმიანობა (რადგან არ არიან ვალდებულნი, 
გადაიხადონ გადასახადები, და არ ინახება ჩანაწერები). AgriCard ფერმერებს აძლევს ფინანსურ 

47  ეს განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნეს ფერმერებმა, რომლებიც ავტორებმა გამოკითხეს 2021 წლის 17 მარტს.
48  მცირე და საშუალო ფერმერებმა განაცხადეს, რომ ძირითადად იყენებდნენ GHGAის საშრობ საშუალებებს, თუმცა ზოგჯერ 

ისინი არ იყო ხელმისაწვდომი მაღალი მოთხოვნის გამო; მსხვილი ფერმერი ინტერვიუში აცხადებდა, რომ თავდაპირველად 
გეგმავდა საშრობი დანადგარების შეძენას, მაგრამ GHGAის სერვისები ბევრად მომგებიანი აღმოჩნდა, რადგან ინვესტიცია 
ძალზე დიდ რესურსს მოითხოვდა.

49  ერთი საშუალო ზომის ფერმერი, რომელთანაც ინტერვიუ ჩატარდა, განიხილავდა საშრობის ან, სულ მცირე, შენახვის 
საშუალებების შეძენას, ვინაიდან GHGAის რესურსი არ იყო მის სიახლოვეს, საკუთარი შესანახი სივრცე კი არ კმაროდა.

50  დღიური ყოველწლიურად განახლდება და ნაწილდება ყველა ფერმერზე. იგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ინფორმაცია 
ნიადაგის მართვაზე, განაყოფიერების გეგმასა (დოზა, რეკომენდებული პერიოდი, მინერალების პროცენტი) და მეთოდებზე; 
გასხვლის რეკომენდაციები; სოფლის მეურნეობის ღონისძიებათა კალენდარი, სადაც ფერმერებს სთავაზობენ რეკომენდებულ 
პერიოდს თითოეული მოვლენისთვის და ისინი ავსებენ ინფორმაციას, თუ როგორ და როდის ჩაატარეს ეს ღონისძიებები 
(რეკომენდებული პერიოდი, ღონისძიება, გამოყენებული პროდუქტი, გამოყენებული მეთოდი, კომბინირებული სქემის 
დეტალები); უსაფრთხოების რჩევები ფუმიგაციისას; თხილის მოსავლის მოგროვებისა და წინასწარ გაშრობის შენახვის 
რეკომენდაციები; გაშრობისა და შენახვის პროცესის აღწერა; სპეციალური გვერდები სხვა ჩანაწერების შესანახად.

ინსტიტუტთა ნდობის მოპოვების საშუალებას, რადგან ის ემსახურება ბიზნესსაქმიანობის დადასტურებას 
GHGAის მხრიდან.51

ასოციაციას მაღალი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს მთავრობისგან, რაც მას აძლევს უფასო ან 
იაფი მომსახურების საშუალებას. ამ ეტაპზე მცირე და საშუალო ფერმერები წევრობის საფასურს არ 
იხდიან და ყველა მათგანი სარგებლობს სხვადასხვა შეღავათით.52

აღსანიშნავია, რომ GHGA ხელს უწყობს თხილის გაყიდვასა და ექსპორტს, რაც ყველაზე მოთხოვნადი 
მომსახურებაა. ასოციაცია თავის წევრებს სთავაზობს საერთაშორისო ბაზრის შესაბამის ფასებს. გარდა 
ამისა, თხილის შენახვა შესაძლებელია ასოციაციის საწყობებში და GHGA უზრუნველყოფს ხარისხს 
შენახვის პერიოდში. გაყიდვისას ფასი განისაზღვრება შენახვის დაწყების თარიღისთვის არსებული 
ხარისხის მაჩვენებლით. GHGA არ მოითხოვს შუამავალ საფასურს წევრი ფერმერებისგან, ამიტომ 
გასაყიდი ფასი არ მოიცავს დამატებით ღირებულებას. ასოციაცია პროდუქციას ყიდის როგორც 
შუამავლებზე, ისე უშუალოდ იმ ქარხნებზე, რომლებიც თხილისგან აწარმოებენ სხვა პროდუქტებს.

დაბოლოს, GHGA აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა, მათ შორის, მდგრადობის სტანდარტთა 
დამკვიდრებაზე და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მიკვლევადობას. თხილის შენახვა და გაყიდვა 
ასოციაციის მეშვეობით სრულად მიკვლევადია, რასაც ძალიან აფასებენ ძირითადი მყიდველები. 
ამრიგად, GHGAის ეს ძალისხმევა მაღალი ინტერესითა და დიდი მოთხოვნით სარგებლობს 
მყიდველთა მხრიდან.

რაც შეეხება მდგრადობის მიდგომებს ასოციაციაში, ამ მხრივ არსებობს მხარდაჭერის მექანიზმები, 
კერძოდ:

zz საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია უზრუნველყოფს ინფორმაციას მდგრადი 

მეურნეობისა და პრაქტიკის შესახებ;

zz მხარს უჭერს ქიმიური პროდუქტების შემცირებას ფერმერულ მეურნეობაში: რეკომენდაციას 

იძლევა, ფუნგიციდები იყოს ორგანული პროდუქტები; სადემონსტრაციო მეურნეობებში გამოიყენება 

ბიოპესტიციდები (თუმცა ისინი კარგად არ მოქმედებენ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და ფერმერებს 

სჭირდებათ ბალანსის დაცვა მავნებელთა კონტროლსა და აგროქიმიკატების მდგრადობას შორის); 

მაქსიმალურად რეკომენდებულია ფერომონები, თუმცა ასოციაცია ფერმერებს აწვდის მხოლოდ 

ევროკავშირის მიერ ნებადართულ პესტიციდებსა და ჰერბიციდებს და რეკომენდაციას უწევს 

მხოლოდ მათ გამოყენებას;

zz მონიტორინგს უწევს წევრთა პრაქტიკას, რათა დარწმუნდეს, რომ აკრძალული საშუალებები 

(ქიმიური ან სხვა) არ გამოიყენება მეურნეობაში;

zz ტრენინგებისა და სემინარების ერთერთი თემაა ჩანაწერების წარმოება, შესაბამისი საფრთხეების, 

რისკებისა ან სხვა საკითხების კარგად დოკუმენტირებისათვის;

zz ფერმერთა დღიური იძლევა რეკომენდაციებს, ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის 

უმაღლესი სტანდარტებით. ფერმერული მეურნეობის სქემა მოიცავს სპეციფიკურ რეკომენდაციებს, 

რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს ფუმიგაციისას; იგი ასევე აწვდის რჩევებს შეწამვლის 

დროზე მოსავლის აღებამდე, შესაბამისი პერიოდების მითითებით, რათა ქიმიკატები არ გადავიდეს 

თხილის გულში;

51  წყარო: 2021 წლის 22 აპრილს ფერმერებსა და GHGAის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას შეგროვებული ინფორმაცია.
52  ინტერვიუები ასოციაციის პრეზიდენტთან, ასევე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან.
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zz ასოციაციის მიერ რეკომენდებული სასუქის შეტანისა და სარწყავი პროცედურები ეკოლოგიურად 

ყველაზე სუფთაა (თუმცა, ამაზე დაწერილი მითითებები არ არსებობს); ამავდროულად, GHGA 

ჩართულია მხარდაჭერის სქემებში, რაც ფერმერებს ენერგოეფექტური პრაქტიკის დამკვიდრების 

საშუალებას აძლევს (მაგ.: სარწყავი სისტემები წყლის ყველაზე დაბალი მოხმარებით; ნიადაგის 

განაყოფიერების პროცესები სარწყავი სისტემების მეშვეობით და ა. შ.); თუმცა, ცოტა რამ კეთდება 

ენერგიის სხვა წყაროებისთვის  ნაჭუჭის გადამუშავება არ არის GHGAის ყურადღების ცენტრში, 

მაგრამ ის გამოიყენება საშრობი დანადგარებისთვის; განახლებადი ენერგიის გამოყენება ან მის 

მხარდაჭერის სქემები ასევე არ ექცევა საკითხებში, რომლებზეც ასოციაცია ფოკუსირებულია;

zz ბავშვთა შრომა აკრძალულია ასოციაციის წევრებისთვის, რაც რეგულარულად აღინიშნება 

კომუნიკაციებში (თუმცა წერილობითი დოკუმენტები/მითითებები ამ მხრივ ხელმიუწვდომელია);

zz გენდერის ბალანსი მუშახელში პრიორიტეტია ასოციაციისთვის (GHGA ცდილობს, დააბალანსოს 

სამუშაო ძალა, თუმცა ეს წერილობით არ არის გათვალისწინებული);

zz ასოციაცია ყველა წევრს წაახალისებს თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაზიარებისთვის; 

მისთვის და მისი წევრებისთვის მწვავე კონკურენცია მიუღებელი პრაქტიკაა;

zz GHGAმ არაერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ფერმერებს სხვადასხვა პროგრამით (ტრენინგები, 

ცოდნის გაზიარება, სმსის გაგზავნა, ბროშურები, საინფორმაციო მასალები და სხვა) მიეწოდებათ 

ინფორმაცია მდგრადობის საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებლად (ძირითადად, მდგრად 

პრაქტიკაზე, თუმცა წერილობითი რესურსები შეზღუდულია).

ასოციაცია მხარდაჭერის კუთხით პრიორიტეტს ანიჭებს მცირე ზომის მეურნეობებს, რომელთა 
ფართობი 1 ჰაზე ნაკლებია, მომავალში კი მიზნად ისახავს 0.5 ჰა ზომის მეურნეობების ჩართვასაც. 
ეს გულისხმობს ფერმერთა ჩართვას სამუშაო ჯგუფებსა და ცოდნის მასალებში, ასევე, მათთვის 
პრიორიტეტული მომსახურების შეთავაზებას (გაშრობა, შენახვა, ლაბორატორიული ანალიზი, 
გაყიდვების ფასილიტაცია). ამავდროულად, ასოციაცია ცდილობს თანამშრომლობის წახალისებას 
მცირე მეურნეობებს შორის, ახლომდებარე ტერიტორიაზე მანქანადანადგართა (შეწამვლის, გასხვლის 
და სხვა) გაზიარებით.

GHGAისთან ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ ასოციაციის მიერ ფერმერებისთვის მიწოდებული მხარდაჭერა 
და რჩევები უმეტესწილად შეესაბამება მდგრადი სოფლის მეურნეობის სტანდარტებსა და პრაქტიკას; 
თუმცა, წერილობითი დოკუმენტები, სტატისტიკა, კვლევები ან სხვა მასალები მცირეა, ან არ არსებობს, 
რაც აჩვენებს სისტემური და დამკვიდრებული მიდგომის საჭიროებას.

თხილის მწარმოებელთა  
გამოცდილება საქართველოში

დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის ხეობაში (კონკრეტულად, სამეგრელოს რეგიონში), სადაც 
თხილის უდიდესი ნაწილი იწარმოება, ტენიანობა მაღალია. აქედან გამომდინარე, ძირითადად, ან არ 
არის საჭირო მორწყვა, ან მცირე რაოდენობითაც საკმარისია.

კვლევისას ავტორები კონსულტაციებს იღებდნენ მცირე, საშუალო და მსხვილი ფერმერებისგან, 
რათა გაცნობოდნენ მათი მუშაობის ძირითად პრაქტიკასა და მახასიათებლებს. ეს კონსულტაციები 
მიზნად ისახავდა ზოგადი სურათის წარმოდგენას და არა წარმომადგენლობით კვლევას. ვინაიდან 
ფერმერები GHGAის წევრები იყვნენ, პრაქტიკის უმეტესობა მსგავსი იყო და შეიძლება გაკეთდეს 
რამდენიმე დასკვნა:

zz ფერმერები, მათი ზომის მიუხედავად, მზად არიან, დაამკვიდრონ ნებისმიერი მიდგომა, რომელიც 
უზრუნველყოფს მაღალ მოსავლიანობას, მაღალი ხარისხის პროდუქტსა და მაღალ ფასს;

zz ფერმერებმა განაცხადეს, რომ პროდუქტი გაუყიდავი არასოდეს რჩებათ და მათი ფასი ყოველთვის 
ყველაზე მაღალია საქართველოში, თუმცა არა ისეთი, როგორიც სურთ;

zz ფერმერებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ GHGAის მიერ შემოთავაზებული საშრობი, შენახვისა და 
გაყიდვის საშუალებები დიდი უპირატესობაა მათთვის, ისევე, როგორც ტრენინგები და მომსახურებები 
(განსაკუთრებით, აგროკონსულტანტის);

zz ისინი დაინტერესებულნი იყვნენ ენერგოეფექტური მიდგომებით, ნარჩენების ხელახალი გამოყენების 
ჩათვლით, თუმცა მათი დამკვიდრებისათვის საჭირო რესურსები ძალიან მაღალია;

zz ფერმერებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მდგრადობა საინტერესო თემაა მათთვის, მაგრამ თუ მისი 
დამკვიდრება ძნელია, ან ფინანსურ ტვირთს მოითხოვს, არ ექნებათ ამ პროცესში მონაწილეობის 
სურვილი;

zz ზოგიერთმა ფერმერმა აღნიშნა, რომ სცადა ორგანული წარმოების პრაქტიკის დამკვიდრება, მაგრამ 
ფინანსური ხარჯი და მიღებული მოსავალი არ ღირდა ამად (მოსავლიანობა საკმაოდ დაბალი იყო, 
ფასი კი არ კმაროდა ძალისხმევის დასაბალანსებლად). მიუხედავად ამისა, გარკვეული მიდგომები 
კვლავ გამოიყენება (მაგ.: როდესაც შესაძლებელია, სასუქად იყენებენ ნაკელს; სარგებლობენ 
სარწყავი სისტემების ყველაზე ეფექტიანი მეთოდებით; პესტიციდებს მხოლოდ დასაშვები ნაერთები 
სახით მოიხმარენ და ა.შ.);

zz ფერმერთა ზოგიერთი პრაქტიკა საკმაოდ საზიანოა გარემოსთვის (ფოთლების, ტოტების ან სხვა 
ბუნებრივი ნარჩენების დაწვა, თუნდაც მცირე მოცულობით, პრობლემებს ქმნის. ყველა მათგანმა 
იცოდა, რომ ასეთი პრაქტიკა ზიანს აყენებს როგორც ჯანმრთელობას, ასევე გარემოს, თუმცა 
ნარჩენების უფრო ეფექტიანი მართვის გამოცდილება არ არსებობს. ისინი ცდილობენ აღნიშნული 
ნარჩენების გამოყენებას ნეშომპალის სახით, თუმცა შეზღუდული რაოდენობით);

zz ფუმიგაციისას ფერმერები ყოველთვის იღებენ პრევენციულ ზომებს  ოჯახის წევრებისა თუ 
თანამშრომლებისთვის ყოველთვის გამოიყენება დამცავი საშუალებები;

zz ბავშვთა შრომის მიმართ ყველა მგრძნობიარე იყო და ხაზს უსვამდა, რომ არასოდეს რთავენ 
არასრულწლოვნებს შრომაში, თუნდაც საოჯახო მეურნეობებში. ეს ნებადართულია მხოლოდ 
დასაშვები მოცულობით (მაგ.: სასმელი წყლის მოტანა);

zz ფერმერებმა განაცხადეს, რომ თუ მდგრადი მიდგომები კანონის მოთხოვნა იქნება, დაემორჩილებიან 

მას.
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GHGAს უაღრესად დიდი გავლენა აქვს ფერმერთა პრაქტიკაზე, ძირითადად, წარსული წარმატებული 
თანამშრომლობის შედეგად. შესაბამისად, ასოციაციას საუკეთესო საშუალება ეძლევა, რომ ხელი 
შეუწყოს მდგრად მიდგომებს და წარმოაჩინოს მისი სარგებელი.

მიდ გო მებ ში ყვე ლა ზე დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა და ფიქ სირ და შრო მით პრაქ ტი კას თან მი მარ თე ბით. კერ ძოდ: 
მცი რე ფერ მე რი (1 ჰა) და საქ მე ბუ ლებს იშ ვი ა თად იყე ნებ და (ძირითადად, შე წამ ვ ლი სას, ან სა ჭი რო ე

ბი დან გა მომ დი ნა რე); სა შუ ა ლო ფერ მე რი (5.8 ჰა) მათ, ძი რი თა დად, 
შეგ რო ვე ბის / მო სავ ლის აღე ბი სას მი მარ თავ და; ხო ლო მსხვი

ლი ფერ მე რი (50 ჰა) რე გუ ლა რუ ლად ქი რა ობ და თა ნამ შ
რომ ლებს, მო სავ ლის აღე ბი სას კი და მა ტე ბი თი სე ზო ნუ

რი და საქ მე ბუ ლე ბიც აჰ ყავ და.

სა მი ვე ტი პის ფერ მერ მა აღ ნიშ ნა, რომ შრო
მის უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბი და ცუ ლი იყო 
მუ შა ო ბი სას; ამა ვე დროს, სე ზო ნუ რი მუ შა კე ბის 
(შემგროვებლების) და საქ მე ბი სას, ისი ნი ყო ველ თ
ვის იცავ დ ნენ 8საათიან სა მუ შაო გრა ფიკს. აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ ქა ლე ბი, ძი რი თა დად, და საქ მე ბულ
ნი არი ან შეგ რო ვე ბა ზე. ფერ მერ თა აზ რით, ეს იმი

ტომ ხდე ბა, რომ იმა ვე ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მა მა კა ცე
ბი და კა ვე ბულ ნი იყ ვ ნენ მო სავ ლის აღე ბით ან სხვა 

სა სოფ ლო საქ მი ა ნო ბით. ამავ დ რო უ ლად, ვინაიდან 
რეგიონში ჭარბობს თხილის მეურნეობები53, მათი თქმით, 

საკმაოდ რთულია საკმარისი მუშების მოძიება. შედეგად, 
სამუშაო პირობები და ანაზღაურების გრაფიკი საკმაოდ კარგია, 

დამსაქმებელთა შორის მაღალი კონკურენციის გამო.

კიდევ ერთი საკითხი, სადაც პრაქტიკა განსხვავებულია, ეხება დაბეგვრის რეჟიმს: პირველადი 
წარმოება კონკრეტულ ფარგლებში თავისუფლდება დაბეგვრისაგან, თუმცა ეს ყველამ არ შეაფასა 
დადებით ასპექტად. ფერმერი, რომელმაც აირჩია იურიდიული პირის (შპს) დაფუძნება უკეთესი 
აღრიცხვისთვის, აღნიშნავდა, რომ უფრო პატიოსანი და შრომისმოყვარე მიდგომა მეტ საგადასახადო 
ტვირთს იწვევდა და, გარკვეულწილად, დისკრიმინაციულიც იყო.

53  ყველა რესპონდენტი იყო სამეგრელოდან, რომელიც ყველაზე დიდი მწარმოებელი რეგიონია; GHGAმ განსაკუთრებით 
გაუსვა ხაზი რეგიონებს შორის პრაქტიკულ განსხვავებებს. ეს განსხვავებები ძირითადად უკავშირდება კლიმატურ პირობებს, 
ასევე, შემდეგ საკითხებს: აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში მიწების მორწყვის ან დრენაჟის აუცილებლობა; 
ქიმიკატების გამოყენების პრაქტიკა, რომელიც უფრო მაღალია აღმოსავლეთში, მაშინ, როდესაც დასავლეთში ეს არ არის 
ჩვეული პრაქტიკა.

საინტერესო გახლდათ ფერმერთა იდეები რამდენიმე საკითხზე:

GHGA-ს უაღრესად დიდი გავლენა 
აქვს ფერმერთა პრაქტიკაზე, 
ძირითადად, წარსული 
წარმატებული თანამშრომლობის 
შედეგად. შესაბამისად, 
ასოციაციას საუკეთესო 
საშუალება ეძლევა, რომ ხელი 
შეუწყოს მდგრად მიდგომებს და 
წარმოაჩინოს მისი სარგებელი.

ნარჩენების მართვა
zz ფოთ ლე ბის, ნას ხ ლა ვი სა და ტო ტე ბის დაწ ვა საკ მა ოდ ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა ა;
zz ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა ძვი რი ა, თუმ ცა წა ხა ლი სე ბის შემ თხ ვე ვა ში (ვაუჩერები, თან ხის გა-

დახ და და ა.შ.), ფერ მე რე ბი მზად არი ან ნარ ჩე ნე ბის შე საგ რო ვებ ლად და მი სა წო დებ ლად;
zz კომ პოს ტი რე ბა ან სხვა პრაქ ტი კა მო ითხოვს სპე ცი ფი კურ ცოდ ნას; ამ მხრივ, ზო გი ერ თი 

მცდე ლო ბა იყო, მაგ რამ არ კმა რა; კო ლექ ტი უ რი მოქ მე დე ბით მე ტის გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა.

მდგრადობა = მაღალი ფასი ან = გონივრული ვალდებულებები
zz ფერ მე რე ბი მზად არი ან, და ხარ ჯონ რე სურ სი მდგრა დი პრაქ ტი კის და სამ კ ვიდ რებ ლად, 

თუმ ცა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ შე დე გად მა ღა ლი იქ ნე ბა მოთხოვ ნა და ფა სი;
zz მე ო რე მხრივ, თუ მთავ რო ბა მო ითხოვს ასეთ მიდ გო მებს, ისი ნი მზად არი ან, და ე მორ ჩი-

ლონ, იმ პი რო ბით, რომ ეს არ იქ ნე ბა და უ სა ბუ თებ ლად მძი მე ტვირ თი, რაც აიძუ ლებთ, 
უარი თქვან თა ვი ანთ ბიზ ნეს ზე;

zz პრო ცეს ში სა ჭი რო იქ ნე ბა მთავ რო ბის, GHGA-სა და ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი მხარ და ჭე რა.

ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგია ინტერესის საგანია
zz წყლის ან ენერ გი ის წყა რო ე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა სა ინ ტე რე სო თე მად აღი ნიშ ნა და, 

რო გორც ჩანს, არ სე ბობს მცდე ლო ბე ბი ასე თი პრაქ ტი კის უზ რუნ ველ სა ყო ფად (მაგ.: სპე ცი ა-
ლუ რი სარ წყა ვი სის ტე მე ბი);

zz მზის ენერ გია ან სხვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი ასე ვე სა ინ ტე რე სო სა კითხად აღი ნიშ ნა, 
გან სა კუთ რე ბით, სა შუ ა ლო და მსხვი ლი ფერ მე რე ბის თ ვის, თუმ ცა ეს გრძელ ვა დი ა ნი პრი ო-
რი ტე ტი ა;

zz თუ სპე ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სქე მე ბი შე საძ ლე ბელს გახ დის ამ გ ვა რი პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ-
რე ბას, მო ნა წი ლე ო ბის ინ ტე რე სი, თა ვის თა ვად, მა ღა ლი ა.

მეზობლების ინტერესები მნიშვნელოვანია
zz ფერ მე რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ პრაქ ტი კა ში მათ არა ნა ი რი უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა არ აქვთ მე-

ზო ბელ მი წებ ზე, თუმ ცა შე წამ ვ ლის ან სხვა პრო ცე სე ბის დროს სიფ რ თხი ლე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა;

zz ხში რად მცი რე ფერ მე რე ბი, რომ ლე ბიც მსხვილ მე ურ ნე ო ბებს ემე ზობ ლე ბი ან, სარ გე-
ბელს იღე ბენ ამ უკა ნას კ ნელ თა გან.

საერთო ჯამში, ისინი გახსნილები იყვნენ ახალი ინიციატივებისთვის, იმ პირობით, რომ მათ მეტი 
მოთხოვნა და უფრო დიდი სარგებელი მოჰყვება; ამავდროულად, სავალდებულო ღონისძიებები 
გონივრული იქნება.
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მდგრადი განვითარება და საქართველოს 
საერთაშორისო ვალდებულებები 

საერთაშორისო ვალდებულებათა თანახმად, საქართველოს მოეთხოვება მდგრადი განვითარების 
მიდგომათა მიღება, ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
ასოცირების შეთანხმებით, ორივე მხარე თანხმდება, რომ ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო ვაჭრობის 
შესაბამისობას მდგრადი განვითარების მიდგომებსა და მიზნებთან „აწმყო და მომავალი თაობების 
კეთილდღეობისთვის.“54 ასოცირების შეთანხმება განსაზღვრავს, რომ მდგრადი განვითარების 
შესაბამისი მიდგომებით გარანტირებულია: ფუნდამენტური შრომის სტანდარტები და ღირსეული შრომა 
(საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის სტანდარტთა შესაბამისად);55 მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი 
მართვისა და შეთანხმებების განხორციელება, როგორიცაა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 
კონვენცია; ასევე, სამართლიანი და ეთიკური ვაჭრობის სქემებისა და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის წახალისება (მულტინაციონალური საწარმოებისთვის  OECDის სახელმძღვანელო 
პრინციპების შესაბამისად).56 ასოცირების ხელშეკრულება ასევე ადასტურებს ბიომრავალფეროვნების 
დაცვისა57 და ტყეების მდგრადი მართვის საჭიროებას.58 მდგრად განვითარებაზე პირდაპირი მითითების 
გარდა, შეთანხმება ახსენებს თანამშრომლობის აუცილებლობასაც გარემოს დაცვის სფეროში, მათ 
შორის, წყლის ხარისხის, ბუნების დაცვისა და ქიმიკატთა მართვის მიმართულებით59, ასევე, შრომის 
უფლებებისა60 და მომხმარებელთა დაცვის კუთხით.61 დოკუმენტი შეეხება სოფლის მეურნეობის 
საკითხსაც და მიზნად ისახავს სასოფლოსამეურნეო წარმოების მოდერნიზებას მდგრადი განვითარების 
შესაბამისად; ასევე, განსაზღრავს ხარისხის პოლიტიკასა და კონტროლის მექანიზმებს.62

ასოცირების შეთანხმების ეს დებულებები ყალიბდება სპეციფიკურ სახელმწიფო ვალდებულებებად, 
რომ საქართველომ თავისი საკანონმდებლო ჩარჩო დაუახლოვოს ევროკავშირის რეგულაციებს, მათ 
შორის, მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის რელევანტურ სფეროებში.

54  მუხლი 227, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმება, available here:  
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014A0830(02)20180601&from=EN 

55  იქვე, მუხლი 229.
56  იქვე, მუხლი 231. 
57  იქვე, მუხლი 232.
58  იქვე, მუხლი 233.
59  იქვე, მუხლი 302.
60  იქვე, მუხლი 239.
61  იქვე, მუხლი 346.
62  იქვე, მუხლი 333.  

საერთაშორისო 
მარეგულირებელი 
ჩარჩოს მიმოხილვა

3

თხილის წარმოების მნიშვნელობა დღითიდღე იზრდება საქართველოში, რაც 
გამოიხატება სექტორის ზრდადი მაჩვენებლებით ექსპორტის მოცულობაში. 
საქართველოს შიდა რეგულაციებთან ერთად, ეს კვლევა აანალიზებს ქვეყნის 
საერთაშორისო ვალდებულებებს და მიმოიხილავს სხვა რელევანტურ წყაროებს, 
მდგრადი ფერმერობის სტანდარტთა გამოსაკვეთად. 
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ევროკავშირის რეგულაციები, რომლებსაც საქართველოს 
კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს: 

რეგულირების 
სფერო

რეგულაცია 

გარემო 1991 წლის 12 დე კემ ბ რის საბ ჭოს 91/676/EEC დი რექ ტი ვა სა სოფ ლო სა მე-
ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ნიტ რა ტე ბით და ბინ ძუ რე ბი სა გან 
წყლე ბის დაც ვის შე სა ხებ

1992 წლის 21 მა ი სის საბ ჭოს 92/43/EC დი რექ ტი ვა ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტე-
ბი სა და ვე ლუ რი ფა უ ნი სა და ფლო რის კონ სერ ვა ცი ის შე სა ხებ, 97/62/EC, 
2006/105/EC დი რექ ტი ვე ბის და (EC) N 1882/2003 რე გუ ლა ცი ის მი ერ შე ტა-
ნი ლი შეს წო რე ბე ბის შე სა ბა მი სად 

2000 წლის 23 ოქ ტომ ბ რის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2000/60/EC 
დი რექ ტი ვა წყლის პო ლი ტი კის სფე რო ში სა ზო გა დო ებ რი ვი მოქ მე დე ბი-
სათ ვის ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბის შე სა ხებ, 2455/2001/EC გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
შე ტა ნი ლი შეს წო რე ბე ბის შე სა ბა მი სად.

პროდუქციის 
უსაფრთხოება

2001 წლის 3 დე კემ ბ რის ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2001/95/EC 
დი რექ ტი ვა პრო დუქ ცი ის ზო გა დი უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ

2009 წლის 17 მარ   ტის ევ   რო  კო  მი  სი  ის 2009/251/EC გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა, რო -
მე  ლიც წევ   რი სა  ხელ   მ   წი  ფო  ე  ბის   გან მო  ითხოვს იმის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფას, 
რომ ბი  ო  ცი  დის დი  მე  თილ ფუ  მა  რა  ტის შემ   ც   ვე  ლი პრო  დუქ   ტე  ბი არ იქ   ნე  ბა 
გან   თავ   სე  ბუ  ლი ან ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი ბა  ზარ   ზე

შრომის 
უფლებები

1991 წლის 14 ოქ ტომ ბ რის საბ ჭოს 91/533/EEC დი რექ ტი ვა შრო მი თი ხელ-
შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის ან და საქ მე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ხებ დამ საქ მებ ლის მი ერ და საქ მე ბულ-
თა ინ ფორ მი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ

1991 წლის 25 ივ ნი სის საბ ჭოს 91/383/EEC დი რექ ტი ვა, რო მე ლიც ავ სებს 
ფიქ სი რე ბუ ლი ვა დით ან დრო ე ბით და საქ მე ბულ მუ შაკ თა უსაფ რ თხო ე-
ბი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხე ლის შემ წყობ ზო მებს

2000 წლის 27 ნო ემ ბ რის საბ ჭოს 2000/78/EC დი რექ ტი ვა, რო მე ლიც და-
საქ მე ბი სა და შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის სა კითხებ თან მი მარ თე ბით აყა ლი-
ბებს თა ნა ბა რი მოპყ რო ბის ზო გად სტრუქ ტუ რას

1989 წლის 30 ნო  ემ   ბ   რის საბ   ჭოს დი  რექ   ტი  ვა 89/656/EEC სა  მუ  შაო ად   გილ  -
ზე მუ  შაკ   თა მი  ერ პერ   სო  ნა  ლუ  რი დამ   ცა  ვი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის  -
თ   ვის უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის მი  ნი  მა  ლუ  რი მოთხოვ   ნე  ბის 
შე  სა  ხებ

1998 წლის 7 აპ რი ლის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 98/24/EC სა მუ შა ო ზე ქი მი ურ 
აგენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გან მუ შაკ თა უსაფ რ თხო ე ბი სა და 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის შე სა ხებ

ამასთან, საქართველოს აქვს სხვა საერთაშორისო ვალდებულებები, რომლებიც უკავშირდება 
მდგრადი სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებსა და ელემენტებს. მაგალითად, ის არის ადამიანის 
უფლებათა უმთავრესი საერთაშორისო ხელშეკრულებების, ILOს 18 კონვენციისა და მრავალმხრივი 
გარემოსდაცვითი შეთანხმებების წევრი (როგორიცაა UNFCCC, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 
კონვენცია და ორჰუსის კონვენცია). 

კვლევა აანალიზებს მდგრადი ფერმერობისთვის რელევანტურ საერთაშორისო ჩარჩოებსა და 
სტანდარტებს და განიხილავს საქართველოს თხილის სექტორისთვის არსებულ მდგრადობის 
მოთხოვნებს. 

სასოფლო სამეურნეო წარმოებისა და 
გადამუშავებისთვის რელევანტური საერთაშორისო 
მარეგულირებელი სტანდარტები 

ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩო 

ევროკავშირი ხელს უწყობს მის იურისდიქციაში სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების 
მიდგომათა დამკვიდრებას. კერძოდ, ამას ახერხებს სოფლის მეურნეობის ზოგადი პოლიტიკის 
(CAP) მეშვეობით, რომელიც წაახალისებს ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი 
მდგრადობის სტანდარტთა დამკვიდრებას სასოფლოსამეურნეო საქმიანობაში.63 CAP მჭიდროდ 
უკავშირდება ევროპის მწვანე შეთანხმების დღის წესრიგს64, რომელიც, სხვა მდგრადი განვითარების 
საკითხებთან ერთად, მოიცავს სოფლის მეურნეობის, საკვები სისტემების, კლიმატის ცვლილების, 
ბიომრავალფეროვნებისა თუ ენერგეტიკის პოლიტიკის მიზნებს.65 მწვანე შეთანხმების სტრატეგია 
„ფერმიდან თეფშამდე“ (From Farm To Fork) მიზნად ისახავს სამართლიანი, ჯანსაღი და ეკომეგობრული 
კვების ჯაჭვის ჩამოყალიბებას, რომელიც ემსახურება მომხმარებელთა, მწარმოებელთა, კლიმატისა 
და გარემოს ინტერესებს.66 სხვა მიზნებთან ერთად, სტრატეგია მოიცავს ევროკავშირის სავაჭრო 
პოლიტიკის განახლებას იმპორტირებული საკვების სფეროში, მათ შორის, ცხოველთა კეთილდღეობის, 
პესტიციდების გამოყენებისა და ანტიმიკრობული მიმართულებით. სტრატეგია ასევე მოიცავს პირობას, 
რომ ევროკავშირი მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სტანდარტთა დაგეგმვას და წაახალისებს 
ისეთი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების წარმოებას, რომლებიც შეესაბამება უსაფრთხოებისა 
და მდგრადობის მაღალ სტანდარტებს.67 ევროკავშირის კომისიის პოლიტიკის დოკუმენტი საკვების 
უსაფრთხოების შესახებ დამატებით განმარტავს ევროკავშირის საკვების პოლიტიკის სახელმძღვანელო 
პრინციპებს.68 ამ პრინციპების თანახმად, კვების უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს კვების 
ჯაჭვში ინტეგრირებულ მიდგომას, საკვების მიკვლევადობა კი წარმატებული საკვები პოლიტიკის 
მთავარი ინსტრუმენტია.69

63  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://ec.europa.eu/info/; ეკონომიკურ ასპექტებზე იხილეთ ბმული: https://ec.europa.eu/info/; 
სოციალურ ასპექტებზე იხილეთ ბმული: https://ec.europa.eu/info/foodfarmingfisheries; გარემოს მდგრადობაზე იხილეთ 
ბმული: https://ec.europa.eu/info/foodfarmingfisheries

64  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://ec.europa.eu/info/strategy 
65  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent 
66  A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.

europa.eu/legalcontent 
67  იქვე, სექცია 4.
68  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent 
69  თავი 2, §§ 810.
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მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიღმა, ევროკავშირს ასევე შემუშავებული აქვს 
სრულყოფილი მარეგულირებელი ჩარჩო, რომელიც განსაზღვრავს საკვების ხარისხისა და 
უსაფრთხოების სტანდარტებს, მათ შორის, თხილის პროდუქციისთვის რელევანტურ საკითხებს. ამ 
ჩარჩოს ფუნდამენტია სასურსათო კანონის ზოგადი რეგულაცია (General Food Law Regulation)70, 
რომელიც განსაზღვრავს სასურსათო კანონმდებლობის ზოგად პრინციპებსა და მოთხოვნებს 
ევროკავშირისა და ეროვნულ დონეებზე. რეგულაცია ადგენს, რომ სასურსათო კანონმდებლობა უნდა 
იცავდეს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე, მომხმარებელთა ინტერესებს, და ხელს 
უწყობდეს სამართლიან პრაქტიკას სასურსათო ვაჭრობაში (როგორიცაა ცხოველების ჯანმრთელობისა 
და კეთილდღეობის დაცვა, მცენარეთა ჯანმრთელობა და გარემო).71 ამ მიზნების მისაღწევად, 
რეგულაცია განსაზღვრავს ინსტრუმენტებს, რომ საფრთხის შემცველი სურსათი და საკვები არ მოხვდეს 
ბაზარზე. მათ შორისაა მე18 მუხლით განსაზღვრული მიკვლევადობა, რომელიც მოითხოვს, რომ 
სურსათისა და ცხოველთა საკვების სფეროში მოქმედ საწარმოებს ჰქონდეთ ინფორმაცია პროდუქციის 
ღირებულების ჯაჭვზე მისი წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის პროცესებში; ასევე, 
შეინახონ მონაცემები აქტორებზე, რომლებთან ერთადაც საქმიანობენ. რეგულაცია აფუძნებს ევროპის 
სასურსათო უსაფრთხოების სააგენტოს, რომელიც პასუხისმგებელია, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებსა 
და წევრ ქვეყნებს მიაწოდოს მეცნიერული რჩევები და გამოიკვლიოს სურსათის უსაფრთხოების ახალი 
საკითხები და საფრთხეები.72 

ევროკავშირის სურსათის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ჩარჩოს კიდევ ერთი ძირითადი 
ელემენტია რეგულაცია სასურსათო პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ.73 დოკუმენტი განსაზღვრავს 
სასურსათო ბიზნესოპერატორთა ზოგად მოვალეობებს სურსათის უსაფრთხოების კუთხით, კერძოდ, 
მიწოდების სრულ ჯაჭვში (დაწყებული პირველადი წარმოებიდან), და ადგენს, რომ ჰიგიენის იგივე 
სტანდარტები ვრცელდება იმპორტირებულ სურსათზეც.74 რეგულაციით განსაზღვრული ზოგადი და 
სპეციფიკური ვალდებულებები ბიზნესოპერატორებისთვის მოიცავს ჰაერიდან, ნიადაგიდან, წყლიდან, 
სასუქიდან, მცენარეული დაცვის პროდუქტებიდან და ბიოციდებიდან მომდინარე დაბინძურების 
კონტროლს, ასევე, შენახვის, დამუშავებისა და დისტრიბუციის ასპექტებს ღირებულების ჯაჭვში.75

სასურსათო ბიზნესოპერატორებს ასევე ევალებათ, რომ მონაცემები შეინახონ სათანადო წესითა და 
ვადით, ბიზნესის ბუნებისა და ზომის შესაბამისად.76 ეს ინფორმაცია შეიძლება შეეხებოდეს: მცენარეული 
დაცვის პროდუქტებსა და ბიოციდებს; მავნებლებსა და დაავადებებს, რომელთაც გავლენა აქვთ 
სურსათის უსაფრთხოებაზე; და მცენარეული მასალის ან სხვა რელევანტური ანალიზების პასუხებს, 
რომლებსაც შეიძლება ემოქმედათ ადამიანის ჯანმრთელობაზე.77 N852/2004 რეგულაციის თანახმად, 
უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის ეს პროგრამები და პროცედურები უნდა ეფუძნებოდეს საფრთხის 
ანალიზს, კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) პრინციპებსა და კარგი ჰიგიენის პრაქტიკას 
(GHPs).78

სხვა რეგულაციები განსაზღვრავს თხილისთვის სპეციფიკურ წესებს. მაგალითად, კომისიის რეგულაცია 

70  Regulation (EC) No 178/2002, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R0178 
71  იქვე, მუხლი 5(1). 
72  მუხლები 2223. 
73  Regulation No 852/2004 https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0852 
74  მუხლი 1(1). 
75  დანართი I, ნაწილი A. II  ჰიგიენის დებულებები (Hygiene Provisions).
76  დანართი I, ნაწილი A. III – მონაცემთა შენახვა (Record Keeping), § 7. 
77  იქვე, § 9.
78  HACCPის პრინციპებზე იხილეთ მუხლი 5; GHPsის პრინციპებზე იხილეთ მუხლი 1(1)(d). 

N1881/2006 ადგენს საკვებ პროდუქტში გარკვეული დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) ზღვრულ 
დონეს; მისი გადამეტების შემთხვევაში, პროდუქტი ბაზარზე არ დაიშვება.79 სხვა დამაბინძურებლებთან 
ერთად, რეგულაცია შეეხება მიკოტოქსინების ზღვრულ დონეს, ასევე, აფლატოქსინებისაც, რომლებიც 
ხშირია თხილის პროდუქციაში.80 კომისიის რეგულაცია N401/2006 განსაზღვრავს სინჯისა და ანალიზის 
მეთოდებს საკვებში მიკოტოქსინების დონის საკონტროლოდ, რაც მოიცავს თხილსა და სხვა მონათესავე 
მცენარეებსაც.81

კომისიის რეგულაცია N1935/2004 განსაზღვრავს ზოგად წესებს შესაფუთი მასალისა და ნივთების 
შესახებ, ადამიანის ჯანმრთელობისა და მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.82 ევროკავშირის 
რეგულაცია N1169/2011 მომხმარებელთათვის სურსათზე ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ადგენს 
ძირითად პრინციპებს, მოთხოვნებსა და მოვალეობებს, რომლებიც შეეხება სურსათზე ინფორმაციასა 
და მის ეტიკეტირებას. ეს ასევე მოიცავს ინფორმაციას ალერგენებისა და აუტანლობის შესახებ, მათ 
შორის, თხილში.83

კომისიის რეგულაცია N396/2005 მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათსა და ცხოველის 
საკვებში პესტიციდების ნარჩენთა ზღვრული დონეების (MRLs) შესახებ MRLებს ადგენს საკვებ 
პროდუქტებში, მათ შორის, თხილშიც, რაც ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტის წინაპირობაა.84 ეს 
უზარმაზარი დოკუმენტი MRLებს განსაზღვრავს სხვადასხვა პესტიციდისთვის, რომლებიც გამოიყენება 
სხვადასხვა მცენარის, მათ შორის, თხილისთვისაც.85

79  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN 
80  იქვე, დანართი, ნაწილი 2: მიკოტოქსინები
81  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ 
82  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R1935 
83  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN; დანართი II  SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING 

ALLERGIES OR INTOLERANCES para. 8
84  დანართი I, ნაწილი A: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN 
85  პესტიციდებისა და MRLების მარტივად აღსაქმელი მონაცემთა ბაზა იხილეთ ბმულზე: https://ec.europa.eu/food/plant/

pesticides/eupesticidesdb_en; სპეციფიკურად თხილისთვის  ბმულზე: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides 

Foodstuffs (3) Maximum levels (μg/kg)

2.1. Aflatoxins  
B

1

Sum of 
B

1
, B

2
, 

G1 and 
G

2

M
1

2.1.1.

Groundnuts (peanuts) and other oilseeds (40), to be 
subjected to sorting, or other physical treatment, before 
human consumption or use as an ingredient in foodstuffs, 
with the exception of:
— groundnuts (peanuts) and other oilseeds for crushing for 
refined vegetable oil production

8,0 (7) 15,0 (7) —

2.1.2.
Almonds, pistachios and apricot kernels to be subjected 
to sorting, or other physical treatment, before human 
consumption or use as an ingredient in foodstuffs

12,0 (7) 15,0 (7) —

2.1.3.
Hazelnuts and Brazil nuts, to be subjected to sorting, or 
other physical treatment, before human consumption or use 
as an ingredient in foodstuffs

8,0 (7) 15,0 (7) —
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ევროკავშირს დამატებით შემუშავებული აქვს ცალკე ჩარჩო ორგანული სურსათის შესახებ, რომელიც 
ასევე ვრცელდება თხილზე. აღსანიშნავია, რომ ორგანულ პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება და 
არსებობს მოლოდინი, რომ ასეც გაგრძელდება. ევროკავშირის წესები (2022 წლიდან) ორგანული 
პროდუქციის წარმოებაზე, ეტიკეტირებაზე, კონტროლზე, ეკოეტიკეტზე და ა.შ. ამ ჩარჩოს საფუძველია.86 
რეგულაციის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი დებულება განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებსა და 
კონკრეტულ წესებს, თუ რა კატეგორიის ჯგუფებს შეუძლიათ ჯგუფური სერტიფიცირება. 

გაეროს მდგრადობის ძირითადი ჩარჩოები

არსებობს მდგრადობის არაერთი სტანდარტი სოფლის მეურნეობასა და წარმოებაში, რომლებიც 
შემუშავებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახელმწიფოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა 
და კომპანიების მიერ. ეს კვლევა მიმოიხილავს მდგრადობის ძირითად სტანდარტებს, საწყის ეტაპზე 
პროდუქტის ხარისხისა და სურსათის უსაფრთხოების სტანდარტთა მიმოხილვით.

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია უმნიშვნელოვანესი აქტორია, რომელიც 
ხელს უწყობს მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებას და გამოცემული აქვს არაერთი 
ინფორმატიული გზამკვლევი ამ მიმართულებით. FAOს 2014 წლის პუბლიკაცია „ერთიანი ხედვის 
შემუშავება მდგრადი საკვებისა და სოფლის მეურნეობისათვის“ განსაზღვრავს მდგრადი სოფლის 
მეურნეობის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ძირითად მიდგომებს.87 გარდა ამისა, FAOს შემუშავებული 
აქვს უნივერსალური ჩარჩო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სისტემათა მდგრადობის 
შესაფასებლად: იგი განსაზღვრავს ერთიან მიდგომას, რათა საქმიანობა შეფასდეს მდგრადობის 
ძირითადი საკითხების მიხედვით, როგორიცაა სოფლის მეურნეობის მართვა, ასევე, გარემოსდაცვითი, 
სოციალური და ეკონომიკური ელემენტები.88 

86  ევროკავშირის ორგანული პროდუქტების წარმოებისა და ეტიკეტირების კანონზე (2022 წლიდან) ინფორმაცია იხილეთ 
ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN; სპეციალური წესები ორგანული პროდუქტების წარმოების, ეტიკეტირების 
და კონტროლის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN; ეკოეტიკეტის შესახებ ინფორმაცია 
იხილეთ ბმულზე: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN

87  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/3/i3940e/i3940e.pdf 
88  სახელმძღვანელო პრინციპები ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://www.fao.org/3/i3957e/i3957e.pdf; SAFAს სხვა ინსტრუმენტები 

იხილეთ ბმულზე: http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainabilityassessmentssafa/en/ 

FAOს ასევე შემუშავებული აქვს საერთაშორისო სურსათის სტანდარტები, სახელმძღვანელოები 
და პრაქტიკის კოდექსები, რომლებიც დაჯგუფებულია მის კოდექსში „ალიმენტარიუსი“. კოდექსში 
თავმოყრილი ნებაყოფლობითი სტანდარტები მიზნად ისახავს მომხმარებელთა ჯანმრთელობის 
დაცვასა და სამართლიანი საქმიანობის ხელშეწყობას საერთაშორისო სასურსათო ვაჭრობაში, ასევე, 
წაახალისებს სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტების განსაზღვრაჰარმონიზებას.89 

 

89  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius/aboutcodex/en/#c453333 

FAO-ს მდგრადი სოფლის მეურნეობის ძირითადი პრინციპები

პრინციპი 1. რესურსების გამოყენების გაუმჯობესება მდგრადობისთვის

პრინციპი 2. მდგრადობა მოითხოვს ბუნებრივი რესურსების კონსერვაციას, 
დაცვასა და გაუმჯობესებას

პრინციპი 3. სოფლის მეურნეობა, რომელიც ვერ იცავს და ვერ აუმჯობესებს 
ცხოვრებას, თანასწორობასა და სოციალურ კეთილდღეობას, სოფლებში 
არამდგრადია

პრინციპი 4. მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის უმნიშვნელოვანესია 
ადამიანების, თემებისა და ეკოსისტემების კიდევ უფრო გაძლიერება

პრინციპი 5. მდგრადი სურსათი და მეურნეობა მოითხოვს პასუხისმგებლიან 
და ეფექტიან მართვის მექანიზმებს

სურ სა თის ჰი გი ე ნის ზო გა დი პრინ ცი პე ბი ად-
გენს უსაფ რ თხო ე ბის ძი რი თად ზო მებს კარ გი 
ჰი გი ე ნის პრაქ ტი კის (GHPs), ასე ვე, საფ რ თხის 
ანა ლი ზი სა და კრი ტი კუ ლი სა კონ ტ რო ლო 
წერ ტი ლე ბის (HACCP) სის ტე მის მი ხედ ვით 
და გან მარ ტავს მათ შო რის ურ თი ერ თო ბას. 
ზო გა დი პრინ ცი პე ბის დო კუ მენ ტი HACCP-ის 
სის ტე მებს მო იხ სე ნი ებს, რო გორც საკ ვე ბის 
ჰი გი ე ნის ყვე ლა ზე დახ ვე წილ და მო წი ნა ვე 
მე ქა ნიზმს, რა საც წინ უძღ ვის წი ნა პი რო ბე-
ბის პროგ რა მა, მათ შო რის, GHP-ები, კარ გი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრაქ ტი კა (GAP) და 
სხვა პრო ცე დუ რე ბი, რო გო რი ცაა სწავ ლე ბა 
და მიკ ვ ლე ვა დო ბა..
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„ალიმენტარიუსი“ შეიცავს სურსათის ხარისხის ზოგად სტანდარტებს, როგორიცაა, მაგალითად, 
სურსათის ჰიგიენის ზოგადი პრინციპები.90 დოკუმენტი ადგენს უსაფრთხო და საკვებად შესაფერისი 
სურსათის წარმოების საბაზისო პრინციპებს ჰიგიენისა და უსაფრთხოების საკონტროლო პუნქტების 
განსაზღვრით, რომლებიც უნდა დაინერგოს, მათ შორის, პირველად წარმოებასა და სურსათის 
წარმოების ჯაჭვში. ეს მოიცავს სურსათის უსაფრთხოების საკონტროლო ღონისძიებებს თითოეულ 
ეტაპზე. სურსათსა და ცხოველთა საკვებში დამაბინძურებლებისა და ტოქსინების ზოგადი სტანდარტი91 
სურსათის უსაფრთხოების კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი გარანტია, რომელიც აერთიანებს 
დამბინძურებლებსა და ტოქსინებთან ბრძოლის უმთავრეს პრინციპებს, ასევე, ჩამოთვლის მათ ზღვრულ 
დონეებსა და ნიმუშის აღების გეგმებს.92

საფ რ თხის ანა ლი ზი სა და კრი ტი კუ ლი სა კონ ტ რო ლო წერ ტი ლე ბის (HACCP) სის ტე მა სურ სა თის 
უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სოდ 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი მე თო დი ა, რო მე ლიც იყე ნებს სურ სა თის წარ მო ე ბა ში კრი ტი კუ ლი წერ ტი ლე ბის კონ
ტ რო ლის მიდ გო მას.93 იგი ეყრდნობა მეცნიერულ მონაცემებს და გამოიყენება რისკების შეფასებისა 

90  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius 
91  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius 
92  აღსანიშნავია, რომ ქართული საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც ამ საკითხებს არეგულირებს, პირდაპირ ან სიტყვასიტყვით 

გამეორებით მიუთითებს ამ პრინციპებსა და სტანდარტებზე. მეტი ინფორმაცია იხილეთ 31ე გვერდზე. 
93 Food safety through HACCP  The FAO approach, A.J. Whitehead and G. Orriss, http://www.fao.org/3/v9723t/v9723t0e.htm

და პრევენციული ხარისხის კონტროლის მექანიზმთა განსაზღვრისათვის.94 HACCP ხასიათდება 
სისტემატურობით და შეიძლება გამოყენებული იყოს სურსათის ღირებულების მთელ ჯაჭვში. პროდუქტის 
უსაფრთხოების გარდა, HACCPის სისტემებით სარგებლობას აქვს სხვა დადებითი ეფექტებიც  
(მაგ.: ჰარმონიზება და საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობა სურსათის უსაფრთხოებისადმი ნდობის 
გაზრდით).95 

FAOს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს კონ კ რე ტუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის უსაფ რ თხო ე ბის კო დექ სე ბიც, მათ შო
რის, თხი ლის სა ხე ო ბე ბის თ ვი საც. ჰი გი ე ნუ რი პრაქ ტი კის კო დექ სი ხის თხი ლე ბის თ ვის (tree nuts) მიზ ნად 
ისა ხავს სა ბა ზი სო ჰი გი ე ნუ რი მოთხოვ ნე ბის დად გე ნას ბა ღე ბის, ფერ მა ში გა და მუ შა ვე ბის, ნა ჭუ ჭის კო
მერ ცი უ ლი გარ ჩე ვის, ან ნა ჭუ ჭი ან პრო დუქ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქმიანობისთვის.96 ეს არეგულირებს 
გარემოს სანიტარიის სტანდარტებს პროდუქტის მოყვანაგადამუშავების ადგილებში, მათ შორის, 
შემდეგი მიმართულებით: ადამიანისა და ცხოველის ექსკრემენტების მოშორება, საირიგაციო წყლის 
ხარისხი, დაავადებების კონტროლი, მოსავლის აღება, ნაგებობები და საოპერაციო აღჭურვილობა, 
პერსონალის ჰიგიენა და ა.შ.

კოდექსი ხის თხილებში აფლატოქსინებით დაბინძურების აღკვეთისა და შემცირების პრაქტიკის 
შესახებ97 განსაზღვრავს წესებს თხილის პროდუქციის სხვადასხვა ეტაპზე ამ კონკრეტული დაბინძურების 
თავიდან ასარიდებლად. ეს წესები ეფუძნება და შეესაბამება კარგ სამეურნეო პრაქტიკას (GAP), კარგ 
წარმოების პრაქტიკასა (GMP) და კარგ შენახვის პრაქტიკას (GSP). FAOს პესტიციდების მონაცემთა ბაზა 
განსაზღვრავს მისაღები გამოყენებისა და MRLის დეტალებს სამეურნეო წარმოებაში მოხმარებული 
სხვადასხვა პესტიციდისთვის, რაც მოიცავს თხილსა და სხვა ხის თხილებსაც.98

გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (UNECE)

ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისია (UNECE) შეიქმნა პანევროპული ეკონომიკური 
ინტეგრაციის მიზნით. UNECE ხელს უწყობს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის 
გაღრმავებას მის წევრ სახელმწიფოებს შორის და წაახალისებს მდგრად განვითარებასა და ეკონომიკურ 
წინსვლას, კერძოდ შემდეგი პროცესებით: პოლიტიკური დიალოგი; საერთაშორისო სამართლებრივ 
ინსტრუმენტებზე მოლაპარაკებები; რეგულაციებისა და ნორმების შემუშავება; საუკეთესო პრაქტიკის 
მიმოცვლა და გამოყენება; ეკონომიკურტექნიკური ექსპერტიზისა და ტექნიკური დახმარების მიწოდება 
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის. 

UNECEის ერთერთი პრიორიტეტული სფეროა სოფლის მეურნეობა. სამეურნეო ხარისხის 
სტანდარტთა UNECEს სამუშაო ჯგუფს (WP 7) შემუშავებული აქვს საერთაშორისოდ აღიარებული 
კომერციული ხარისხის სტანდარტები და შესაბამისი განმარტებითი რეკომენდაციები სამეურნეო 
წარმოებისათვის. თხილის ხარისხის საკითხები შედის მშრალი წარმოების (DDP) სტანდარტთა 
ნაკრებში, რომელიც მოიცავს თხილის სხვადასხვა სახეს, ასევე, გამომშრალ ხილსა და ბოსტნეულს.99 
თხილთან დაკავშირებული კონკრეტული სტანდარტებია DDP03 (inshell hazelnuts)100 და DDP04 

94 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for Its Application,  
http://www.fao.org/3/y1579e/y1579e03.htm

95 იქვე.
96  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org 
97  იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius/ 
98  თხილის სპეციფიკური პესტიციდების შესახებ იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius 
99  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://unece.org/trade/wp7/DDPStandards 
100  ხელმისაწვდომია ბმულზე:https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/03InshellHazelnuts_e.pdf 

HACCP პრინციპი 1.  გამოიკვლიე საფრთხე

HACCP პრინციპი 2.  განსაზღვრე კრიტიკული საკონტროლო წერტილები (CCPs)

HACCP პრინციპი 3. განსაზღვრე კრიტიკული ზღვრები

HACCP პრინციპი  4. შეიმუშავე სისტემა CCP-ების მონიტორისა  
და კონტროლისთვის

HACCP პრინციპი 5. შეიმუშავე კორექციული მოქმედების გეგმა, როდესაც 
მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ რომელიმე CCP კონტროლს არ ექვემდებარება

HACCP პრინციპი  7.  შეიმუშავე დოკუმენტაცია ყველა პროცედურისა და 
მონაცემისათვის, რომლებიც უკავშირდება ამ პრინციპებსა და მათ გამოყენებას

HACCP პრინციპი  6. განსაზღვრე ვერიფიკაციის პროცედურები, HACCP სისტემის 
ეფექტიანი მუშაობის დასადასტურებლად
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(hazelnut kernels).101 ისინი ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ვაჭრობაში. OECDს გამოშვებული 
აქვს ამ ორივე სტანდარტის ილუსტრირებული განმარტებითი დოკუმენტი, ხილისა და ბოსტნეულის 
საერთაშორისო სტანდარტთა გამოყენების სქემის აქტივობათა ჩარჩოს ფარგლებში (Scheme for the 
Application of International Standards for Fruit and Vegetables).102 

101  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/04HazelnutKernels_e.pdf 
102  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264166721enfr.pdf?expires=1619010209&id=id&accn

ame=guest&checksum=4AF1F875ACD35E579D01B090891A5E2C 

სხვა რელევანტურ ვალდებულებათა საერთაშორისო წყაროები 

ადამიანის საერთაშორისო უფლებები
ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ და საქ მე ბულ თა და სხვა პირ თა უფ ლე ბებს იცავს ადა მი

ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მო ი ცავს გა ე როს, ILOსა და სხვა სა ერ
თა შო რი სო თუ რე გი ო ნულ ინ ს ტ რუ მენ ტებს. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი გან საზღ ვ რავს ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბას, და იც ვან ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი, მათ შო რის, არა ე თი კუ რი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბე ბი სა და 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნე ბის გან. სა ხელ მ წი ფო ე ბი ამ ვალ დე ბუ ლე ბებს ას რუ ლე ბენ შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ
დებ ლო და პო ლი ტი კის ჩარ ჩო ე ბის გან საზღ ვ რით (რომლებშიც აისა ხე ბა სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტ რუ მენ
ტე ბით დად გე ნი ლო მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბი), ასე ვე, სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბი სა და პო ლი ტი კის აღ
მას რუ ლე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის შექ მ ნით. 

ამ ტრა დი ცი უ ლი ჩარ ჩოს ეფექ ტი ა ნო ბა ისე თი კუთხით, რო გო რი ცაა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც
ვა კორ პო რა ცი ე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი საფ რ თხე ე ბი სა და რის კე ბის გან, დი დი ხა ნია კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
დგას. შე დე გად, შე იქ მ ნა გა ე როს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი 
(UNGPs), რომ ლებ მაც ჩა მო ა ყა ლი ბა ახა ლი სა ხის სტრუქ ტუ რა: „დაიცავი, პა ტი ვი ეცი და აღად გი ნე ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი“. სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბებ თან ერ თად, იგი მო ი ცავს კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის
მ გებ ლო ბას, პა ტი ვი სცეს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, აირი დოს უარ ყო ფი თი გავ ლე ნე ბი მათ ზე, ან უპა სუ ხოს 
უკ ვე დამ დ გარ უარ ყო ფით შე დე გებს (პრინციპი 11). ამ მო ვა ლე ო ბის მი ნი მა ლუ რი ფარ გ ლე ბი გან საზღ
ვ რუ ლია გა ე რო სა და ILOს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით და ცუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბით (პრინციპი 12).

მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა გაეროს ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების 
ხელშემკვრელ შეთანხმებაზე, არსებული პრინციპები (UNGPs) ნებაყოფლობითია. თუმცა, ადამიანის 
უფლებათა პატივისცემის კორპორაციული პასუხისმგებლობა ჩართულია მრავალი კომპანიისა 
და ორგანიზაციის პოლიტიკასა და სტანდარტებში, მათ შორის, მდგრადობის მოთხოვნებსა და 
ინიციატივებში. გაეროს პრინციპების გავლენით, მოწინავე ეკონომიკის ქვეყნებს, როგორიცაა, 
მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, შემუშავებული აქვთ ადამიანის უფლებებზე ადამიანის 
უფლებებთან შესაბამისობის დადგენის სავალდებულო რეგულაციები. ევროკავშირის პარლამენტმა 
ასევე მხარი დაუჭირა რეგულაციას, რომელიც კომპანიებს დაავალდებულებს, დაადგინონ მათ 
მიწოდების ჯაჭვის შესაბამისობა ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნებთან. პრაქტიკაში 
ეს გულისხმობს, რომ კომპანიებს დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა, ეფექტიანად შეაფასონ მათი 
მიმწოდებლები ადამიანის უფლებათა ჭრილში, მათ შორის, მუდმივად და დროებით დასაქმებულთა 
შრომის უფლებების კუთხითაც.

შრომის უფლებები
შრომის უფლებები, როგორც ადამიანის უფლებების ნაწილი, სათავეს იღებს ადამიანის უფლებათა 

უნივერსალური დეკლარაციის 23ე მუხლიდან. ეს მუხლი იცავს შრომის უფლებას, რომლის 
კომპონენტებიც არის „მუშაობის უფლება, სამუშაოს თავისუფლად არჩევის უფლება, სამუშაოს 
სამართლიანი და სათანადო პირობები, და უმუშევრობისგან დაცვა.“ დამატებით, მუხლი ადგენს 
დასაქმებულთა უფლებას, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე მიიღონ სამართლიანი და სათანადო 
ანაზღაურება, ასევე, ჩამოაყალიბონ და შეუერთდნენ პროფესიულ კავშირებს. დეკლარაციის 24ე 
მუხლი განსაზღვრავს უფლებას დასვენებასა და სამუშაო საათების გონივრულ რაოდენობაზე. 

 ეს დებულებები სახელმწიფო ვალდებულებებად გარდაიქმნება სხვადასხვა ინსტრუმენტის, მათ 

UNECE DDP03ის სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნე ბა ისე თი ნა ჭუ ჭი ა ნი 
თხი ლის მარ კე ტინ გი სა და კო მერ ცი უ ლი ხა რის ხის კონ ტ რო-
ლის დროს, რო მე ლიც გა მიზ ნუ ლია პირ და პი რი მოხ მა რე ბი სა 
ან შემ დ გო მი გა და მუ შა ვე ბის გა რე შე გა მო ყე ნე ბის თ ვის. იგი მი-
ე მარ თე ბა სა ექ ს პორ ტო კონ ტ რო ლის ეტაპს (მომზადებისა და 
შე ფუთ ვის შემ დეგ), თუმ ცა მომ დევ ნო ეტა პებ ზეც კრძა ლავს 
სტან დარ ტის შე უ სა ბა მო თხი ლის გა ყიდ ვას, მარ კე ტინ გ სა და 
მი ტა ნას. ეს მე ქა ნიზ მი გან საზღ ვ რავს მი ნი მა ლურ ხა რის ხის 
მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა გა ფუ ჭე ბას, გუ ლის გან ვი
თა რე ბას, ფე რის ცვლი ლე ბას, ფორ მას, ერ თი ა ნო ბას, სი სუფ
თა ვეს, ობი სა და მავ ნებ ლე ბის არ სე ბო ბას და ა.შ. იგი ასე ვე 
გან საზღ ვ რავს მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა ნეს ტის შემ-
ც ვე ლო ბას, პრო დუქ ტის კლა სი ფი კა ცი ა სა და ხა რისხს, და ზო-
მე ბის მი სა ღე ბო ბას თი თო ე უ ლი კლა სის თ ვის (ისევე, რო გორც 
პრე ზენ ტა ცი ი სა და მარ კი რე ბის სტან დარ ტებს, რო გო რი ცაა ერ-
თ გ ვა როვ ნე ბა, შე ფუთ ვა, იდენ ტი ფი კა ცი ა, ბუ ნე ბა, წარ მო შო ბა 
და კო მერ ცი უ ლი სპე ცი ფი კა ცი ე ბი). 

UNECE DDP04 სტან დარ ტი იმა ვე მი მარ თუ ლე ბით ად გენს 
მოთხოვ ნებს თხი ლის გუ ლე ბი სათ ვის და ამა ტებს ხა რის ხი სა 
და მი სა ღე ბო ბის სპე ცი ა ლურ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს.
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შორის, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის 
მეშვეობით (ICESCR). დოკუმენტის 6(1) მუხლი განსაზღვრავს სახელმწიფოს ვალდებულებას, დაიცვან 
შრომის თავისუფალი არჩევანის უფლება. მე7 მუხლი ადგენს „თითოეული ადამიანის უფლებას, 
ჰქონდეს შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობები“, რაც ასევე მოიცავს სამართლიან 
ხელფასსა და თანაბარ ანაზღაურებას ტოლფასოვანი შრომისთვის (ქალთა უფლებაზე ხაზგასმით) და 
უზრუნველყოფს შემდეგ პირობებს: ღირსეული არსებობა, უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომა, დასვენება, 
თავისუფალი დროის ქონა, სამუშაო საათების გონივრული შეზღუდვა, პერიოდული ანაზღაურებადი 
შვებულების აღება, და ანაზღაურება საზოგადოებრივი უქმე დღეებისათვის. გაეროს სხვა საერთაშორისო 
შეთანხმებები ადამიანის უფლებათა შესახებ მოიცავს შრომის უფლებებს განსაკუთრებით დაუცველი 
ჯგუფებისათვის. მათ შორისაა: კონვენცია გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ (მუხლი 11), ბავშვის უფლებათა კონვენცია (მუხლი 32), კონვენცია ყველა 
მიგრანტი დასაქმებულისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებათა დაცვის შესახებ. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) ასევე განსაკუთრებულ როლს ასრულებს შრომის 
უფლებათა დაცვაში, მათ შორის, გაეროს ინსტრუმენტთა პრაქტიკული სახელმძღვანელოების 
ჩამოყალიბებით ეროვნულ დონეზე დანერგვისათვის. ILOს შრომის უფლებები და სტანდარტები 
შემუშავებული აქვს 8 ფუნდამენტურ კონვენციაში, რომლებიც მოიცავს შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებს: იძულებითი შრომა; პროფესიული კავშირების შექმნისა და მათში გაერთიანების უფლება; 
თანაბარი ანაზღაურება და დისკრიმინაციის აკრძალვა; და მმართველობა. ამ კონვენციების მიღმა 
ILOს შემუშავებული აქვს უამრავი ტექნიკური კონვენცია და რეკომენდაცია, რომლებიც შეეხება შრომის 
უფლების სხვადასხვა კომპონენტს, როგორიცაა: დასაქმებულთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, 
მინიმალური ხელფასი, დასაქმებულდამსაქმებელთა ურთიერთობა და ა.შ. 

ILOს ინსტრუმენტები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების დაცვას, 
როგორებიც არიან ბავშვები (C182), ქალები (P089) და მიგრანტი დასაქმებულები (C143). დამატებით, 
მისი ჩარჩო გამოყოფს სპეციფიკურ სექტორებსაც, მათ შორის, სოფლის მეურნეობას, რომელიც იქცა 

ორი კონვენციისა და შესაბამისი რეკომენდაციების ფოკუსად. ესენია: C129  შრომის ინსპექციის 
(სოფლის მეურნეობა) კონვენცია, და C184  კონვენცია უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შესახებ 
სოფლის მეურნეობაში. ILOს სხვა, სოფლის მეურნეობისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები შეეხება 
ქიმიკატებს (C170 კონვენცია), სოფელში დასაქმებულთა ორგანიზაციებს (C141 კონვენცია), დასაქმების 
შეწყვეტას (C158 კონვენცია) და ა.შ.

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს ILOს 18 ინსტრუმენტი: 8  ფუნდამენტური, 2  მმართველობის 
და 8 ტექნიკური კონვენცია. 

ადამიანის სხვა უფლებები 
შრომის უფლებების მიღმა, თხილის მოყვანას შესაძლოა უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს 

საერთაშორისო ინსტრუმენტებით დაცულ სხვა უფლებებზე. ეს ეფექტები შეიძლება განვითარდეს 
თხილის ღირებულების ჯაჭვის ნებისმიერ ეტაპზე და ზეგავლენა მოახდინოს აქტორთა ფართო ჯგუფზე, 
მომხმარებლების, ადგილობრივი თემებისა და სხვა ჯგუფების ჩათვლით.

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბა ჯან მ რ თე ლო ბა ზე შე იძ ლე ბა და ირ ღ ვეს, თუ უსაფ რ თხო ე ბი სა და ჰი გი ე ნის 

ILO-ს ფუნდამენტური კონვენციები

C029 იძულებითი შრომის შესახებ, 1930

C087 ასოციაციის თავისუფლებისა და 
გაერთიანების უფლების დაცვის შესახებ, 1948

C098 გაერთიანების უფლებისა და კოლექტიური 
მოლაპარაკების შესახებ,  
1949 (No. 98)

C100 თანაბარი ანაზღაურების შესახებ, 1951 (No. 100)

C105 იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ, 1957 
(No. 105)

C111 დასაქმებასა და საქმიანობაში 
დისკრიმინაციის შესახებ, 1958 (No. 111)

C138 მინიმალური ასაკის შესახებ, 1973 (No. 138)

C182 მინიმალური ასაკის შესახებ, 1999 (No. 182)

გაეროს აქტები შრომითი  
უფლებების დაცვის შესახებ:
zz ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

zz საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული უფლებების შესახებ

zz კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა  
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

zz კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ

zz საერთაშორისო კონვენცია ყველა მიგრანტი  
მუშაკისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებათა  
დაცვის შესახებ

90 91 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



სტან დარ ტე ბი სა თა ნა დოდ არ არის და ცუ ლი მი წო დე ბის ჯაჭ ვ ში და პრო დუქ ტი შე ი ცავს გარ კ ვე ულ და
მა ბინ ძუ რებ ლებ სა და ტოქ სი ნებს. შე იძ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თე მე ბიც და ზა რალ დ ნენ, თუ ფერ მე რე ბი 
თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში არ და ი ცა ვენ უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტებს და გა მო ი ყე ნე ბენ ძლი ერ მომ წამ
ლავ აგ რო ქი მი კა ტებს, რომ ლე ბიც და ა ზი ა ნებს ახ ლოს მცხოვ რე ბი ად გი ლობ რი ვი თე მის წევ რ თა ჯან მ
რ თე ლო ბას. ეს პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის უარ ყო ფით მა გავ ლე ნამ 
გა რე მო ზე, ჰა ერ ზე, ნი ა დაგ სა ან წყლის ხა რის ხ ზეც. უფ ლე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის უმაღ ლეს შე საძ ლო სტან
დარ ტებ ზე გა რან ტი რე ბუ ლია ICESCRის მე12 მუხ ლით. 

საერთაშორისო საზოგადოება ასევე აღიარებს უფლებას ჯანსაღ გარემოზე103, რომელიც 
გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციითაც. ამ უფლებაზე შესაძლოა უარყოფით გავლენას 
ახდენდეს: უპასუხისმგებლო ფერმერული პრაქტიკა; პესტიციდების, ჰერბიციდებისა და სასუქის 
გადაჭარბებული გამოყენება; ფერმერობის გაფართოება ბუნებრივი ეკოსისტემისთვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე; ან ბუნებრივი რესურსების მიმართვა ფერმერთა საჭიროებისთვის. 
უპასუხისმგებლო და არამდგრად სამეურნეო საქმიანობას შეიძლება პირდაპირი უარყოფითი გავლენა 
ჰქონდეს ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებზე, მაგრამ მისმა გრძელვადიანმა და კუმულაციურ 
ეფექტებმა მნიშვნელოვანი უარყოფითი შედეგები მოუტანოს მოსახლეობის სხვა ჯგუფებსაც. დაბოლოს, 
უპასუხისმგებლო სოფლის მეურნეობა ხელს უწყობს კლიმატის ცვლილების უარყოფით ტენდენციებს, 
რომლებიც უდიდესი გამოწვევაა მსოფლიოსთვის. 

სოფლის მეურნეობას, რა თქმა უნდა, დადებითი გავლენა აქვს სოფლების განვითარებაზე, 
რამდენადაც ქმნის დასაქმების ადგილებს და იზიდავს დამატებით რესურსებს. თუმცა, იშვიათად, 
ფერმერობის გაფართოებამ შეიძლება გაზარდოს ფასები საკვებსა და საცხოვრებელზე, ან სოციალური 
სერვისებისა და ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი საჯარო რესურსები მიმართოს სოფლის 
მეურნეობის ხელშეწყობისკენ. ამ სექტორმა შეიძლება წყლისა და ნიადაგის რესურსები აითვისოს ისეთ 
ადგილებში, სადაც ნაყოფიერი ნიადაგი და წყალი მწირია. მსგავსი ეფექტები უარყოფით გავლენას 
ახდენს ცხოვრების სათანადო დონის უფლებაზე, ასევე სხვა სოციალურეკონომიკურ და კულტურულ 
უფლებებსა თუ თავისუფლებებზე, რომლებიც გარანტირებულია საერთაშორისო პაქტით ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ.

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტები 
საქართველო რამდენიმე მრავალმხრივი და ორმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმების წევრია, 

რომლებიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ვალდებულებებს სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის, სოფლის 
მეურნეობის სექტორში.104 ქვემოთ განხილულია უმნიშვნელოვანესი გარემოსდაცვითი შეთანხმებები, 
რომლებიც ითვალისწინებს მდგრად მიდგომებს სოფლის მეურნეობაში. 

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენცია (CBD) ძალაში შევიდა 1993 წელს და სამი მთავარი 
მიზანი აქვს: (1) ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა, (2) ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 
კომპონენტთა მდგრადი მოხმარება და (3) გენეტიკური რესურსების გამოყენებით მიღებული სარგებლის 
სამართლიანი და თანასწორი გადანაწილება. კარტახენის პროტოკოლი ბიოუსაფრთხოების შესახებ 
ძალაში შევიდა 2003 წელს და მიზნად ისახავს იმ ცოცხალი მოდიფიცირებული ორგანიზმების 

103 მაგალითად, იხილეთ ადამიანის უფლებებისა და გარემოს ჩარჩო პრინციპები: Report of the Special Rapporteur on the issue 
of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment John H. Knox, 
UN Human Rights Council, 24 January 2018, A/HRC/37/59, Annex (The Framework Principles on Human Rights and the 
Environment, 2018)

104 სრული სიისთვის იხილეთ ბმული: https://iea.uoregon.edu/countrymembers/Georgia?field_inclusion_auto_value=All&page=3 

უსაფრთხო დამუშავებას, ტრანსპორტირებასა და გამოყენებას, რომლებსაც შეიძლება უარყოფითი 
შედეგები ჰქონდეს ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე; დოკუმენტი შეეხება ადამიანის ჯანმრთელობის 
რისკებსაც.105 

გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ (UNFCCC) ძალაში შევიდა 1994 წელს და 
მიზნად ისახავს სათბურის გაზების კონცენტრაციის სტაბილიზებას „იმ დონეზე, რომელიც ხელს შეუშლის 
სახიფათო ანთროპოგენურ (ადამიანურ) ჩარევას კლიმატის სისტემაში.“106 UNFCCCმა, ინდუსტრიულ 
ქვეყნებზე დამატებითი ზეწოლით, რესურსები მიმართა კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად, 
განსაკუთრებით, განვითარებად ქვეყნებში.

საერთაშორისო შეთანხმება მცენარეულ გენეტიკურ რესურსებზე სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობისთვის ძალაში შევიდა 2001 წელს. მისი მიზანია: ფერმერთა წვლილის აღიარება იმ 
კულტურათა მრავალსახეობაში, რომლებიც მსოფლიოს კვებავს; გლობალური სისტემის დაფუძნება, 
რომელიც ფერმერებს, მცენარეთა გამომყვანებსა და მეცნიერებს მისცემს წვდომას მცენარეთა 
გენეტიკურ მასალაზე; ადრესატები ამ გენეტიკური მასალის გამოყენებით მიღებულ სარგებელს 
უზიარებდნენ ქვეყნებს, სადაც ეს მასალა წარმოიშვა.107

როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიცდებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ ძალაში შევიდა 
2004 წელს. იგი მიზნად ისახავს ჯგუფური პასუხისმგებლობისა და თანამშრომლობის დამკვიდრებას 
მსგავსი ნივთიერებებით ვაჭრობაში, რათა ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო დაიცვას პოტენციური 
საფრთხეებისგან; ასევე, დამატებით ისწრაფვის წვლილის შესატანად საფრთხის შემცველი ქიმიკატების 
ეკომეგობრულ გამოყენებაში, კერძოდ, შემდეგი პროცესებით: ინფორმაციის მიმოცვლის ხელშეწყობა 
მათ მახასიათებლებზე; ეროვნულ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის განსაზღვრა მათ იმპორტსა 
და ექსპორტთან მიმართებით; ამ გადაწყვეტილებების მიწოდება სახელმწიფოებისთვის.108

გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ 
(ორჰუსის კონვენცია) ევროპისთვის ძალაში შევიდა 2001 წელს. იგი განსაზღვრავს საჯარო უფლებებს 
გარემოსდაცვით საკითხებში, კერძოდ, შემდეგი კუთხით: (ა) გარემოს შესახებ ინფორმაციაზე წვდომა; 
(ბ) გარემოს შესახებ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა; და (გ) მართლმსაჯულებაზე წვდომა.109

ეს და სხვა გარემოსდაცვითი შეთანხმებები ადგენენ სტანდარტებს, რომელთა გათვალისწინება 
და დანერგვა ეროვნულ მარეგულირებელ ჩარჩოში სახელმწიფოს ვალდებულებაა. დოკუმენტები 
მოიცავს სოფლის მეურნეობის სექტორსაც და აყალიბებს სახელმწიფოს პოლიტიკასა და ქმედებებს ამ 
მიმართულებით, უბიძგებს რა მდგრადობის უფრო მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებისკენ სექტორში. 

105  მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.cbd.int/intro/ 
106  მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://unfccc.int/processandmeetings 
107  მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: http://www.fao.org/planttreaty/overview/en/ 
108  მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: http://www.pic.int/TheConvention/Overview/tabid/1044/language/enUS/Default.aspx 
109  მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://ec.europa.eu/environment/aarhus/ 
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წარმოების რეგულირება
ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში 

საქართველომ მიიღო ან შეცვალა მრავალი საკანონმდებლო აქტი, რომელთაგან ბევრი მოიცავს 
მდგრადობის საკითხებს. აღსანიშნავია, რომ ეს აქტები პირდაპირ იშვიათად მიუთითებენ მდგრადობაზე, 
მაგრამ ითვალისწინებენ შესაბამის საკითხებს. კვლევის ეს ნაწილი ყურადღებას გაამახვილებს ყველაზე 
თვალსაჩინო თემებზე, რომლებიც აქტუალურია თხილის მდგრადი მეურნეობის სტანდარტებისთვის 
საქართველოში.

მომხმარებელთა უფლებები - პროდუქტის  
უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი 

საქართველოში არ არსებობს სპეციალური კანონი მომხმარებელთა დასაცავად. ასეთი აქტი 
არსებობდა 2012 წლამდე და ჩანაცვლდა პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსით (შემდგომში „პროდუქტის უსაფრთხოების კოდექსი“; როგორც სათაური მიუთითებს, იგი 
პასუხობს ევროკავშირის მარეგულირებელ ჩარჩოს). ამ ინსტრუმენტით რეგულირდება პროდუქტის 
უსაფრთხოების საკითხები და, თუ ის შეესაბამება რეგულაციას, არ უნდა შეფერხდეს ვაჭრობაში.110

კოდექსის ერთერთი მიზანია, დაიცვას ადამიანის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, საკუთრება და გარემო, 
ისეთ საკითხებთან ერთად, როგორიცაა: უსაფრთხო პროდუქტის განთავსება ბაზარზე; კონკურენციის 
დაცვა და ხელშეწყობა პროდუქტის გადაადგილების პროცესში; ტექნიკური საფრთხის შემცველი 
ობიექტების შესაბამისობა; და ინსპექტირების სისტემის შექმნა.

კოდექსის პრინციპები პრიორიტეტს ანიჭებს პროდუქტის უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს, 
ასევე, ერთგვაროვან და არადისკრიმინაციულ მიდგომებს მსგავსი თვისებების მქონე პროდუქტებისადმი. 
იგი მიუთითებს საერთაშორისო სტანდარტთა უპირატესობაზეც (როდესაც საქმე ეხება სტანდარტიზაციას) 
და ტექნიკური ბარიერების გამოყენებაზე ვაჭრობაში, მხოლოდ ადამიანის ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების, ასევე, გარემოს დაცვის მიზნით.

პროდუქტის უსაფრთხოების კოდექსი არ ფარავს პირველადი კვების პროდუქტებს (როგორიცაა, 
თხილი), თუმცა ის მაინც აქტუალურია, ვინაიდან მიმოიხილავს მიწოდების ჯაჭვს და ქმნის საფუძვლებს 
მიკვლევადობის, ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტებისათვის.

კოდექსი ადგენს რამდენიმე ძირითად მოთხოვნას:
(ა) მწარმოებელი ვალდებულია, ბაზარზე განათავსოს მხოლოდ უსაფრთხო პროდუქტი;

(ბ) მწარ მო ე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში მომ ხ მა რებ ლე ბი გა აფ რ თხი ლოს 
ნე ბის მი ერ თვალ სა ჩი ნო ან არათ ვალ სა ჩი ნო რის კ ზე, რო მელ საც შე ი ცავს პრო დუქ ტი და ნიშ ნუ ლე ბი
სა მებრ გა მო ყე ნე ბი სას და წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში;

გ) მწარ მო ე ბელ მა არ უნ და გა ავ რ ცე ლოს პრო დუქ ტი, რო მე ლიც, მის ხელთ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი თა 
და ცოდ ნით, არ შე ე სა ბა მე ბა უსაფ რ თხო ე ბის სა ვალ დე ბუ ლო მოთხოვ ნებს;

(დ) გაფ რ თხი ლე ბა არ ათა ვი სუფ ლებს პირს კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ მოთხოვ ნა თა შეს რუ ლე ბის გან;

110  საქართველოს კანონი, მიღებულია 2012 წლის 8 მაისს, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659419 

ქართული 
მარეგულირებელი 
ჩარჩო

4

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი თხი ლის დი დი ნა წი ლი 
ექ ს პორ ტ ზე გა დის. ეს დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს ქარ თუ ლი თხი ლის ექ ს
პორ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და სარ გებ ლის გაზ რ და სა და გა უმ ჯო ბე სე ბას. 
სა ქარ თ ვე ლო ერ თ ერ თია იმ მცი რე რიცხო ვან ქვეყ ნებს შო რის, რომ ლე ბიც 
არე გუ ლი რე ბენ არა მხო ლოდ თხი ლის წარ მო ე ბას, არა მედ მის ექ ს პორ
ტ საც. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, მი მო ვი ხი ლოთ თხი ლის 
სფე როს თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო სა ქარ თ ვე ლო ში, 
რო მე ლიც ეხე ბა წარ მო ე ბას, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას, მომ ხ მა რე ბელ თა უფ
ლე ბებ სა და ექ ს პორტს.
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(ე) მწარმოებელსა და დისტრიბუტორს მოეთხოვებათ, მომხმარებელს მიაწოდონ აუცილებელი, 
უტყუარი და სრული ინფორმაცია, რომელიც სწორი არჩევნის საშუალებას მისცემს. ინფორმაციის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე;

ვ) დამსაქმებლებმა უნდა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა სამუშაო ადგილზე გამოყენებული 
პროდუქტი იყოს უსაფრთხო;

(ზ) მომხმარებელთა მოთხოვნის შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია, მიაწოდოს პროდუქტის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;

(თ) მომხმარებელს უფლება აქვს, დაიცვას თავისი უფლებები სასამართლოში, ან შესაბამის სახელმწიფო 
ორგანოში;

(ი) მწარმოებელი პასუხს აგებს იმ ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია მის მიერ ბაზარზე განთავსებული 
წუნდებული პროდუქციით;

(კ) კოდექსი ასევე ადგენს მომხმარებელთა მიერ კომპენსაციის მოთხოვნის წარდგენის დროსა და 
ხანდაზმულობის ვადებს.

პრო დუქ ტის უსაფ რ თხო ე ბის კო დექ სი ქმნის სა ფუძ ველს ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის თ ვის  იური დი უ
ლად სა ვალ დე ბუ ლო აქ ტის თ ვის, რო მე ლიც მო ი ცავს ტექ ნი კურ ნორ მებს და აქვს დამ ტ კი ცე ბის გან
საზღ ვ რუ ლი წე სი. კო დექ სი არე გუ ლი რებს ზო გად პრინ ცი პებს, რომ ლე ბიც იცავს ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე
ლო ბას, სი ცოცხ ლეს, სა კუთ რე ბა სა და გა რე მოს; ასე ვე, ად გენს ტექ ნი კურ რეგ ლა მენ ტ თა ჩარ ჩო ებს, და 
მოთხოვ ნებს მა თი ში ნა არ სი სა და მი ღე ბის შე სა ხებ. 

კო დექ სი უზ რუნ ველ ყოფს სა ფუძ ველს სტან დარ ტის თ ვი საც, რო მე ლიც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი დო კუ მენ
ტი ა, შე მუ შავ და კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე, რე გის ტ რი რე ბუ ლია სტან  დარ ტ თა ორ გა ნოს მი ერ და იძ ლე
ვა ტექ ნი კურ რეგ ლა მენ ტის მოთხოვ ნა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა შუ ა ლე ბას.

პრო დუქ ტის უსაფ რ თხო ე ბის კო დექ სი ასე ვე არე გუ ლი რებს შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბი სა და აკ რე დი ტა
ცი ის პრო ცე დუ რებს (თავი VIIIX), ად გენს რა ძი რი თად ჩარ ჩოს, პრინ ცი პებ სა და სა თა ნა დო პრო ცე დუ
რებს.

მომხმარებელთა უფლებები -  
სურსათის უვნებლობა და მცენარეთა დაცვა

სა ქარ თ ვე ლოს სურ სა თის / ცხო ვე ლის საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა რი ი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის 
კო დექ სი (შემდგომში „სურსათის უვ ნებ ლო ბის კო დექ სი“)111 ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლია ადა მი ა ნის ჯან მ რ
თე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლის, მომ ხ მა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის, ცხო ველ თა ჯან მ რ თე ლო ბი სა და კე თილ
დღე ო ბის და მცე ნა რე თა სი ჯან სა ღის და სა ცა ვად. გარ და ამი სა, არ სე ბობს კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბი ან 
სხვა რე გუ ლა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მომ ხ მა რე ბელ თა და სა ცა ვად და რო მელ თა ნა წილ საც 
გან ვი ხი ლავთ ქვე მოთ.

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის კო დექ სი ქმნის ძი რი თად ჩარ ჩოს, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცნე ბე ბის გან
საზღ ვ რით, რო გო რი ცა ა: პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მი, ორ გა ნუ ლი წარ
მო ე ბა, მცე ნა რე უ ლი და ცხო ვე ლუ რი პრო დუქ ტე ბი, ნარ ჩე ნე ბი, პეს ტი ცი დე ბი, გარ კ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი 
და ა.შ.

111  კანონი მიღებულია 2012 წლის 8 მაისს, ბოლო ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659434

პროდუქტის უსაფრთხოების 
შეფასებისას გასათვალისწინებელია:
zz პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლე ბი: შე მად გენ ლო ბა, შე-

ფუთ ვა, აწყო ბის და, შე სა ბა მის შემ თხ ვე ვა ში, მონ ტა ჟი-
სა ან შე კე თე ბის ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი; 

zz სხვა პრო დუქ ტ ზე გავ ლე ნა, რო დე საც გო ნივ რუ ლი გა-
მო ყე ნე ბის ფარ გ ლებ ში, სა ვა რა უ დოა მი სი გა  მო ყე ნე-
ბა ამ პრო დუქ ტ თან ერ თად; 

zz პრო დუქ ტის წარ დ გე ნა, ეტი კე ტი რე ბა, გაფ რ თხი ლე ბა 
მის შე სა ხებ, ინ ს ტ რუქ ცია გა მო ყე ნე ბა სა და გა ნად გუ-
რე ბა ზე, ან ნე ბის მი ე რი სხვა ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც 
მას უკავ შირ დე ბა; 

zz მომ ხ მა რე ბელ თა ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ე ბი, რო მელ-
თაც ამ პრო დუქ ტის გა მო ყე ნე ბით შე იძ ლე ბა ზი ა ნი მი-
ად გეს. 

პროდუქტი არ მიიჩნევა 
სახიფათოდ, სფეროში 
უსაფრთხოების მაღალი დონის 
მიღწევის, ან უფრო უსაფრთხო 
პროდუქტის არსებობის გამო.

პირ ვე ლა დი პრო დუქ ტი - ადა მი ა ნის ან ცხო ვე ლის საკ ვე ბად გან კუთ ვ ნი-
ლი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბი დან გა და მუ-
შა ვე ბამ დე (მათ შო რის, ნი ა და გი დან), ცხო ვე ლის მო შე ნე ბის, ნა დი რო ბი სა 
ან თევ ზ ჭე რის შე დე გად.

პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა - პრო ცე სი, რომ ლის ნა წი ლიც არის: მცე ნა რის მოყ-
ვა ნა (მოსავლის აღე ბის, ნა ყო ფის კრე ფის ჩათ ვ ლით), ცხო ვე ლის გაზ რ და 
და მო შე ნე ბა დაკ ვ ლამ დე, და რძის მოწ ვე ლა. პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა ასე ვე 
მო ი ცავს ნა დი რო ბას, თევ ზ ჭე რა სა და ვე ლუ რი მცე ნა რე ე ბის შეგ რო ვე ბას.

მცე ნა რე - ცოცხა ლი მცე ნა რე ე ბი და მა თი ნა წი ლე ბი (თესლისა და გე ნე ტი-
კუ რი მა სა ლის ჩათ ვ ლით).

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის კო დექ სი, მუხ ლი 2.
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სურსათის უვნებლობის კოდექსი ითვალისწინებს საკვების/მისი უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 
მცენარეთა დაცვის ოთხ პრინციპს:

სურსათის უვნებლობის კოდექსი მოითხოვს მცენარეთა დაცვის განსაკუთრებულ ზომებს (მათ შორის, 
თხილისთვისაც):

(ა) ქვეყნის ტერიტორია დაცული უნდა იყოს საკარანტინო მავნე ორგანიზმების შემოჭრის, შემოტანისა 
და გავრცელებისგან;

(ბ) მცენარე, მცენარეული პროდუქტი და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტი დაცული 
უნდა იყოს მავნე ორგანიზმებისაგან, ფიტოსანიტარიული ზომების გამოყენებით;

გ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობასა და გარემოზე 
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მავნე ზემოქმედების პრევენცია; და ფიტოსანიტარიული 
რეგულირებადი ობიექტების ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება.

კოდექსი ასევე ადგენს მიკვლევადობის მოთხოვნებს. სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, 
მცენარის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატის, პესტიციდისა 
და აგროქიმიკატის მიკვლევადობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წარმოების, გადამუშავებისა და 
დისტრიბუციის ეტაპებზე. მიკვლევადობისთვის, ბიზნესოპერატორებს უნდა ჰქონდეთ სათანადო 
ინფორმაცია და აწარმოონ შესაბამისი დოკუმენტები და ჩანაწერები. ამ მიზნით, ბიზნესოპერატორებმა 
უნდა შემოიღონ სისტემები და პროცედურები, რომლებიც მოთხოვნისთანავე მიაწვდის კომპეტენტურ 
ორგანოებს ასეთ ინფორმაციას. სურსათი/ცხოველის საკვები, ცხოველი, მცენარე, ცხოველური 

პროდუქტი, მცენარეული პროდუქტი, ვეტერინარული პრეპარატი, პესტიციდი და აგროქიმიკატი 
ეტიკეტირებული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად, ხოლო 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი ან მისგან დამზადებული სურსათი/ცხოველის საკვები  
ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით.112

საქართველოს სურსათის უვნებლობის კოდექსი ადგენს ბიზნესოპერატორთა მოვალეობებს კვების 
პროდუქტების წარმოების სხვადასხვა სექტორში (მაგ.: ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, 
ფრინველი, სასმელები და სხვა). ამ კვლევის მიზნებისთვის, მიმოვიხილავთ მცენარეთა დაცვის 
სფეროში დადგენილ მოვალეობებს:

კანონი აყალიბებს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს,113 მთავარ სახელმწიფო დაწესებულებას, რომელიც 
პასუხისმგებელია სურსათის უვნებლობის კოდექსისა და მასთან დაკავშირებული რეგულაციების 
შესრულებაზე. ეს სააგენტო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოა, რომელიც ინფორმაციას 
აწვდის ბიზნესოპერატორებს, სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებას, ზედამხედველობს 

112  სურსათის უვნებლობის კოდექსის მე17 მუხლი. მიკვლევადობის და ეტიკეტირების რეგულირება ქვემოთ დამატებით იქნება 
განხილული.

113  https://nfa.gov.ge/Ge/ 

რო დე საც არ სე ბობს ეჭ ვი საფ რ თხის შე სა ხებ  -  რის კის მარ თ-
ვის დრო ე ბი თი ზო მე ბის მი ღე ბა, საფ რ თხის პრო პორ ცი უ ლად 
და გო ნივ რულ პე რი ოდ ში გა და ხედ ვის პი რო ბით.

მომხმარებელთა 
ინტერესების დაცვა

გამჭვირვალობა

პრევენცია

რისკის ანალიზი

მომ ხ მა რე ბელ თა უზ რუნ ველ ყო ფა აუცი ლე ბე ლი, უტყუ ა რი და 
სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ით; მა თი დაც ვა მოტყუ ე ბი სა და შეც დო მა-
ში შეყ ვა ნის მცდე ლო ბის გან.

რის კე ბის შე ფა სე ბის, მარ თ ვი სა და გან ხილ ვის პრო ცე სის 
სა ჯა რო ო ბა. 

 რის კის შე ფა სე ბა - საფ რ თხის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და აღ წე რა, 
მი სი ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა, რის კის და ხა სი ა თე ბა; 

რის კის კო მუ ნი კა ცია  მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის დრო უ-
ლი და შე უ ფერ ხე ბე ლი გაც ვ ლა;  

რის კის მარ თ ვა  სა თა ნა დო ალ ტერ ნა ტი ვის შერ ჩე ვის სა შუ ა-
ლე ბით, რის კის პრე ვენ ცი ი სა და კონ ტ რო ლის შე სა ბა მი სი ზო-
მე ბის შერ ჩე ვა.

და იც ვას მცე ნა რე, მცე ნა რე უ ლი პრო დუქ ტი, აგ რეთ
ვე მა თი წარ მო ე ბის ად გი ლი სა კა რან ტი ნე მავ ნე 
ორ გა ნიზ მე ბი სა გან

არ და უშ ვას გა მო ყე ნე ბუ ლი პეს ტი ცი დე ბი სა და აგ
რო ქი მი კა ტე ბის მავ ნე ზე მოქ მე დე ბა გა რე მო ზე, ან 
ადა მი ა ნი სა და ცხო ვე ლის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე

შე ას რუ ლოს შე სა ბა მი სი უწყე ბის მი თი თე ბე ბი იმ 
მავ ნე ორ გა ნიზ მის მა სობ რი ვი გავ რ ცე ლე ბის ასა
ცი ლებ ლად, რო მე ლიც საფ რ თხეს უქ მ ნის მცე ნა
რის სი ჯან სა ღეს

ითა ნამ შ რომ ლოს შე სა ბა მის ორ გა ნო ებ თან, მავ ნე 
ორ გა ნიზ მ თა გავ რ ცე ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო, პრე
ვენ ცი უ ლი და სა ლიკ ვი და ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა
ტა რე ბი სას

სა კა რან ტი ნე მავ ნე ორ გა ნიზ მ თა გა მოვ ლე ნის ან / 
და მათ ზე ეჭ ვის შემ თხ ვე ვა ში, და უ ყოვ ნებ ლივ აც
ნო ბოს შე სა ბა მის უწყე ბას

აღ რიცხოს მცე ნა რის ან მცე ნა რე უ ლი პრო დუქ ტის 
წარ მო ე ბის ად გილ ზე მავ ნე ორ გა ნიზ მ თა გავ რ ცე
ლე ბის პრე ვენ ცი ის თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი ღო ნის ძი
ე ბე ბი და დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი

ბიზნესოპერატორი, 
რომელიც აწარმოებს, 

ამუშავებს ან/და 
დისტრიბუციას უწევს 

მცენარეებსა და 
მცენარეულ პროდუქტებს  
(საოჯახო მწარმოებელთა 
ჩათვლით), ვალდებულია:
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ოპერატორებს და თანამშრომლობს სხვადასხვა ინსტიტუტთან. იგი პასუხისმგებელია სახელმწიფო 
კონტროლზეც, კერძოდ, საკვების უსაფრთხოების, ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კუთხით. 
კანონი ჩამოთვლის ზომებს ასეთი კონტროლისთვისაც:

სურსათის უვნებლობის კოდექსი ადგენს ვეტერინარული მედიკამენტების, პესტიციდებისა და 
აგროქიმიკატების რეესტრს და კრძალავს ისეთი პროდუქტის გამოყენებას, რომლებიც არ არის 
რეგისტრირებული საქართველოში წარმოებისა ან იმპორტისას. კოდექსი ასევე ითვალისწინებს 
კრიზისების მართვას, მცენარეულ თუ ვეტერინარულ კარანტინსა და სხვა საკითხებს.

დაბოლოს, დადგენილი წესების დარღვევისთვის, კოდექსი მოიცავს ადმინისტრაციულ 
პასუხისმგებლობასაც  ჯარიმით, პროდუქტის ბაზრიდან ამოღებით (გამოთხოვა), ან სხვა სახის 
სანქციებით (თავი XV). ეს პასუხისმგებლობა შეეხება თითქმის ყველა საკითხს, რომელთა შორისაც 
არის: მიკვლევადობის მოთხოვნათა დარღვევა (ჯარიმა 200 ლარი); კონტროლისას აღმოჩენილი 
შეუსაბამობა, რაც ჯარიმდება მისი ბუნების მიხედვით (თუკი პროდუქტი საფრთხეს უქმნის ადამიანის 
სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, ექვემდებარება ჯარიმას 1000 ლარამდე); ეტიკეტირების დარღვევა, 
რისთვისაც სანქცია ასევე დამოკიდებულია დარღვევის ბუნებასა და დროზე.

მიკვლევადობის რეგულირება

2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედებს სპეციალური რეგულაციები 
მიკვლევადობის შესახებ, რომლებიც ბიზნესოპერატორებისთვის ადგენს შესაბამისი სისტემის შექმნის 
ვალდებულებას.114 

მიკვლევადობის პრინციპებისა და სტანდარტების მიზანია, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შეძლოს 
შესაბამისი ზომების მიღება და დაიცვას მომხმარებელთა უფლებები ბაზარზე განთავსების შეზღუდვის/
აკრძალვის ან ამოღების (გამოთხოვის) გზით, თუ სახეზეა: შეუსაბამო სურსათი/ცხოველის საკვები, მასში 
გამოსაყენებლად განკუთვნილი ნებისმიერი ნივთიერება, ცხოველი ან მცენარე და ცხოველური ან მცენარეული 
პროდუქტი, ვეტერინარული პრეპარატი, პესტიციდი ან აგროქიმიკატი.

მიკვლევადობის ზოგად პრინციპებს მიეკუთვნება:

ა) შეუსაბამო პროდუქტის წარმოების მიზეზების დადგენა და აუცილებელი ზომების მიღება;

(ბ) შესაბამისი დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების წარმოება ბიზნესოპერატორის მიერ; ასევე, სისტემებისა 
და პროცედურების შექმნა, რომელთა მეშვეობითაც ასეთი ჩანაწერები მიეწოდება სურსათის ეროვნული 
სააგენტოს;

გ) წარმოების ისტორიის და/ან წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე პროდუქციის 
ადგილმდებარეობის დოკუმენტირება;

(დ) მიწოდების ჯაჭვში (მაგ.: წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე) სხვადასხვა მონაწილის, 
მათ შორის, მომხმარებლის იდენტიფიცირება, გარდა საბოლოო მომხმარებლისა.

რეგულაცია მოითხოვს, რომ შესაბამისმა ბიზნესოპერატორებმა აწარმოონ ჩანაწერები და დანიშნონ 
მიკვლევადობაზე პასუხისმგებელი პირი. 

ეტიკეტირების რეგულირება

მარკირება ის საკითხია, რომლისთვისაც საქართველო 
2016 წლიდან აქტიურად აწესებს რეგულაციებს. ამ 
დროისთვის ერთი ტექნიკური რეგლამენტი ეხება 
მომხმარებლის ინფორმირებას საკვებზე115, მეორე 
ტექნიკური რეგლამენტი არეგულირებს გენეტიკურად 
მოდიფიცირებულ ორგანიზმთა მიკვლევადობასა და 
მარკირებას (შეჩერებულია 2023 წლის 1 იანვრამდე)116, 
და არსებობს კანონი გენეტიკურად მოდიფიცირებული 
ორგანიზმების (გმო) პროდუქტთა მარკირების შესახებ.117

114  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის დადგენილება №577 
„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპების 
და მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3047408 

115  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის დადგენილება №301 „ტექნიკური რეგლამენტის  მომხმარებლისათვის სურსათის 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3328780 

116 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის დადგენილება №548 „ტექნიკური რეგლამენტის − გენეტიკურად მოდიფიცირებული 
ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/
ცხოველის საკვების მიკვლევადობის დამტკიცების შესახებ“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4367791

117  საქართველოს კანონი „სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან 
წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2634028 

პროცესების 
შესწავლა, წინასწარი 

გაფრთხილების 
გარეშე, მათ შორის, 

დოკუმენტის 
შემოწმება, ნიმუშის 
ლაბორატორიული 

ტესტირება, 
საქმიანობის 

შეფასება.

დაგეგმილი 
დაკვირვებები 
და გაზომვები, 

რომლებიც 
ეყრდნობა წინა 

წლებში ადამიანებსა 
თუ ცხოველებში 

არსებული 
დაავადებების, 

დაბინძურებისა და 
მომხმარებელთა 

მოტყუების 
შემთხვევებს.

პროცესებზე 
დაკვირვება, 
როგორიცაა 

სურსათის 
განადგურება, 

გამოთხოვა და 
სხვა ინსტრუქციის 

შესრულება.

ოპერატორის 
დოკუმენტები 

მოწმდება 
დამოუკიდებლად, 

ან კონტროლის 
სხვა მექანიზმების 

ფარგლებში.

ორგანოლეპტიკური, 
მიკრობიოლოგიური, 
პარაზიტოლოგიური, 
ტოქსიკოლოგიური, 
ფიზიკურქიმიური, 
რადიოლოგიური, 

ასევე, დაავადებათა 
ან/და სხვა 

მაჩვენებელთა 
კვლევები 

ადამიანისა 
თუ ცხოველის 

ჯანმრთელობისა და 
სიცოცხლის რისკების 

განსაზღვრისთვის.

ინსპექტირება მონიტორინგი ზედამხედველობა დოკუმენტის 
შემოწმება

ნიმუშის აღება

სურსათზე ინფორმაციის მიწოდება 
საჭიროა მომხმარებლის 

ჯანმრთელობისა და ინტერესების 
დაცვით. ამ გზით, საბოლოო 

მომხმარებელი შეძლებს 
ინფორმირებული არჩევანის 

გაკეთებას და უვნებელი სურსათის 
გამოყენებას, ჯანმრთელობის, 

ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი, 
სოციალური და ეთიკური 

ფაქტორების გათვალისწინებით.

100 101 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



მომხმარებელთათვის სურსათზე ინფორმაცის მიწოდების ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს ზოგად 
მოთხოვნებსა და პროცედურებს კვების პროდუქტების ეტიკეტირებისთვის. იგი განსაზღვრავს 
რეგულაციისათვის აუცილებელ ძირითად ცნებებს (საკვები ფერმენტი, საკვებდანამატი და დამხმარე 
დანამატი, არომატიზატორი და ა.შ.).

სავალდებულო ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ საკითხებს:

(ა) სურსათის დასახელება/ტიპი, შემადგენლობა, თვისებები და სხვა მახასიათებლები;

(ბ) ინფორმაცია მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და უვნებელი მოხმარების შესახებ:

ა. შემადგენლობის აღწერა, რომელიც შეიძლება ვნებდეს მომხმარებელთა გარკვეულ ჯგუფს;

ბ. ვარგისიანობის, შენახვისა და უვნებელი გამოყენების ვადა;

გ. ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა, მათ შორის, საზიანო ან სახიფათო გამოყენების რისკები და შედეგები;

დ. ინფორმაცია კვებით ღირებულებაზე, ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად.

რეგლამენტი ითვალისწინებს ინფორმაციის კონკრეტულ ჩამონათვალს, ასევე ბიზნესოპერატორთა 
შესაბამის მოვალეობებს, თუ როდის და სად უნდა მიაწოდონ ასეთი ინფორმაცია და რა ფორმით.

აღსანიშნავია, რომ რეგლამენტი იძლევა იმ ალერგიული პროდუქტების (პირველადი ან 
გადამუშავებული) დამატებით ჩამონათვალს, რომლებიც მკაფიოდ უნდა მიეთითოს ნებისმიერ 
პროდუქტში (მაგ.: თხილი, ასევე, სპეციფიკური ნივთიერების შემცველ საკვები (გლიცერინი, 
დამატკბობელი, კოფეინი და ა.შ)).

ტოქსიკური ნივთიერებების რეგულირება

საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა მოიცავს ტოქსიკურ 
ნივთიერებათა რეგულაციებს, რომელთაგან ზოგიერთი 

აქტუალურია ამ კვლევისთვის. როგორც შესავალში 
აღინიშნა, ქართულ თხილს ევროკავშირის 

საზღვრიდან ხშირად უარყოფენ მიკოტოქსინებსა 
ან სოკოებთან დაკავშირებული ხარისხის გამო. 
ამიტომ, წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს 
შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტს, რომელიც 
განსაზღვრავს დამაბინძურებელთა ზღვრულ 
ოდენობებს და ძალაშია 2016 წლის 1 ივლისიდან;118 
რეგულაცია ასევე მოიცავს დამაბინძურებელთა 

ჩამონათვალს საკვების სახეობებისთვის, შესაბამის 
მოთხოვნებთან ერთად.

118  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 ნოემბრის დადგენილება №567 „სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის 
(კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3046872 

რეგლამენტი ადგენს მიკოტოქსინთა ზღვრულ ოდენობებს (ნაწილი 2), რაც განსაკუთრებით ეხება 
სხვადასხვა სახის კაკლოვანს (თხილი, კაკალი, ფსტა, ნუში და სხვა). სია ადგენს მაჩვენებლებს 18 
სხვადასხვა საკვების ან მათი დამუშავებული ვერსიისთვის. რეგლამენტი ითვალისწინებს თხილის 
(ასევე არაქისისა და გამხმარი თხილის) განსაკუთრებულ წესებს: კერძოდ, თხილსა და გამომშრალ 
თხილს, რომელიც არ შეესაბამება რეგულაციის 2.1.52.1.8 და 2.1.102.1.11 პუნქტებით დადგენილ 
აფლატოქსინების ზღვრულ მაჩვენებლებს, რეგლამენტი უშვებს ბაზარზე იმ პირობით, რომ: (ა) ის არ 
არის განკუთვნილი ადამიანის უშუალო მოხმარებისა ან საკვებში ინგრედიენტად გამოყენებისთვის; 
(ბ) შეესაბამება სხვა პუნქტებით დადგენილ მაქსიმალურ ზღვარს (2.1.12.1.4, 2.1.9 და 2.1.12 
პუნქტები, რომელთაგან ყველა შეესაბამება ევროკომისიის (EC) No 1881881/2006 რეგულაციას); 
(გ) დაბინძურების (კონტამინაციის) შესამცირებლად, ექვემდებარება დახარისხებას ან სხვა ფიზიკურ 
დამუშავებას, რის შემდეგაც არ გადააჭარბებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის 2.1.52.1.8, 2.1.10 და 
2.1.11 პუნქტებით განსაზღვრულ მაქსიმალურ ზღვარს და არ წარმოქმნის მავნე ნარჩენებს პროცესში 
(ასევე კომისიის (EC) No 1881/2006 დებულების შესაბამისად); (დ) ეტიკეტზე მითითებულია სურსათის 
დანიშნულება და გამოყენების ინსტრუქცია  „უშუალო მოხმარებისა ან საკვებში ინგრედიენტის სახით 
გამოყენებისთვის, აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) შესამცირებლად, პროდუქტი 
ექვემდებარება დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ გადამუშავებას” . ეს ეტიკეტი უნდა განთავსდეს 
თითოეულ პაკეტზე/ყუთზე და თანმხლებ დოკუმენტზე. სურსათის პარტიის საიდენტიფიკაციო კოდი 
უნდა მიეთითოს თითოეულ დაფასოებულ ერთეულზე (პაკეტი, ყუთი) და თანმხლებ დოკუმენტებში.

ამ კვლევისთვის საინტერესო კიდევ ერთი რეგლამენტი ეხება მიკოტოქსინთა ნიმუშის აღებასა 
და ანალიზს და ძალაშია 2018 წლის 1 იანვრიდან.119 თუ ზემოაღწერილი რეგლამენტი ზღვრულ 
მოცულობებს აწესებს მიკოტოქსინებით დაბინძურებასთან მიმართებით, ამ აბზაცში მიმოხილულ 
რეგლამენტში მოცემულია ლაბორატორიული ტესტირებისა და მეთოდების წესები შესაბამისი 
სახელმწიფო კონტროლისას: იგი ითვალისწინებს ნიმუშის შერჩევისა და ლაბორატორიული 
ტესტირების დეტალურ პროცედურებს და ცალკე ადგენს წესებს ყველა ტიპის კაკლოვანისთვის (კაკალი, 
თხილი, ნუში, ფსტა და ა.შ.), რომლებიც გამოიყენება B1 აფლატოქსინსა და აფლატოქსინების ჯამური 
რაოდენობის დასადგენად. ეს წესები განსაზღვრავს ნაჭუჭიანი და გარჩეული/გატეხილი მასალის 
ნიმუშის შერჩევას და მასალის ან ნიმუშის ზომებს; ასევე, ფორმულებს, რომლებიც იძლევა საერთო 
დაბინძურების გამოთვლის საშუალებას.

როგორც აღინიშნა, ზღვრული ოდენობები ვრცელდება ყველა ბიზნესოპერატორზე, რომლებიც 
მიზნად ისახავენ თხილის (ან სხვა საკვების) ბაზარზე განთავსებას; გამოვლენის მეთოდები გამოიყენება 
სახელმწიფო კონტროლისას. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თხილი სპეციალური 
რეგულირების ქვეშ ექცევა და ეს წესები შეიძლება გამოყენებული იყოს ექსპორტის კონტროლისთვისაც 
(იხ. ქვეთავი  ექსპორტის რეგულირება).

119  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ნოემბრის დადგენილება №497 „სურსათში მიკოტოქსინების განსაზღვრისათვის ნიმუშის 
აღებისა და ანალიზის მეთოდების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3429104  

„დამაბინძურებელი - სურსათში 
არსებული ნებისმიერი ნივთიერება, 
რომელიც მიზანმიმართულად 
არ არის დამატებული, მაგრამ 
სურსათში არსებობს მისი წარმოების, 
გადამუშავების, შეფუთვა-
დაფასოების, ტრანსპორტირების, 
შენახვის, ასევე ფიტოსანიტარიული, 
ვეტერინარული და ზოოტექნიკური 
ღონისძიებების განხორციელების, 
ან/და გარემოს დაბინძურების 
შედეგად. დამაბინძურებლებს არ 
განეკუთვნება, მაგალითად, მწერების 
ნაწილები, ცხოველის ბეწვი და ა.შ.“

102 103 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



ექსპორტის რეგულირება
სა ქარ თ ვე ლო ის იშ ვი ა თი სა ხელ მ წი ფო ა, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს თხი ლის ექ ს პორტს. ასე თი გა

დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მოწ ვე უ ლია პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნე ბის მხრი დან საზღ ვარ ზე გაზ რ დი ლი უარ ყო ფის მაჩ
ვე ნებ ლე ბით (ექსპორტირებული თხი ლის, სულ მცი რე, 20% საზღ ვარ ზე გა კონ ტ როლ და და ზი ა ნე ბუ ლი 
რე პუ ტა ცი ის გა მო). ამის შე დე გია ქარ თუ ლი პრო დუქ ტის მი მართ ნდო ბის გა უ ა რე სე ბა და შე მო სავ ლის 
კარ გ ვა. თხი ლის ექ ს პორ ტ ზე ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის დამ ტ კი ცე ბით, სა ქარ თ ვე ლომ შე ამ ცი რა საზღ
ვარ ზე უარ ყო ფი სა და სა საზღ ვ რო კონ ტ რო ლის რა ო დე ნო ბე ბი და ქვე ყა ნას გა უჩ ნ და ევ რო კავ შირ ში 
მყიდ ველ თა ნდო ბის აღ დ გე ნის პერსპექტივა.120 

ტექნიკური რეგლამენტი თხილის შესახებ121 არე გუ ლი რებს თხილ სა და მის კულ ტი ვი რე ბულ ჰიბ რი
დებს (ნაჭუჭიანი/გაუტეხავი თხი ლი, თხი ლის გუ ლი, და მუ შა ვე ბუ ლი თხი ლის გუ ლი) და გა მო ი ყე ნე ბა იმ 
ბიზ ნე სო პე რა ტორ თა მი მართ, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხა ვენ გარ ჩე უ ლი/ გა ტე ხი ლი და /ან გა და მუ შა ვე ბუ
ლი თხი ლის ექ ს პორტს. რეგ ლა მენ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი ა: წე სე ბი თხი ლის, თხი ლის გუ ლის, ან და მუ შა
ვე ბუ ლი გუ ლის შე სა ხებ; მოთხოვ ნე ბი უსაფ რ თხო ე ბის, შე ფუთ ვი სა და მარ კი რე ბის შე სა ხებ; ჰი გი ე ნის 
მოთხოვ ნე ბი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თ ვის; და თხი ლი სა და მი სი პრო დუქ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბის კონ ტ რო
ლის პრო ცე დუ რე ბი.

რე გუ ლა ცია გან მარ ტავს 50ზე მეტ ტერ მინს, ასე ვე, თხი ლის პრო დუქ ტ თა ტი პებს (თხილი ნა ჭუ ჭით, 
გუ ლი, მშრა ლი თხი ლი, თხი ლის სხვა დას ხ ვა ფორ მა და ა.შ.), მდგო მა რე ო ბას (დაობებული, დამ ძა ღე
ბუ ლი, დამ პა ლი და ა.შ.), ზე მოქ მე დე ბას (დეფორმირებული, და მუ შა ვე ბუ ლი, მო ხა ლუ ლი, კუ ბე ბად და
ნა წევ რე ბუ ლი და ა.შ.) და სხვა სა კითხებს (მოსავლის პე რი ო დი, შე სა ბა მი სო ბის ცნე ბე ბი და სხვა).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რეგ ლა მენ ტი ად გენს ცნე ბას „დეკლარირებული სტან დარ ტი“, რო მე ლიც უნ და გა-
მო ი ყე ნოს მწარ მო ე ბელ მა და რომ ლის გა მო ყე ნე ბა ზეც იგი მი უ თი თებს, ში და სტან დარ ტ თან ერ თად.

რეგ ლა მენ ტი ად გენს მოთხოვ ნებს თხი ლის თი თო ე უ ლი სა ხე ო ბის თ ვის, ასე ვე, ხა რის ხის კლა სებს 
(რომელიც ასე ვე მო ი ცავს გუ ლის ზო მას, სიმ შ რა ლის დო ნეს და ა.შ.) და ამ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი
სო ბის კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რებს. დო კუ მენ ტი გან საზღ ვ რავს უვ ნებ ლო ბი სა და შე ფუთ ვის სა კითხებ
საც. რაც შე ე ხე ბა ეტი კე ტი რე ბას, რეგ ლა მენ ტ ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ ეს სა კითხი დგინ დე ბა მიმ ღე ბი ქვეყ ნის 
კა ნონ მ დებ ლო ბით.

120  ინტერვიუ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ბატონ ლევან დავითაშვილთან, 2021 წლის 30 მარტი. 
ასევე იხ.: Georgia regulates hazelnut production to boost exports, Fresh Plaza, 18 აპრილი, 2016, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.freshplaza.com/article/2156593/georgiaregulateshazelnutproductiontoboostexports/ და Ana Akhalaia, 
Technical Regulations on Hazelnut Approved, 18 აპრილი, 2016, Georgia Today, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/3570/TechnicalRegulationsonHazelnutApproved [ბოლოს ნანახია 25/03/2021].

121  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აპრილის დადგენილება N185 „თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 
დამტკიცების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3259738 

რეგ ლა მენ ტი მო ითხოვს, რომ ნე ბის მი ერ მა ბიზ ნე სო-
პე რა ტორ მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს თხი ლის ექ ს-
პორტს, და ნერ გოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის პრო ცე-
დუ რე ბი, საფ რ თხის ანა ლი ზი სა და კრი ტი კუ ლი სა-
კონ ტ რო ლო წერ ტი ლე ბის  (HACCP)122 პრინციპების 
შესაბამისად.

რაც შე ე ხე ბა კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რებს, რეგ ლა
მენ ტის თა ნახ მად, ამ რე გუ ლა ცი ებ სა და დეკ ლა რი
რე ბულ სტან დარ ტებს აკონ ტ რო ლებს გა რე მოს დაც
ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს სურ სა თის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო. გარ და ამი სა, ამ სტან დარ ტებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით, ბიზ ნე სო პე რა ტო რი ვალ დე ბუ ლი ა, თხი
ლის ექ ს პორ ტი სას ჩა ა ტა როს ლა ბო რა ტო რი უ ლი ტეს ტი
რე ბა და სურ სა თის სა ა გენ ტოს გა დას ცეს კვლე ვის შე დე გე ბი, 
დეკ ლა რა ცი ე ბი და ში და კონ ტ რო ლის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. სა ქარ
თ ვე ლოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი სა ქო ნელს მხო ლოდ მა შინ გა
ნა ბა ჟებს, რო ცა სურ სა თის სა ა გენ ტო და ამ ტ კი ცებს პრო დუქ ტის შე სა ბა მი სო ბას.

საგადასახადო რეგულირება
საქართველოს სპეციალური საგადასახადო რეჟიმი აქვს 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, რათა წაახალისოს და 
ხელი შეუწყოს საქონლის წარმოებასა და ექსპორტს.123 
ქვეყნის საგადასახადო კოდექსის თანახმად, გარკვეული 
საქმიანობა გათავისუფლებულია დაბეგვრისგან. 
კერძოდ, სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული 
პირები (მათ შორის, თვითდასაქმებულები) 
თავისუფლდებიან საშემოსავლო გადასახადისგან, 
თუ საქართველოში წარმოებული სასოფლო
სამეურნეო პროდუქციის პირველადი მიწოდებით 
მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 200 000 ლარს 
არ აღემატება დასაბეგრი წლისათვის (2023 წლის 1 
იანვრამდე); სოფლის მეურნეობის წარმოებაში ჩართული 
თანამშრომელი ასევე თავისუფლდება გადასახადისგან, თუ 
დამსაქმებლის მთლიანი შემოსავალი ამ საქმიანობიდან არ 
აღემატება 200 000 ლარს (2023 წლის 1 იანვრამდე).124

122 ხელმისაწვდომია ბმულზე (ინგლისურ ენაზე): https://www.fda.gov/food/guidanceregulationfoodanddietarysupplements/
hazardanalysiscriticalcontrolpointhaccp [ბოლოს ნანახია 25/03/2021].

123 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 17.09.2010, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717 [ბოლოს ნანახია 25/03/2021].

124 მუხლი 82, ნაწილი 1, ქვეპუნქტები „ლ“ და „ც“.

რეგულაციის თანახმად, 
თუ მწარმოებელს აქვს 
დეკლარირებული სტანდარტი 
(მათ შორის, შიდა), მის 
შესაბამისობას სავალდებულო 
წესით ექსპორტამდე ამოწმებს 
სურსათის სააგენტო და მხოლოდ 
მას შემდეგ, რაც დამტკიცდება და 
დადასტურდება შესაბამისობა, 
შემოსავლების სამსახური უშვებს 
საბაჟო პროცედურებს. 

როდესაც თხილს აწარმოებს 
ფიზიკური პირი, იგი არ იხდის 
საშემოსავლო გადასახადს 
წარმოებიდან მიღებული 
შემოსავლისა ან წარმოებისას 
გამოყენებულ პირთა 
შემოსავლისთვის, თუ მთლიანი 
წლიური შემოსავალი არ 
აღემატება 200 000 ლარს.

104 105 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივებისათვის დაწესებულია დამატებითი შეღავათები, რომელთა 
მიზანია, ხელი შეუწყოს სასოფლოსამეურნეო საქმიანობის ზრდას. ამრიგად, კოოპერატივის 
საკუთრებაში არსებული ქონება (მიწის გარდა), ან ლიზინგით გაცემული მოძრავი ნივთები, რომლებიც 
გამოიყენება სასოფლოსამეურნეო საქმიანობისთვის, თავისუფალია ქონების გადასახადისგან (2023 
წლის 1 იანვრამდე) და შესაბამისი შემოსავალი ან მოგება არ იბეგრება.125 

რაც მთავარია, საქართველოში არ არსებობს ექსპორტის გადასახადი და ის არც დღგით იბეგრება.126 

ორგანული წარმოება - ბიოწარმოება
საქართველომ შემოიღო რეგულაცია ბიოწარმოების შესახებ, რომელიც თხილსაც ეხება.127 მისი 

მიზანია: ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; გარემოს, ბუნებრივი რესურსებისა და მომხმარებელთა 
ინტერესების დაცვა; და ექსპორტის პოტენციალის გაზრდა. ამავე დროს, ის იცავს ბიზნესს, რომელიც 
აწარმოებს ბიოპროდუქტებს („ორგანული“, „ეკო“, ან „ბიო“ ეტიკეტირებით). ქართული კანონმდებლობა 
ბიოწარმოების ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების საშუალებას იძლევა და სახელწოდება „ორგანული“, 
„ეკო“ ან „ბიო“ დაცული სახელდებაა, რომლის გამოყენებაც შეიძლება მხოლოდ ამ სტანდარტით 
დამოწმებული პროდუქტებისთვის. 

კანონმდებლობის თანახმად, ეტიკეტი „ორგანული წარმოება“ ითვალისწინებს მეურნეობის/წარმოების 
მართვას ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ბიომრავალფეროვნებისა და 
ეკოლოგიური ან ბიოლოგიური ბალანსის დაცვას, გარემოს დაცვასა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან 
გამოყენებას; ასევე, პასუხობს რეგულაციებით დადგენილ მოთხოვნებს წარმოების, გადამუშავების, 
შენახვის, შეფუთვის, ტრანსპორტირების, ეტიკეტირების, დისტრიბუციისა და გაყიდვის ეტაპებზე.

ბიოწარმოების ზოგადი პრინციპებია:

(ა) ეკოსისტემის ცოცხალი ორგანიზმებისა და წარმოების ბიოლოგიური თუ მექანიკური მეთოდების 
გამოყენება;

(ბ) რისკების შეფასების საფუძველზე, დაბინძურების, მავნებლების ან დაავადებების წინააღმდეგ 
პრევენციული და საკონტროლო ღონისძიებების გატარება; 

(გ) გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა (გმო) და გმოდან მიღებული პროდუქტების გამოყენების 
აკრძალვა, გარდა ვეტერინარული სამკურნალო საშუალებებისა;

(დ) ნედლეულის დამუშავებისას მაიონიზებელი რადიაციული გამოსხივების გამოყენების აკრძალვა;

(ე) მცენარეებში ჰიდროპონული წარმოების აკრძალვა;

(ვ) მხოლოდ ბიოწარმოებიდან მიღებული რესურსებით, ბუნებრივი ნივთიერებებითა და მცირედ 
ხსნადი მინერალური სასუქებით სარგებლობა;

(ზ) არაგანახლებადი რესურსებისა და გარე რესურსების მოხმარების მაქსიმალური შემცირება;

(თ) ქიმიური სინთეზური ნივთიერებების გამოყენების მკაცრი შეზღუდვა, გარდა კანონით 
ნებადართულისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მართვის სხვა მეთოდი, ან 
ორგანული რესურსების გამოყენება საფრთხეს უქმნის გარემოს;

125 მეტი ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 99ე მუხლის 1ლი ნაწილის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებში, მე100 
მუხლის მე4 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტში, 130ე მუხლის 41 ნაწილში და 206ე მუხლის 1ლი ნაწილის „ჯ1“ ქვეპუნქტში.

126 საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 172, ნაწილი 4, ქვეპუნქტი „ე“.
127 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N198 დადგენილება.

(ი) ბიომეურნეობის მოსაზღვრედ მდებარე კონვერსიული მეურნეობიდან დაბინძურების პრევენცია;

(კ) მიღებული ზომებისა და გამოყენებული საშუალებების სათანადო, დეტალური აღრიცხვა.

ეს პრინციპები შეესაბამება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ორგანული 
წარმოების პრინციპებს.128 მიუხედავად იმისა, რომ დადგენილება მოიცავს დეტალურ მითითებებს 
ბიოწარმოებისთვის  მათ შორის, სპეციფიკურ პრინციპებს, რომლებიც შეეხება მართვასა და წარმოებას, 
მცენარეულ მეურნეობას, მეცხოველეობას, მეფუტკრეობას, მეფრინველეობას, აკვაკულტურასა 
თუ ღვინის მეურნეობას  ასევე გათვალისწინებულია კონვერსიის (ბიოწარმოებისკენ გარდაქმნის) 
პრინციპები და წესები და დამუშავების, შენახვის, ტრანსპორტირების, ეტიკეტირებისა და რეალიზაციის 
(გაყიდვის) საკითხები.

ზოგიერთი პრინციპი აქტუალურია თხილის მეურნეობისთვისაც, მაგალითად:

- ნიადაგის ნაყოფიერებისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება, ეროზიასთან ბრძოლა და 
ნაყოფიერების გაზრდა;

- ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, ეკოსისტემის ერთიანობა და ადგილობრივი თუ 
რეგიონული ეკოლოგიის დაბალანსება;

- მცენარეთა კვება ნიადაგის მეშვეობით;

- ნარჩენების ხელახალი გამოყენება (როგორც მცენარეების, ასევე პირუტყვის);

- მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლა შერჩევით, თესლის სწორი ბრუნვით, მექანიკური თუ 
ფიზიკური ღონისძიებებითა და ბუნებრივი მტრების მეშვეობით;

- წყლის დაბინძურებისა და ჭარბი ან არასათანადო გამოყენებისა თავიდან აცილება.

უფ რო კონ კ რე ტუ ლი პრინ ცი პე ბი მო ი ცავს სა კითხებს, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყოს თხი-
ლის მე ურ ნე ო ბის თ ვის, მა გა ლი თად:

- ნიადაგის ნაყოფიერებისა და ბიოაქტიურობისთვის, ასევე, ბიომრავალფეროვნების 
შესანარჩუნებლად, პარკოსნების, მწვანე სასუქებისა ან ფესვგადგმული მცენარეების გაშენება 
მრავალწლიან როტაციის პროგრამაში; ორგანული (შეძლებისდაგვარად, კომპოსტირებული) 
მასალის შეყვანა ნიადაგში, მეცხოველეობის ქვეპროდუქტების გამოყენებით, როგორიცაა 
ნაკელი;

- როგორც კომპოსტირებული, ასევე, არაკომპოსტირებული სასუქების გამოყენება; ამასთან, 
შეტანილი ნაკელის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 170 კგ აზოტს ერთ ჰექტარზე;

- მიკროორგანიზმების გამოყენება დასაშვებია ნიადაგის სტრუქტურის შესანარჩუნებლად, ასევე, 
კომპოსტის გასააქტიურებლად;

- ორგანული სასუქები არ უნდა აბინძურებდეს წყალს;

- აკრძალულია აზოტზე დაფუძნებული მინერალური და ქიმიურად სინთეზირებული სასუქების 
გამოყენება, პოლიქლორიდის პროდუქტები და ა.შ;

- თუ ნიადაგის საფარისთვის გამოიყენება პოლიკარბონატის პროდუქტები, გამოყენების შემდეგ 
ისინი უნდა მოიხსნას და არ დაიწვას.

128  ხელმისაწვდომია ბმულზე (ინგლისურ ენაზე): http://www.fao.org/3/y2772e/y2772e0b.htm
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რეგულაცია ბიოწარმოების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას იძლევა სერტიფიცირებასა და შესაბამის 
ბიზნესოპერატორთა მოვალეობებზეც. მას ერთვის იმ ნივთიერებათა ჩამონათვალი, რომლებიც 
ნებადართულია ნიადაგის განაყოფიერების, მცენარეთა დაცვის, კვების, ტექნოლოგიური დანამატების, 
კონვერსიული ინგრედიენტებისა და წარმოების/მართვის სხვა საკითხებისთვის.

ანალიზი ფოკუსირებულია მაღალი აქტუალობისა და სირთულის საკითხებზე. შრომისა და 
გარემოსდაცვითი რეგულაციები, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების კანონმდებლობა და ნარჩენების 
მართვა, კონკურენციის კანონმდებლობა და შესაბამისი პასუხისმგებლობები (ადმინისტრაციული თუ 
სისხლისსამართლებრივი)129 ასევე მნიშვნელოვანია მდგრადი მეურნეობისათვის; თუმცა, ეს თემები 
ზემოთ არ განგვიხილავს, რადგან კვლევამ აჩვენა ფერმერთა საკმაოდ მაღალი ცნობიერება ამ 
კუთხით და მრავალი დაინტერესებული მხარის აქტიური ჩართულობა მის გაზრდაში (მათ შორის არიან: 
შრომის უსაფრთხოების ინსპექცია, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სააგენტოები, სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები და ა.შ.). ამავდროულად, ეს საკითხები არ 
მიემართება კონკრეტულად ფერმერებს, ჩამბარებლებსა ან მოვაჭრეებს და უფრო ზოგადი ბუნებისაა.130 
გარემოს დაცვის რეგულაციები მართლაც აქტუალურია თხილის მეურნეობისათვის (განსაკუთრებით, 
ნიადაგთან, წყალსა და ჰაერთან მიმართებით), თუმცა ზემოაღნიშნული მიმოხილვა ფარავს სპეციფიკურ 
თემებს, რომლებიც გარემოსდაცვით საკითხებს მოიცავს მდგრადობის პერსპექტივებიდანაც.131

აღსანიშნავია, რომ ცოტა ხნის წინათ GLOBALG.A.P.მა გამოაქვეყნა განმარტების ეროვნული 
სახელმძღვანელო  GLOBALG.A.P. სოციალური პრაქტიკის რისკის შეფასება (GRASP) 
საქართველოსთვის, რომელიც დეტალურად მიმოიხილავს შრომის საკითხებს სოფლის მეურნეობაში 
(სამართლებრივი ჩარჩო, მინიმალური ხელფასი, დისკრიმინაცია, ბავშვთა შრომა, სამუშაო საათები, 
უსაფრთხოება და სხვა).132

FAOLex იძლევა ქართული კანონმდებლობის დეტალურ ჩამონათვალს (ინგლისურ ენაზე) სოფლის 
მეურნეობის ყველა სექტორისთვის, ასევე, კლიმატის, გარემოს დაცვისა და სხვა სფეროებისთვის, და 
ეს სია რეგულარულად განახლდება.133

129 იხ. კონკურენციის შესახებ კანონი, 8 მაისი, 2012: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659450; სამოქალაქო კოდექსი 
(კეთილსინდისიერებაზე, სახელშეკრულებო საკითხებსა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე), 26 ივნისი, 1997: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/31702; სისხლის სამართლის კოდექსი (შესაბამის გარემოსდაცვით, შრომით (ბავშვთა შრომა, 
იძულებითი შრომა და ა.შ.), ან სხვა პასუხისმგებლობებზე), 22 ივლისი, 1999: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426; 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, 15 დეკემბერი, 1984 (გარემოსდაცვით, შრომით, უსაფრთხოებისა და სხვა 
დარღვევებზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ): https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216

130 იხ, მაგ.: შრომის კოდექსი (ორგანული კანონი), 27 დეკემბერი, 2010: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567; 
ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, 19 თებერვალი, 2019: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4486188; კანონი შრომის ინსპექციის შესახებ, 29 სექტემბერი, 2020: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5003057; 
კანონი პროფესიული კავშირების შესახებ, 30 ნოემბერი, 2018: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4382851; კანონი 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 2 მაისი, 2014: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687; 
კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ (დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს შენატანებზე), 6 აგვისტო, 2018: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4280127 

131 იხ. მაგ.: კანონი გარემოს დაცვის შესახებ, 12 ოქტომბერი, 1996: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33340; 
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, 1 ივნისი, 2017: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3691981, გარემოსდაცვითი 
პასუხისმგებლობის შესახებ, 2 მარტი, 2021: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5109151. ყველა კანონის ოფიციალური 
ტექსტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: Matsne.gov.ge.

132  (GRASP) ჩატარდა 20202021, ხელმისაწვდომია ბმულზე (ინგლისურ ენაზე):  
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210201_GRASPInterpretation_GL_V1_31i_Georgia_en.pdf

133  http://www.fao.org/faolex/countryprofiles/generalprofile/en/?iso3=GEO 

zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი თი შე ფა სე ბის კო დექ სი
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბის შე სა ხებ
zz ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კო დექ სი
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ცოცხა ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ-

ლი ორ გა ნიზ მე ბის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის დაც ვის 

შე სა ხებ
zz სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ორ   გა  ნუ  ლი კა  ნო  ნი სა  სოფ   ლო-  

სა  მე  ურ   ნეო და  ნიშ   ნუ  ლე  ბის მი  წის სა  კუთ   რე  ბის შე  სა  ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს სივ რ ცის და გეგ მა რე ბის, არ ქი ტექ ტუ რუ-

ლი და სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის კო დექ სი
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ნი ა და გე ბის კონ სერ ვა ცი ი სა და 

ნა ყო ფი ე რე ბის აღ დ გე ნა- გა უმ ჯო ბე სე ბის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ენერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა-

გე ბის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი წყლის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ქარ თ ვე ლოს „წითელი ნუს ხი-

სა“ და „წითელი წიგ ნის შე სა ხებ“

ეთიკა, პატიოსნება და 
პასუხისმგებლობები

გარემოსდაცვითი 
სამართალი

შრომის 
კანონმდებლობა

zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ
zz სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი
zz სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სი
zz სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე-

ვა თა კო დექ სი

zz ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი შრო მის კო დექ სი

zz ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ

zz კა ნო ნი შრო მის ინ ს პექ ცი ის შე სა ხებ

zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის შე სა ხებ

zz სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის 
აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ჩამოთვლილია საქართველოს ძირითადი მარეგულირებელი აქტები, 
შრომის, გარემოს დაცვისა და ეთიკის სპეციფიკურ საკითხთა საცნობარო პუნქტების სახით.
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სახელმწიფოს როლი თხილის  
მდგრად მეურნეობაში

საქართველო ერთერთი ყველაზე აქტიური ქვეყანაა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის 
ხელშეწყობის კუთხით: მას მდგრადი განვითარების 17 მიზნის 169 ამოცანიდან ნაციონალიზებული აქვს 
93.134 ეს ცხადყოფს, რომ საქართველო მდგრადობას მაღალ მნიშვნელობას ანიჭებს. ქვეყნის სოფლის 
განვითარების სტრატეგიებმა უფრო მეტად დაადასტურა დღის წესრიგისთვის მნიშვნელოვანი არაერთი 
საკითხი; 20212027 წლებისთვის დასახული სამი მიზანი ასევე აქტუალურია მდგრადი მეურნეობის 
სტანდარტებისთვის:

საქართველო განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს თხილსა და მის განვითარებაზე; აშკარაა, 
რომ ამ კულტურას დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში, მზარდი გლობალური მოთხოვნა კი 
ქვეყანას საშუალებას აძლევს, ძლიერი ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს სექტორიდან და ამ კუთხით 
წამყვანი პოზიციები დაიკავოს მსოფლიოში. თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პროდუქტის დაბალი 
ხარისხი და ზოგიერთი ბიზნესაქტორის მავნე ოპერაციები მკვეთრად აზიანებს ქართული თხილის 
რეპუტაციას, რაც იწვევს ფასების დაწევას. ეს ერთერთი მიზეზია, რის გამოც საქართველომ გადაწყვიტა 
რეგულაციების გაძლიერება თხილის წარმოებისა და ექსპორტისთვის.135

მთავრობამ მიზნად დაისახა ქართული თხილის რეპუტაციის გაზრდა და მდგრადი მიდგომების 
მხარდაჭერა, რაც ხელს უწყობს პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებას, სექტორის სიძლიერესა და 
მისდამი ნდობას. მდგრადი მეურნეობის სტანდარტებს აქვთ პოტენციალი, რომ ქართულ თხილს 
მიანიჭონ სპეციალური მახასიათებელი, რაც მას პოზიციას დაუბრუნებს გლობალურ ბაზარზე.

134 მეტი ინფორმაცია ამოცანებისა და შესაბამისი მაჩვენებლების შესახებ ხელმისაწვდომია სპეციალიზებულ პლატფორმაზე sdg.
gov.ge, ხოლო საქართველოს მიერ SDGების განხორციელების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ნებაყოფლობით 
ეროვნულ მიმოხილვაში  VNR 2020, ინგლისურად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26389VNR_2020_Georgia_Report.pdf 

135  წყარო: ინტერვიუ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ბატონ ლევან დავითაშვილთან 
(2021 წლის 30 მარტი).

არაერთი სახელმწიფო პროგრამა მხარს უჭერს ფერმერებს გარკვეულ საქმიანობაში. ერთერთი 
მათგანი ორიენტირებული იყო კონკრეტულად თხილის მეურნეობის კოოპერატიულ განვითარებაზე. 
კერძოდ, მთავრობამ N252 განკარგულებით (2015 წლის 4 ივნისი) შემოიღო პროგრამა, რომლის 
მიზანი გახლდათ: თხილის წარმოების, გადამუშავებისა და რეალიზაციის წინაპირობების შექმნა; 
თხილის წარმოების ღირებულების შემცირება; თვისობრივი და რაოდენობრივი შედეგების გაზრდა; 
საექსპორტო პოტენციალის განვითარება; მოსახლეობის სამეწარმეო კულტურის ამაღლება სოფლის 
მეურნეობის თანამშრომლობაში ჩართვით; და სოფლის სოციალურეკონომიკური პირობების 
გაუმჯობესება. პროგრამა განკუთვნილი იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის და უზრუნველყო 
შემდეგი შესაძლებლობები:

- მიწის ნაკვეთების გადაცემა პროგრამის ძირითადი შემსრულებლებისთვის (დაახლოებით, 1 
ჰამდე), რომელიც, ფიზიკური და ლანდშაფტური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეეფერება 
შესაბამის საქმიანობას;

- ზემოაღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე წარმოების ინფრასტრუქტურის შექმნის მხარდაჭერა, რაც 
მოიცავს შემდეგ ასპექტებს (ინფრასტრუქტურა პროგრამის მონაწილეს გადაეცემოდა 5წლიანი 
იჯარით და, პროგრამის წარმატებით შესრულების შემდეგ, შესყიდვის შესაძლებლობით):

zz საშრობი და საწყობი ობიექტების მშენებლობა;

zz გაშრობისა და დასაწყობების შესაძლებლობა (გასაშრობად) არანაკლებ 24 ტონა თხილისთვის;

zz სულ მცირე, 500 ტონა თხილის შენახვის შესაძლებლობა (გაშრობის შემდეგ);

zz ფოკუსირება ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც არ საჭიროებდა მნიშვნელოვან ცვლილებას 

HACCPის სტანდარტთა დასანერგად.

- პროგრამის შემსრულებელთა მხრიდან საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა საერთაშორისო 
სტანდარტების დასამკვიდრებლად (Global GAP);

- ქონების პრივატიზება კოოპერატივებზე, რომლებმაც დანერგეს Global GAP და აკმაყოფილებდნენ 
განკარგულებით დადგენილ კრიტერიუმებს (მაგ.: რეგისტრირება ბიზნესოპერატორად და ჩართვა 
თხილის მეურნეობაში, სახელმწიფო დავალიანების გარეშე, სულ მცირე, 500 წევრით, რომელთა 
არანაკლებ 31%ს ქმნიან ქალები, ახალგაზრდები (1835 წლამდე), ან სხვა მოწყვლადი ჯგუფები 
(სოციალურად დაუცველი ან იძულებით გადაადგილებული პირები, სტიქიური უბედურებების 
მსხვერპლნი, კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე ტერიტორიების მკვიდრნი და სხვა)).

- პროგრამის მონაწილეებს უნდა უზრუნველეყოთ, რომ თხილის ყველა ფერმერს, რომელთა 
მოსავალიც უნდა დამუშავებულიყო, დაემკვიდრებინა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა 
(2018 წლისთვის) და ჰქონოდა სურსათის უვნებლობის ნორმების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 
(2019 წლისთვის).

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა აღარ არის აქტიური (ვერ მიიღებს ახალ განაცხადებს), ის ხაზს 
უსვამს თხილის მეურნეობაში თანამშრომლობის მნიშვნელობას და მთავრობის მზაობას, ხელი შეუწყოს 
ამ თანამშრომლობას საერთაშორისო სტანდარტთა დაცვით (HACCP, Global GAP).

ამჟამად არსებობს რამდენიმე პროგრამა, რომლებიც მნიშვნელოვანია თხილისთვის: 

„დანერგე მომავალი”  პროგრამა, რომელიც მხარს უჭერს მრავალწლიანი კულტურების გაშენებას, 
ასევე, მიზნად ისახავს იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლებასა და ექსპორტის გაზრდას, სურსათის 
უვნებლობისა და ჰიგიენის წესების დაცვით. პროგრამა მოიცავს თანადაფინანსების ოთხ კომპონენტს  (1) 

კონკურენტუნარიანი 
სასოფლო-სამეურნეო და 
არასასოფლო-სამეურნეო 

სექტორები

ბუნებრივი რესურსების 
მდგრადი გამოყენება, 

ეკოსისტემის შენარჩუნება,  
კლიმატის  

ცვლილებასთან  
ადაპტაცია

სურსათის/ცხოველის 
საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და 
მცენარეთა დაცვის 

ეფექტიანი სისტემები

1 2 3

110 111 მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები



მრავალწლიან ნარგავთა ბაღებისა და სანერგეებისთვის, (2) სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებისთვის, 
(3) ჭაბურღილების/ჭის ან წვეთოვანი სარწყავი სისტემებისთვის და (4) სტიქიური მოვლენებით 
დაზიანებულ მცენარეთა აღდგენისთვის136  და უზრუნველყოფს ფინანსურ, საგანმანათლებლო და 
ტექნიკურ მხარდაჭერას ამ კომპონენტებში. თხილის ფერმერებმა თანადაფინანსება გამოიყენეს 
სარწყავი სისტემებისა და ჭაბურღილებისთვის; ამავდროულად, პროგრამა პრიორიტეტულია თხილის 
თანადაფინანსებისთვის საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში (სამცხეჯავახეთის გარდა) და 
მხარს უჭერს ნერგების შესყიდვას (1.75 ლარი  საქართველოში შეძენილი ნერგისთვის, 1.68 ლარი 
 ევროკავშირიდან, გაერთიანებული სამეფოდან ან აშშდან შემოტანილი ნერგისთვის, და 1.89 
ლარი  სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებული ნერგებისთვის); თუმცა, თანადაფინანსება მაღალია 
კოოპერატივებისთვის  2 ლარი, 1.92 ლარი და 2.16 ლარი, შესაბამისად, ქართული, ევროკავშირი/
დიდი ბრიტანეთი/აშშდან იმპორტირებული და სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი ნერგებისთვის. 
თანადაფინანსება გაიცემა იმ პირობით, რომ 1 ჰაზე ინტენსიურად დაირგვება, სულ მცირე, 500 
კულტურა. რაც შეეხება დაზიანებული კულტურების შეცვლას, პროგრამა ამ შემთხვევაში თხილის 
შესყიდვის შესაძლებლობასაც იძლევა. ფერმერები, რომლებიც ითხოვენ პროგრამის მხარდაჭერას, 
რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროგრამით შექმნილ რეესტრში 
და მათ მიერ შეძენილი კულტურების შესაბამისობა დაადასტუროს სოფლის მეურნეობის კვლევითმა 
ცენტრმა.137

სახელმწიფო მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობის სადაზღვევო სქემებსაც. პროგრამა აგროდაზღვევა 
მოქმედებს 2016 წლიდან და თანადაფინანსებას უწევს სხვადასხვა კულტურის, მათ შორის, თხილის 
დაზღვევას (სახელმწიფო აფინანსებს 70%ს, განსაზღვრული ლიმიტით: 6000 ლარი  1 ჰაზე).138

სხვა სახელმწიფო პროგრამები მხარს უჭერენ გადამამუშავებელ და დასაწყობების/შენახვის 
საშუალებებს, აგროდიზელის შესყიდვას, მოსავლის აღების დანადგართა თანადაფინანსებას და ა.შ. 
ეს პროგრამები რეგულარულად განახლდება და დეტალების მოძიება შესაძლებელია საქართველოს 
სოფლის განვითარების სააგენტოს პორტალზე: rda.gov.ge.

136  დეტალები ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://rda.gov.ge/projects/read/plant_future/2:parent 
137  პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის N56 დადგენილებით.
138  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის დადგენილება N648; დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:  

http://rda.gov.ge/projects/read/agroinsurance/4:parent 

საერთაშორისო 
მდგრადი 
მეურნეობის 
სტანდარტები

5

ამ თავში არ არის წარმოდგენილი იმ ნებაყოფლობითი სტანდარტებისა 
და სასერტიფიკატო პროგრამების ამომწურავი სია, რომლებიც შეეხება 
თხილის მეურნეობას. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე საილუსტრაციო 
მაგალითი, თუ რას მოიცავენ და გვთავაზობენ ისინი. 
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ცოდ ნის გა ზი ა რე ბას. სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სე ბი ხში რად ით ვა ლის წი ნებს აუდიტს, რო მე ლიც აფა
სებს წარ მო ე ბი სა და მი წო დე ბის ჯაჭ ვის შე სა ბა მი სო ბას სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის სტან დარ ტ თა 
მი ხედ ვით. ამ კომ პ ლექ სუ რი პრო ცე სე ბი სა და ხარ ჯე ბის შე დე გად, სტან დარ ტის გან მ საზღ ვ რე ლი ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი ფერ მე რებს სთა ვა ზო ბენ წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, ხა რის ხი სა და უსაფ რ თხო ე ბის გაზ რ
დას, ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას და, სა ბო ლოო ჯამ ში, რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბას (მათ შო რის, სტან დარ ტის 
ეტი კე ტის მეშ ვე ო ბით). ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე რე ბის თ ვის ეს გაზ რ დის წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა სა და 
პრო დუქ ტი უ ლო ბას, შექ მ ნის უკე თეს სა ბაზ რო შე საძ ლებ ლო ბებს და შე ამ ცი რებს პრო დუქ ტის გაწ ვე ვა სა 
ან უარ ყო ფას. უფ რო მას შ ტა ბუ რად, სტან დარ ტი ზა ცია ასე ვე გუ ლის ხ მობს ჰარ მო ნი ზა ცი ას, სა ხელ მ წი
ფო ორ გა ნო ე ბის თ ვის აუდი ტის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბას და გა უმ ჯო ბე სე ბულ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო
ბას ხსე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი სათ ვის. ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სტან დარ ტე ბი ქარ თუ ლი თხი ლის მიმ წო დებ ლებს 
სთა ვა ზობს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი და ი კა ვონ სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე.

 მდგრა დო ბის ეს სტან დარ ტე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან მოქ მე დე ბის სფე რო თა მი ხედ ვით, არ
ჩე უ ლი მე ქა ნიზ მე ბი თა და პრო ცე სე ბით და მოთხოვ ნე ბის ფარ გ ლე ბით. ზო გი ერ თი მათ გა ნი ითხოვს 
მდგრა დო ბის მა ღალ სტან დარტს, ხო ლო სხვე ბი მოქ მე დე ბენ, რო გორც პრო დუქ ტის უსაფ რ თხო ე ბი სა 
და ჰი გი ე ნის გა რან ტო რე ბი, და გან საზღ ვ რა ვენ მხო ლოდ სა ექ ს პორ ტო ბაზ რის ძი რი თად სტან დარ ტებს. 
ნე ბა ყოფ ლო ბით სტან დარ ტებს კო მერ ცი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვთ სა ბო ლოო ბაზ რი სა და მყიდ ვე ლის
თ ვის და შე იძ ლე ბა ღი რე ბუ ლე ბის მარ ჟა შექ მ ნან მწარ მო ე ბელ თათ ვის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ით ქ ვას, რომ 
ეს სტან დარ ტე ბი ქმნი ან მარ თ ვის სის ტე მებს და ეხ მა რე ბი ან მწარ მო ებ ლებს თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბი სა და 
სის ტე მე ბის უკეთ მარ თ ვა ში.

ISO
ISO არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის წევრიც 

გახლავთ ეროვნული სტანდარტების განმსაზღვრელი 165 ინსტიტუტი. ISO სტანდარტების დამდგენი 
უდიდესი ორგანიზაციაა მსოფლიოში: იგი მოიცავს 23764 სტანდარტს, ასევე, 794 ტექნიკურ კომიტეტსა 
და ქვეკომიტეტს და ფარავს სექტორებისა თუ სფეროების ფართო სპექტრს.139

2017 წლისთვის, ISOს სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოშვებული ჰქონდა 1000ზე მეტი 
სტანდარტი, რომლებიც მოიცავს სასუქებსა და აგროქიმიკატებს, სამეურნეო აღჭურვილობასა და 
ირიგაციის სისტემებს, გარემოზე ზეგავლენას, დამცავ ტანისამოსს, სასურსათო პროდუქტებსა და 
უსაფრთხოებას.140 

139  ISO, about us section, დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.iso.org/aboutus.html (ბოლოს ნანახია 
25/07/2021). 

140  ISO and agriculture, დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.iso.org/files (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

ISO 22000 ON FOOD SAFETY MANAGEMENT

27065 PROTECTIVE CLOTHING

ISO 14055 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ISO 22005 TRACEABILITY IN THE FEED AND FOOD CHAIN

zz ად გენს მოთხოვ ნებს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მარ თ ვის სის ტე მის თ ვის; ასა ხავს, რა 
უნ და გა ა კე თოს ორ გა ნი ზა ცი ამ, რომ წარ მო ა ჩი ნოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის საფ რ-
თხე თა კონ ტ რო ლის უნა რი პრო დუქ ტის უვ ნებ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

zz ადგენს შესრულების მოთხოვნებს დამცავ ტანსაცმელთან მიმართებით, 
რომელსაც ატარებენ ოპერატორები თხევადი პესტიციდების გამოყენებისას.

zz ადგენს სახელმძღვანელო მითითებებს მიწის დეგრადაციასა და 
გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კარგი პრაქტიკის შესაქმნელად.

zz ადგენს ზოგად პრინციპებსა და ძირითად მოთხოვნებს მიკვლევადობის 
სისტემის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის.
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მდგრადი სოფლის მეურნეობის ქსელი (SAN) - 
მდგრადი სოფლის მეურნეობის ჩარჩო 2021

SAN არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა საერთაშორისო ქსელი, რომელიც ფოკუსირებულია 
სოფლის მეურნეობის აქტორთა დახმარებასა და მათი საქმიანობის მდგრადობის გაუმჯობესებაზე. 
SANის სპეციალიზაციაა სამეურნეო გადაწყვეტები გარემოსდაცვითი და სოციალური პრობლემების 
გადასაჭრელად.141

მას შემუშავებული აქვს „მდგრადი სოფლის მეურნეობის ჩარჩო 2021“  ინსტრუმენტი, რომელიც 
უზრუნველყოფს ვერიფიკაციის ელემენტებს, ასევე, დახმარებას მოდულური და შედეგებზე 
დაფუძნებული მიდგომით.142 ჩარჩო სტრუქტურირებულია ზეგავლენის არეებისა და მდგრადობის 
მიზნების გარშემო. 

RAINFOREST ALLIANCE (RA)
ეს საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია მუშაობს ბიზნესის, სოფლის მეურნეობისა 

და ტყეების თემათა გადაკვეთაზე, პასუხისმგებლიანი ბიზნესსაქმიანობის წასახალისებლად. იგი 
ფოკუსირებულია შემდეგ მიმართულებებზე: ტყეები, საარსებო პირობები, კლიმატი და ადამიანის 
უფლებები კერძო სექტორის სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის, სოფლის მეურნეობაში.143 RAს 
სტანდარტი აღიარებულია გლობალურ ბაზარზე და ცოტა ხნის წინათ გაერთიანდა UTZის 
სტანდარტთან, რომელიც სპეციალიზებულ სტანდარტს გვთავაზობდა თხილისთვის. შესაბამისად, ის 
ძალზე მნიშვნელოვანია თხილის სექტორისთვის. 

141  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.sustainableagriculture.eco/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
142 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://static1.squarespace.com/static/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
143  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:  https://www.rainforestalliance.org/about (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

მდგრადი მეურნეობის სტანდარტის ფარგლებში RAს აქვს სასერტიფიკატო პროგრამა ორი 
ძირითადი მიმართულებით: (1) ფერმის მოთხოვნები და (2) მიწოდების ჯაჭვის მოთხოვნები.144 
ფერმის მოთხოვნები მოიცავს სასოფლო სამეურნეო წარმოებას და განსაზღვრავს სახელმძღვანელო 
პრინციპებს ისეთ პრობლემურ საკითხებთან მიმართებით, როგორიცაა მართვა, მიკვლევადობა, 
მეურნეობა, სოციალური სფერო და გარემო;145 მიწოდების ჯაჭვის მოთხოვნები მოიცავს ღირებულების 
ჯაჭვთან დაკავშირებულ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას და იმავე საკითხებს ფარავს მიწოდების 
ჯაჭვის პერსპექტივიდან.146

RA თხილის სტანდარტი (ყოფილი UTZ)

ეს არის სპეციალიზებული სასერტიფიკატო პროგრამა, რომელიც შემუშავდა UTZის მდგრადი 
მეურნეობის სტანდარტთა ფარგლებში, ყავის, ჩაისა და კაკაოს სტანდარტებთან ერთად. 2018 წელს 
UTZ შეუერთდა RAს და თავისი სტანდარტები შეუსაბამა RAს მდგრადი მეურნეობის სტანდარტს.147 
UTZის სტანდარტი მოქმედებდა ორი ძირითადი სახელმძღვანელოს მეშვეობით: (1) ქცევის კოდექსი, 
რომელიც ვრცელდება მოსავლის მოყვანისა და აღების პროცესზე; და (2) ზრუნვის ჯაჭვი, რომელიც 
ფარავს საქმიანობებს მიწოდების ჯაჭვში.148

UTZ-ის სერტიფიცირების ქცევის კოდექსი მოიცავს კარგ სამეურნეო პრაქტიკას, მათ შორის, 
ეფექტიანობას, პროდუქტიულობას, ხარისხსა და მეურნეობის სოციალურ თუ გარემოსდაცვით 
ასპექტებს. სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს 4 ძირითადი მიმართულებით: მეურნეობის მართვა, 
სამეურნეო პრაქტიკები, სოციალური და საცხოვრებელი პირობები და გარემო. ამ მიმართულებებს 
UTZის კოდექსი ამდიდრებს სხვდასხვა ინსტრუმენტითა და სისტემით, რომლებიც ფერმერებს ეხმარება 
ქცევის კოდექსის დანერგვაში. ესენია: მონაცემთა შენახვა (მათ შორის, UTZის სერტიფიცირების 
მიკვლევადობის სისტემაში), მავნებელთა ინტეგრირებული მართვა, ILOს კონვენციებისა და ეროვნული 
კანონმდებლობის გამოყენება და ა.შ.149 UTZს შემუშავებული აქვს აკრძალული პესტიციდების სიაც.150

UTZ-ის ზრუნვის ჯაჭვი არის წესების კრებული, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქტის წარმოშობასა 
და დამუშავებას UTZის მიერ სერტიფიცირებული წყაროდან. ამას ეხმარება UTZის მიკვლევადობის 
სისტემა, რომელიც განსხვავდება პროდუქტის ტიპების მიხედვით.151 თხილის შემთხვევაში, UTZ იყენებს 
MultiTraceის მიკვლევადობის პროგრამას.152

UTZის სტანდარტი თხილის სექტორის სერტიფიცირებაზე ორიენტირებული გამორჩეული 
პროგრამაა. ამ დროისთვის 6 800ზე მეტი თხილის მწარმოებელი იყენებს UTZის სტანდარტს მდგრადი 
მეურნეობისთვის. UTZ მუშაობს ისეთ დიდ კომპანიებთან, როგორიცაა Migros/Delica, Natra, Rewe Group 
და Jumbo Supermarkets. იგი ასევე მუშაობს ბავშვთა შრომის პრევენციასა და აღმოფხვრაზე თხილის 

144  მეურნეობის მოთხოვნებზე დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.rainforestalliance.org/business; 
მიწოდების ჯაჭვის მოთხოვნებზე იხილეთ ბმული: https://www.rainforestalliance.org/business (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

145  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.rainforestalliance.org (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
146  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.rainforestalliance.org/business (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

147  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://utz.org/whoweare/aboututz/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
148  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://utz.org/whatweoffer/certification/thestandard/ (ბოლოს ნანახია 

25/07/2021).
149  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://s37336.pcdn.co/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
150  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://s37336.pcdn.co/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
151  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://utz.org/whatweoffer/certification/thestandard/ (ბოლოს ნანახია 

25/07/2021).
152  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://utz.org/betterbusinesshub (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

ზეგავლენის არეებს 
მიეკუთვნება: მდგრადი მართვა, 
ბიომრავალფეროვნების 
დაცვა, ნათესების დაცვა, 
აგროქიმიკატების მართვა, 
დასაქმებულთა უფლებების 
დაცვა, სოფლის მოსახლეობის 
კეთილდღეობა, კლიმატის 
ცვლილება და ა.შ.
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სექტორში153 და შემუშავებული აქვს სპეციალური თხილის მოდული, რომელიც თხილის ფერმერებმა 
უნდა გამოიყენონ ქცევის კოდექსთან ერთად. მოდული განსაზღვრავს დამატებით საკონტროლო 
წერტილებს, როგორიცაა, მაგალითად, საქონლის მოცილება ბაღებიდან, მომუშავეთათვის დამცავი 
აღჭურვილობის მიწოდება, დასაქმებულთათვის ხელფასის პირდაპირ გადახდა, ქცევა დასაქმებულთა 
ბავშვების მიმართ, მიგრანტ დასაქმებულთა დისკრიმინაციის საკითხები და ა.შ.154

ვერიფიკაციის პროცესი მოიცავს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ სერტიფიკატის მინიჭებას 
პროდუქტის, სერვისის ან სისტემისთვის, თუკი ისინი აკმაყოფილებენ კოდექსისა თუ ზრუნვის ჯაჭვის 
მოთხოვნებს. ამისთვის საჭიროა აუდიტის ჩატარება UTZის მიერ სანქცირებული სერტიფიცირების 
ორგანოს მხრიდან. ქცევის კოდექსის სერტიფიცირება მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო 
ზრუნვის ჯაჭვის სერტიფიცირება შეიძლება ძალაში იყოს 3 წელზე მეტი ვადით.155

FAIRTRADE
Fairtrade International არის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიცირების პროგრამა 

მწარმოებლებისა და ბიზნესებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ მის სტანდარტებს. სტანდარტები 
მოიცავს ოთხ განზომილებას: სოციალური განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, გარემოს დაცვა 
და იძულებითი და ბავშვთა შრომის აკრძალვა. სტანდარტები გამოყოფს ძირითად მოთხოვნებს, 
რომელთა დაკმაყოფილება სავალდებულოა სერტიფიცირებისათვის, და განვითარების მოთხოვნებს, 
რომლებიც წაახალისებს უწყვეტ გაუმჯობესებას.156

Fairtrade-ის სტანდარტთა ძირითადი მიზნებია: 

მწარმოებლებს შეეძლოთ ფასის დადგენა, რომელიც დაფარავს მდგრადი წარმოების 
საშუალო ხარჯებს;

გამოიყოს დამატებითი Fairtrade Premium, სოციალური, ეკონომიკური და ბუნებრივი 
გარემოს განვითარების პროგრამებში ინვესტირებისათვის;

საჭიროების მიხედვით, მწარმოებლებს ჰქონდეთ წინასწარი ფინანსირების 
საშუალება;

ხელი შეეწყოს გრძელვადიან სავაჭრო პარტნიორობებს და მწარმოებლებს მიეცეთ 
სავაჭრო პროცესის მეტი კონტროლის საშულება;

მკაფიოდ განისაზღვროს ძირითადი და განვითარების კრიტერიუმები, რათა Fairtrade-
ის სერტიფიკატის მქონე პროდუქტთა წარმოებისა და ვაჭრობის პროცესი იყოს 
სოციალურად და ეკონომიკურად სამართლიანი და ეკომეგობრული.

153  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://utz.org/whatweoffer/certification/productswecertify/hazelnut/ 
(ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

154  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://s37336.pcdn.co/wpcontent (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
155  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://s37336.pcdn.co (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
156  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.fairtrade.net/standard (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

სტანდარტები:

Fairtrade-ის სტანდარტი მცირე ზომის მწარმოებელი ორგანიზაციებისათვის (SPO) ვრცელდება 
მცირე ფერმერულ ორგანიზაციებზე, რომლებიც აწარმოებენ Fairtradeის მიერ სერტიფიცირებულ 
პროდუქტებს. სტანდარტის ძირითადი პრინციპები მოიცავს სავალდებულო მოთხოვნებს, რომ 
ორგანიზაციის წევრები იყვნენ მცირე ზომის საწარმოები, დემოკრატიული და ძლიერი მწარმოებლის 
ხელშემწყობი ორგანიზაციები.157 სტანდარტის მოთხოვნები იყოფა ოთხ კატეგორიად: (1) ზოგადი 
მოთხოვნები; (2) ვაჭრობა; (3) წარმოება; (4) ბიზნესი და განვითარება. ზოგადი მოთხოვნები 
განსაზღვრავს სერტიფიცირების საკითხებს და სტანდარტის ფარგლებს; ვაჭრობა ფარავს საკითხებს, 
რომლებიც უკავშირდება მიკვლევადობას, მიწოდებას, ხელშეკრულებებსა და Fairtradeის ეტიკეტს; 
წარმოების მოთხოვნები მოიცავს წარმოების პრაქტიკებისა და გარემოს მართვას, ასევე, შრომის 
პირობებს; ბიზნესი და განვითარება ფარავს საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება განვითარების 
პოტენციალს, დემოკრატიულ მონაწილეობას, გამჭვირვალობასა და დისკრიმინაციის აკრძალვას.158 
SPOს სტანდარტსაც აქვს სპეციფიკაციები სხვადასხვა პროდუქტისთვის, მათ შორის, ხის თხილისთვის 
(tree nuts). Fairtrade-ს SPO-ს სტანდარტი გარკვეულ მოთხოვნებს ამატებს სპეციალურად თხილის 
წარმოებისა და ვაჭრობისთვის (მაგ.: დამცავი ტანისამოსი და ზეთები ქეშიუს (cashew) წარმოებაში 
დასაქმებულთათვის),159 თუმცა იგი არ მიუთითებს თხილზე (hazelnut) და არ არის მორგებული თხილის 
მეურნეობის სპეციფიკაციებზე.

დაქირავებული შრომისთვის დაწესებული Fairtrade-ის სტანდარტით სარგებლობენ ორგანიზაციები, 
რომლებიც Fairtradeის სერტიფიკატის მქონე პროდუქციის წარმოებისათვის იყენებენ დაქირავებულ 
შრომას. ეს მოიცავს ზოგად მოთხოვნებს, სოციალურ განვითარებას, შრომის პირობებს, გარემოს 
განვითარებას და ვაჭრობას; ასევე, მიზნად ისახავს, რომ დასაქმებულებს ჰქონდეთ შრომის სამართლიანი 
პირობები, ღირსეული ანაზღაურება და პროფესიულ კავშირებში გაერთიანების უფლება.160 

Fairtrade-ის ვაჭრობის სტანდარტი ვრცელდება იმ მოვაჭრეებზე, რომლებიც ყიდულობენ და ყიდიან 
Fairtradeის სერტიფიკატის მქონე პროდუქციას, ან/და შეხება აქვთ Fairtradeის ფასებსა და პრემიებთან. 
ეს სტანდარტი SPOს მსგავსია, მაგრამ მოიცავს დამატებით მოთხოვნებს, როგორიცაა, მიკვლევადობის 
დეტალური მოთხოვნები (დოკუმენტური და ფიზიკური მიკვლევადობა და მასის ბალანსი), ღირსეული 
ვაჭრობა, რისკების გაზიარება, ფინანსებზე წვდომა, და ა.შ.161

Fairtradeს ასევე შემუშავებული აქვს: სახელშეკრულებო წარმოების სტანდარტი (მათ შორის, 
სპეციფიკაციები თხილებისთვის), რომელიც ვრცელდება მცირე ზომის არადემოკრატიულად 
ორგანიზებულ მწარმოებლებზე;162 და კლიმატის სტანდარტი.163 

157  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.fairtrade.net/standard/spo (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
158  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://files.fairtrade.net/standards/SPO_EN.pdf (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
159  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://files.fairtrade.net/standards/Nuts_SPO_EN.pdf (ბოლოს ნანახია 

25/07/2021).
160  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.fairtrade.net/standard/hl (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
161  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://files.fairtrade.net/standards/TS_EN.pdf (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
162  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.fairtrade.net/standard/cp (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
163  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.fairtrade.net/standard/climate (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
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GFSI-ს მიერ აღიარებული სტანდარტები 
სურსათის უსაფრთხოების გლობალური ინიციატივა არის მომხმარებელთა პროდუქციის ფორუმის 

(CGF) მოქმედებათა კოალიცია, რომელიც თავს უყრის 34 გამყიდველ და მწარმოებელ კომპანიას. 
GFSI ახორციელებს სერტიფიცირებას (აღიარება) სერტიფიცირების პროგრამის მფლობელთათვის 
(CPOs), მას შემდეგ, რაც დაადასტურებენ, რომ აკმაყოფილებენ მსოფლიოში ერთერთ ყველაზე 
ფართოდ აღიარებულ სტანდარტს სურსათის უსაფრთხოების პროგრამებში.164 GFSIს მიერ 
აღიარებულ სტანდარტებს შორის არის თხილის სექტორისთვის რელევანტური რამდენიმე სტანდარტი 
(მაგ.: Freshcare,165 CanadaGAP,166 PrimusGFS,167 SQF Institute standard,168 BRCGS და GlobalG.A.P.). 
რამდენადაც GFSI ისწრაფვის სტანდარტთა ჰარმონიზაციისაკენ, ეს სტანდარტები მოქმედებენ მსგავსი 
ფუძემდებლური პრინციპებით. ქვემოთ სამაგალითოდ მიმოხილულია ორი უკანასკნელი სტანდარტი:

BRCGS 

BRCGS 1996 წელს დააფუძნეს მოვაჭრე კომპანიებმა, რომელთა მიზანი იყო სურსათის 
უსაფრთხოების სტანდარტთა ჰარმონიზება მთელ მიწოდების ჯაჭვში, და დღეს არის გლობალურად 
აღიარებული მესამე მხარის სერტიფიცირების სქემა სურსათის უსაფრთხოების, ეთიკური ვაჭრობის, 
შენახვის, დისტრიბუციისა და შესაფუთი მასალებისთვის.169 

სტანდარტები: 

სურსათის უსაფრთხოების გლობალური სტანდარტი  განსაზღვრავს პროდუქციის უსაფრთხოების, 
დაუზიანებლობის, ლეგალურობისა და ხარისხის ჩარჩოს, ასევე, ამ კრიტერიუმთა ოპერაციულ 
კონტროლს ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიცაა სურსათისა და მისი ინგრედიენტების წარმოება, 
დამუშავება და შეფუთვა. სტანდარტის მე8 გამოცემა მოიცავს 9 სექციას: უფროსი მმართველის 
მოვალეობა; სურსათის უსაფრთხოების გეგმა  HACCP; სურსათის უსაფრთხოებისა და ხარისხის 
მართვის სისტემა; საწარმოო ადგილის სტანდარტები; პროდუქციის კონტროლი; დამუშავების 
კონტროლი; პერსონალი; მაღალი რისკის, მაღალი ზრუნვისა და გარემომცველი მაღალი ზრუნვის 
პროდუქციის რისკის ზონები; გაყიდული პროდუქციის მოთხოვნები.

შენახვისა და დისტრიბუციის გლობალური სტანდარტები  უზრუნველყოფს პროდუქციის 
უსაფრთხოებას, როგორც ხარისხს შენახვისა და დისტრიბუციის ეტაპზე, ისე მიწოდების მთელ ჯაჭვში. 
სტანდარტი შემუშავებულია სურსათის, შეფუთვისა და სამომხმარებლო პროდუქტების ლოგისტიკური 
ოპერაციებისათვის. 

ეთიკური ვაჭრობა და მიმწოდებელთა პასუხისმგებლიანი მოძიება (responsible sourcing) - მოიცავს 
ეთიკური ვაჭრობის, ასევე, მიმწოდებელთა პასუხისმგებლიანი მოძიებისა და რისკის შეფასების 
გლობალურ სტანდარტებს. 

164  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://mygfsi.com/howtoimplement/recognition/ (ბოლოს ნანახია 
25/07/2021).

165  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.freshcare.com.au/standards/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
166  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.canadagap.ca/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
167  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: http://primusgfs.com/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
168  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.sqfi.com/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
169  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:: https://www.brcgs.com/aboutbrcgs/ (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

პირველი არის სრული სოციალური შესაბამისობის სტანდარტი, რომლის მიზანია, სასერტიფიკატო 
ორგანომ შეაფასოს კომპანიის შენობანაგებობების, ოპერაციული სისტემებისა და პროცესების 
შესაბამისობა სტანდარტის მოთხოვნებთან, სოციალური/ეთიკური აუდიტის საუკეთესო პრაქტიკის 
თანახმად; მეორე კი აფასებს ეთიკურ ვაჭრობასა და მიმწოდებელთა პასუხისმგებლიანი მოძიების 5 
სასიცოცხლო ნიშნის (Vital Signs) მიხედვით, რომლებიც გამომდინარეობს გლობალური სტანდარტიდან. 

GLOBALG.A.P. 

ეს მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტი უზრუნველყოფს კარგ სასოფლოსამეურნეო წარმოებას, 
რომელსაც სარგებელი მოაქვს მსოფლიოს ფერმერების, ჩამბარებლების, მოვაჭრე კომპანიებისა 
და მომხმარებლებისთვის. GLOBALG.A.P.ის სტანდარტები მოიცავს სოფლის მეურნეობის არსებით 
მოთხოვნებს და, შესაბამისად, აწესებს მინიმალურ მოთხოვნებს მდგრადი ფერმერობისათვის. 

სტანდარტები:

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) ძირითადი სტანდარტია და მოიცავს კარგ სამეურნეო 
პრაქტიკას (GAPs), სურსათის წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვის დამატებით ასპექტებთან ერთად.170 
IFAს სტანდარტი აერთიანებს ზოგადი წესებს, ასევე, საკონტროლო პუნქტებისა და შესაბამისობის 
კრიტერიუმებს (CPCC) და, როგორც მოდულური სისტემა, მოიცავს მოდულებს: All Farm Base, Scope 
და Subscope. ამ სისტემაში თხილთან დაკავშირებულ საქმიანობებზე გავრცელდებოდა All Farm Base 
კულტურებისა (Scope) და ხილისა და ბოსტნეულის სტანდარტთა მოთხოვნები.171 

GLOBALG.A.P.-ის ხილისა და ბოსტნეულის სტანდარტი აღიარებულია GFSIს მიერ და მოიცავს 
წარმოების ყველა ეტაპს, მოსავლის წინა აქტივობებით დაწყებული (როგორიცაა ნიადაგის მართვა და 
მცენარეთა დაცვის პროდუქტების გამოყენება), შემდგომ ეტაპებამდე (მოსავლის დამუშავება, შენახვა 
და შეფუთვა).172

170  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/uk_en (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
171  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/uk_en (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
172  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/.content (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

GLOBALG.A.P. -ის სერტიფიკაცია მოიცავს: 
სურ სა თის უსაფ რ თხო ე ბა სა და მიკ ვ ლე ვა დო ბას; გა-
რე მოს დაც ვას (ბიომრავალფეროვნების ჩათ ვ ლით); 
და საქ მე ბულ თა ჯან მ რ თე ლო ბას, უსაფ რ თხო ე ბა სა 
და კე თილ დღე ო ბას; და ცხო ველ თა კე თილ დღე ო ბას. 
ის ასე ვე აერ თი ა ნებს ინ ს ტ რუ მენ ტებს, რო გო რი ცაა 
კულ ტუ რა თა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვა (ICM), მავ ნე-
ბელ თა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვა (IPC),ხარისხის მარ-
თ ვის სის ტე მა (QMS), საფ რ თხის ანა ლი ზი და კრი ტი-
კუ ლი სა კონ ტ რო ლო წერ ტი ლე ბი (HACCP).
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GLOBALG.A.P.-ის ზრუნვის ჯაჭვის სტანდარტი (CoC) შეეხება სერტიფიცირებულ პროდუქტებს 
მიწოდების მთელ ჯაჭვში და უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც აქვს 
GLOBALG.A.P.ის ეტიკეტი, ან იყიდება როგორც GLOBALG.A.P.ის სერტიფიკატის მქონე, მოპოვებულია 
GLOBALG.A.P.ის სერტიფიცირებული ფერმიდან. შესაბამისად, ეს სტანდარტი მიემართება მიწოდების 
ჯაჭვის პროცესებს და არა თვითონ პროდუქტისა და კომპანიის სერტიფიცირებას. 

GLOBALG.A.P.-ს აქვს დამატებებიც, რომლებიც განსაზღვრავს უფრო მაღალ სტანდარტს სასოფლო
სამეურნეო წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვის სპეციფიკურ ასპექტებში.173 ამ დამატებათა მაგალითებია 
GLOBALG.A.P.ის სოციალური პრაქტიკის რისკის შეფასების (GRASP) სტანდარტი, რომელიც ადგენს 
მდგრადობის მოთხოვნებს სპეციფიკურად ფერმის სოციალური პრაქტიკისთვის (მაგ.: დასაქმებულთა 
ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა).174 GRASPის სტანდარტის ფარგლებში, 
GLOBALG.A.P.ს გამოცემული აქვს ეროვნული განმარტების სახელმძღვანელოები (NIG), მათ შორის, 
საქართველოსთვისაც, სადაც განხილულია შრომის, ადამიანის უფლებებისა და სხვა სოციალური 
მოთხოვნები ქართული კონტექსტისათვის.175

სერტიფიცირების პროცესი იწყება მწარმოებელთა თვითშეფასებით, რომელიც ეყრდნობა 
GLOBALG.A.P.ის სტანდარტთა რელევანტურ დოკუმენტებსა და საკონტროლო სიებს. შემდეგ 
ეტაპზე ისინი რეგისტრირდებიან რომელიმე სანქცირებულ სერტიფიცირების ორგანოში და იღებენ 
GLOBALG.A.P.ის ნომერს (GGN). შეფასებამდე, მწარმოებლები ვალდებული არიან, გაიარონ 
შესაბამისი საკონტროლო სია და გამოასწორონ ასპექტები, რომლებსაც მათი პრაქტიკა არ შეესაბამება. 
ამ პროცესში მათ ეხმარება GLOBALG.A.P.ის მიერ ლიცენზირებული ფერმის დამზღვევი პირი (Farm 
Assurer)  შესაბამისი მომზადების მქონე და სანქცირებული დამოუკიდებელი კონსულტანტი. შესაბამისი 
პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ, მწარმოებლის ფერმას აფასებს შერჩეული სერტიფიცირების 
ორგანო და, დადებითი შეფასების შემთხვევაში, იგი იღებს სტანდარტის სერტიფიკატს, რომელიც 
ძალაშია ერთი წლის განმავლობაში.176 

173  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/uk_en (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
174  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/uk_en (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
175  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/.content (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).
176  დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: https://www.globalgap.org/uk_en/whatwedo (ბოლოს ნანახია 25/07/2021).

რელევანტურ
დოკუმენტებზე

წვდომა

რეგისტრაცია
და GGN

შეუსაბამობის
გამოსწორება

აუდიტი და
სერტიფიკაცია

თვითშეფასება

დანართები
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თხილის მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები  
და შესაბამისი მოქმედებები

პრინციპი 1.  
დანერგე პასუხისმგებლიანი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები

 მოქმედება 1. გამოიყენე აგროქიმიკატები პასუხისმგებლობით და ბუნებისა თუ ჯანმრთელობისთვის 
მინიმალური ზიანის მიყენებით.

 მოქმედება 2. გამორიცხე გენმოდიფიცირებული ან გმოზე დაფუძნებული პრაქტიკა.

 მოქმედება 3. დაიცავი ბიომრავალფეროვნება.

 მოქმედება 4. მართე ფერმა მდგრადი მიდგომებით .

 მოქმედება 5. მოუფრთხილდი ნიადაგს, წყალსა და ჰაერს.

 მოქმედება 6. ისწრაფე ბიომეურნეობის პრინციპებისაკენ, რომლებსაც ითვალისწინებს კანონი და 
საერთაშორისო სტანდარტები.

პრინციპი 2.  
გამოიყენე რესურსები ეკომეგობრული გზით

 მოქმედება 7. წაახალისე და დანერგე ეკომეგობრული ტექნოლოგიები.

 მოქმედება 8. უზრუნველყავი ნარჩენების მდგრადი მართვა.

 მოქმედება 9. მართე მიწა მდგრადად.

პრინციპი 3.  
დაიცავი მომხმარებელთა უფლებები

 

მოქმედება 10. იზრუნე სურსათის უვნებლობაზე.

 მოქმედება 11. უზრუნველყავი პასუხისმგებლიანი მარკეტინგი.

პრინციპი 4.  
ხელი შეუწყვე მიკვლევადობას

 მოქმედება 12. აწარმოე საჭირო ჩანაწერები.

 მოქმედება 13. მოიძიე და ჩაერთე მიკვლევადობის პროგრამებში.

პრინციპი 5.  
აკეთე ბიზნესი კეთილსინდისიერად

მოქმედება 14. მიიღე ზომები ადგილობრივ და გლობალურ დონეზე ქართული თხილის რეპუტაციის 
ასამაღლებლად.

 მოქმედება 15. უარი თქვი კორუფციის ყველა ფორმაზე.

 მოქმედება 16. კონკურენციაში იმოქმედე კეთილსინდისიერად.

 მოქმედება 17. გადაიხადე გადასახადები.

 მოქმედება 18. ისწრაფე უკეთესი სტანდარტებისკენ და ადვოკატირება გაუწიე მათ კოლეგებთან.

პრინციპი 6.  
უზრუნველყავი ღირსეული სამუშაო პირობები 

 მოქმედება 19. დაიცავი დასაქმებულთა ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და უსაფრთხოება.

 მოქმედება 20. აღმოფხვერი ყველა ფორმის იძულებითი და სავალდებულო შრომა. 

 მოქმედება 21. აღკვეთე ბავშვთა შრომა.

 მოქმედება 22.  აღმოფხვერი ყველა ფორმის დისკრიმინაცია, ასევე, შევიწროება და ძალადობა 
დასაქმებულთა შორის ან მათ მიმართ.

 მოქმედება 23. პატივი ეცი გაერთიანებისა და კოლექტიური შეთანხმების უფლებას.

პრინციპი 7.  
შეაფასე, თავიდან აიცილე და აღადგინე  
ადამიანის უფლებათა დარღვევები

 მოქმედება 24. შეაფასე ადამიანის სხვა უფლებებზე ზეგავლენა და იმოქმედე შესაბამისად.

 მოქმედება 25. უპასუხე ზეგავლენის შედეგებს. 

პრინციპი 8. 
გააძლიერე საკუთარი თემი

 მოქმედება 26. გააძლიერე თემი დასაქმებით და პატივი ეცი ადგილობრივ კულტურას.

 მოქმედება 27. ხელი შეუწყვე სიღარიბის აღმოფხვრას ადგილობრივ დონეზე.

 მოქმედება 28. ჩაერთე ცოდნის გაზიარებაში.

1დანართი მდგრადი ფერმერობის 
სტანდარტების ფურცელი
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ზოგადი მასალები: 

მდგრადი განვითარება და სოფლის მეურნეობა:

zz გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs):  

http://globalcompact.ge/mdgradiganvitarebismiznebi/

zz UN Sustainable development, why SDGs matter:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/whythesdgsmatter/

ძირითადი საერთაშორისო ჩარჩო

zz The UN guiding principles on business and human rights (UNGPs):  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

zz OECD Guidelines for multinational enterprises: https://www.oecd.org/corporate/mne/ 

zz FAO  SAFA Guidelines available at: http://www.fao.org/3/i3957e/i3957e.pdf 

zz Codex Alimentarius: http://www.fao.org/faowhocodexalimentarius/aboutcodex/en/#c453333 

zz ILO Conventions: https://www.ilo.org/global/standards/introductiontointernationallabour

standards/conventionsandrecommendations/langen/index.htm 

zz კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901 

zz საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ: https://

matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577 

zz ევროკავშირის სტანდარტები

 3 Common Agricultural Policy:  
https://ec.europa.eu/info/foodfarmingfisheries/keypolicies/commonagriculturalpolicy/
capglance_en#:~:text=safeguard%20European%20Union%20farmers%20to,foods%20
industries%20and%20associated%20sectors

 3 Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities20192024/europeangreendeal_en

 3 From Farm to Fork: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities20192024/europeangreen
deal/actionsbeingtakeneu/farmfork_en 

 3 Food safety: https://ec.europa.eu/food/overview_en 

პრინციპი 1.  
დანერგე პასუხისმგებლიანი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები

zz FarmingFirst, Agriculture and the Sustainable Development Goals: https://www.youtube.com/

watch?v=krubffiCYoY 

zz UC DAVIS Sustainable Agriculture Research & Education Program – What is Sustainable 

Agriculture: https://sarep.ucdavis.edu/sustainableag 

zz National Institute of Food and Agriculture United States Department of Agriculture  Sustainable 

Agriculture: https://nifa.usda.gov/topic/sustainableagriculture 

zz Union of Concerned Scientists  What is Sustainable Agriculture? https://www.ucsusa.org/

resources/whatsustainableagriculture 

zz European Commission  Sustainable agriculture in the EU: https://ec.europa.eu/info/foodfarming

fisheries/sustainability_en 

zz Food and Agriculture Organization (FAO)  Sustainable Food and Agriculture: http://www.fao.org/

sustainability/en/ 

zz United States Department of Agriculture (USDA) Agricultural Research Service Food Data Central 

profile for hazelnuts or filberts: https://fdc.nal.usda.gov/fdcapp.html#/fooddetails/1100524/

nutrients 

zz Sh. Tkeshelashvili, Georgia received 107mln USD from exports to the European Union – what 

are we selling to EU? https://bm.ge/ka/article/2tveshisaqartvelomevrokavshirshieqsportit107

milionimiigorasvyiditeushi/78482/ 

zz გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემები: https://mepa.gov.ge/Ge/

News/Details/20150 

zz Codes of practice on: 

 3 Tree Nut Hygiene;  

 3 Aflatoxins in Tree nuts;

 3 Pesticides for Hazelnuts.

zz UNECE – DDP Standards; Illustrated: guidelines prepared together with OECD on Hazelnuts; 

zz Buyers’ standards – Ferrero Sustainability; Nestle sustainability; Olam sustainability in hazelnuts; 

Nutella sustainability; 

zz Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard, Farm Requirements, Version 1.1. 2020: 

https://www.rainforestalliance.org/business/wpcontent/uploads/2020/06/2020Sustainable

AgricultureStandard_FarmRequirements_RainforestAlliance.pdf 

zz Global G.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/forproducers/ 

zz Good Agricultural Practices Plain Language Guide, United States Department of Agriculture, 2012: 

https://nesfp.nutrition.tufts.edu/sites/default/files/resources/plain_language_guide_to_gapssmall.pdf

zz FAO Fertilizer Training Aid Module, 2020: http://www.fao.org/3/ca7496en/ca7496en.pdf

2დანართი 
დამატებითი ინფორმაცია

ლიტერატურის, ინტერნეტმასალისა და პრაქტიკული ინსტრუმენტების სია, 
რომლებიც სასარგებლო იქნება პრინციპების დანერგვის პროცესში. 
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პრინციპი 3.  
დაიცავი მომხმარებელთა უფლებები 

zz სურსათის ეროვნული სააგენტო: http://nfa.gov.ge/Ge/ 

zz WHO, Mycotoxins: https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/

mycotoxins#:~:text=Aflatoxins%20have%20also%20been%20shown,a%20common%20

food%2Dcontaminating%20mycotoxin. 

zz FAO, Food Quality and Safety: http://www.fao.org/foodsafety/en/ 

zz GLOBALG.A.P. Produce Safety Assurance Standard:  

https://www.globalgap.org/uk_en/forproducers/globalg.a.p./psa/

პრინციპი 4.  
ხელი შეუწყვე მიკვლევადობას 

zz FAO, Food Traceability Guidance: http://www.fao.org/3/i7665en/I7665EN.pdf 

zz EU, Food Traceability Factsheet:  

https://ec.europa.eu/food/system/files/201610/gfl_req_factsheet_traceability_2007_en.pdf 

zz ტექნიკური რეგლამენტი  მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 

თაობაზე, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N301, 2016 წლის 1 ივლისი:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3328780 

zz ტექნიკური რეგლამენტი  გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და 

ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/

ცხოველის საკვების მიკვლევადობის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N548, 2018 წლის 16 ნოემბერი:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4367791 

პრინციპი 5.  
აკეთე ბიზნესი კეთილსინდისიერად

zz Principle 10, AntiCorruption, UN Global Compact:  

https://www.unglobalcompact.org/whatisgc/ourwork/governance/anticorruption 

zz საქართველოს კანონი კონკურენციის შესახებ:  

www.matsne.gov.ge/Ka/document/view/1659450

zz საქართველოს საგადასახადო კოდექსი: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

zz RodríguezEugenio, N., McLaughlin, M. and Pennock, D. 2018. Soil Pollution: a hidden reality. 

Rome, FAO: http://www.fao.org/3/i9183en/i9183en.pdf

zz MateoSagasta, J. (IWMI), Zadeh S.M. (FAO) and Turral H. 2019. Water pollution from agriculture: 

a global review, FAO, IWMI: http://www.fao.org/3/i7754e/i7754e.pdf

zz United States Department of Agriculture, Introduction to Organic Practices, 2015:  

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Organic%20Practices%20Factsheet.pdf

zz USDA Organic Farming Regulations Guidebook, Is Organic Farming an Option for me? USDA, 

2015: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/IsOrganicAnOptionforMe.pdf 

zz Green Farming Guideline interactive portal: https://www.greenhornsguidebook.org/

zz გოდერძიშვილი, გ., რეხვიაშვილი, ლ., თხილის წარმოების ტექნოლოგია, 2017, EU, ADA, CARE: 

http://www.care.org.ge/uploads/Hazelnut.pdf 

zz ავტორთა კოლექტივი, თხილი: საუკეთესო პრაქტიკა, თხილის ბაღის გაშენებამოვლა და 

პირველადი გადამუშავება. UNDGP Georgia, 2016:  

https://gfa.org.ge/wpcontent/uploads/2018/11/თხილი.pdf 

პრინციპი 2.  
გამოიყენე რესურსები ეკომეგობრული გზით

zz OECD, IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE AGROFOOD CHAIN:  

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/CA/ENV/

EPOC(2016)19/FINAL&docLanguage=En 

zz UCDAVIS, Sustainable Agriculture Research & Education Program, Agriculture, Resources, and 

the Environment: https://sarep.ucdavis.edu/are 

zz European Network for Rural Development, Resource Efficiency:  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publienrdrr252018en.pdf 

zz KWS, Resourceefficient agriculture:  

https://www.kws.com/corp/en/company/corporateresponsibility/resourceefficientagriculture/

zz ნეტოაღრიცხვა, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია:  

https://gnerc.org/ge/userpage/usefulinformationforcustomers/netoaghritskhva/59 
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პრინ   ცი  პი 6.  
უზ   რუნ   ველ   ყა  ვი ღირ   სე  უ  ლი სა  მუ  შაო პი  რო  ბე  ბი 

zz შრო  მის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის (ILO) კონ   ვენ   ცი  ე  ბი:  

http://gtuc.ge/კანონმდებლობა/საერთაშორისოკონვენციებ/

zz სო  ცი  ა  ლუ  რი სა  მარ   თ   ლი  ა  ნო  ბის ცენ   ტ   რი, შრო  მი  თი უფ   ლე  ბე  ბი, სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტე  ბი  სა და 

პრაქ   ტი  კის მი  მო  ხილ   ვა:  

https://socialjustice.org.ge/uploads/products pdf/%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D% 

E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83% 

9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_1576073852.pdf 

zz Sustainable Agriculture Network, Protection of Workers’ Rights:  

https://www.sustainableagriculture.eco/protectionofworkersrights 

zz BBC News, Is Nutella made with nuts picked by children? https://www.bbc.com/news/

stories49741675 

zz Wage Indicator, Frequently Asked Questions about the Minimum Wages and Living Wages:  

https://wageindicator.org/salary/livingwage/faqlivingwage#21 

whatisthedifferencebetweenlivingwageandminimumwage 

zz The Anker Methodology for Estimating a Living Wage: https://www.globallivingwage.org/about/

ankermethodology/

zz Child labor in Agriculture: https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/langen/index.htm 

zz ბავ   შ   ვ   თა უფ   ლე  ბე  ბის კო  დექ   სი: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854

zz გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში: ბა  რი  ე  რე  ბი და რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი, 2018:  

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/genderequality

ingeorgia.html 

zz Food and Agriculture Organization of the UN, Policy Support and Governance Gateway, Gender:  

http://www.fao.org/policysupport/policythemes/gender/en/ 

zz UTZ Guidance Document, Gender Equality and Women’s Empowerment  

https://s37336.pcdn.co/wpcontent/uploads/2018/05/Guidancedocument%E2%80%93 

GenderandWomen%E2%80%99sempowerment.pdf

პრინ   ცი  პი 7.  
შე  ა  ფა  სე, თა  ვი  დან აიცი  ლე და აღად   გი  ნე ადა  მი  ა  ნის  
უფ   ლე  ბა  თა დარ   ღ   ვე  ვე  ბი 

zz The UN guiding principles on business and human rights (UNGPs):  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

zz OECD Guidelines for multinational enterprises: https://www.oecd.org/corporate/mne/ 

zz სა  ერ   თა  შო  რი  სო პაქ   ტი ეკო  ნო  მი  კუ  რი, სო  ცი  ა  ლუ  რი და კულ   ტუ  რუ  ლი უფ   ლე  ბე  ბის შე  სა  ხებ:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577 

zz Buyers’ standards  Ferrero Sustainability; Nestle sustainability; Olam sustainability in hazelnuts; 

Nutella sustainability. 

პრინ   ცი  პი 8.  
გა  აძ   ლი  ე  რე სა  კუ  თა  რი თე  მი 

zz Gilbert F., Cooperative Farming. Frameworks for Farming Together, Northeast Sustainable 

Agriculture Research and Education, 2018:  

https://greenhorns.org/wpcontent/uploads/2018/07/Greenhorns_Cooperative_Farming_

Guidebook.pdf

zz World Bank, Agriculture and Food: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview 

zz FAO, Family Farming: http://www.fao.org/familyfarmingdecade/en/
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