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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ში სა ო ჯა-
ხო მე ურ ნე ო ბე ბის სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სახ ნა ვი და მრა ვალ წლი ა ნი 
ნარ გა ო ბე ბით და კა ვე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის გა და ნა-
წი ლე ბის სა კითხ ე ბი, ასე ვე, მცი რე მი წი ა ნო ბი სა და სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ-
მენ ტა ცი ის მა ღა ლი დო ნის პი რო ბებ ში სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის პირ ვე-
ლა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ 31 202 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა ზე გა და ნა წი ლე ბუ ლია 8 406 ჰა სახ ნა ვი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლი (სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი ერთ სა ო ჯა ხო 
მე ურ ნე ო ბა ზე გა და ან გა რი შე ბით 0.27 ჰა-ს შე ად გენს), ხო ლო 54 701 სა ო ჯა-
ხო მე ურ ნე ო ბა ზე – 14 839 ჰა მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ-
ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლი (სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი ერთ სა ო ჯა ხო 
მე ურ ნე ო ბა ზე გა და ან გა რი შე ბით 0.27 ჰა-ს შე ად გენს). შე სა ბა მი სად, სა ხე-
ზე გვაქვს წვრი ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი, რო მელ თა ძი რი თა დი ნა წი ლის 
საქ მი ა ნო ბა (გარ და ციტ რუ სის მწარ მო ე ბე ლი და შე და რე ბით დი დი სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბით მო სარ გებ ლე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი სა) 
წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზე არ არის და ვერც იქ ნე ბა ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი – ბა ზარ ზე შეღ წე ვა დო ბი სათ ვის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა ზე გა-
ცი ლე ბით მცი რე წარ მო ე ბის, და ბა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და ლო-
ჯის ტი კუ რი სის ტე მის არ არ სე ბო ბის გა მო.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფარ თო ბე ბის შე სა ბა მი სად სა-
ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა შემ დეგ ნა ი რი ა: ა) ერ თწლი ა ნი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის მწარ მო ე ბე ლი 31 202 სა ო ჯა ხო მე ურ-
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ნე ო ბი დან 2682 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (8.4%) აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი იყოს წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზე, ხო ლო 10802 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (34,6%) – ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზე; ბ) 
მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის მწარ მო ე ბე ლი 54 701 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან 23531 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (43%) აქვს შე საძ-
ლებ ლო ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა-
ცი ა ზე, ხო ლო 16 606 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (30.4%) – ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის 
რე ა ლი ზა ცი ა ზე.

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის სა კითხი ერ თ-ერთ მთა ვარ 
გა მოწ ვე ვად რჩე ბა, რაც ეფექ ტი ა ნო ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. სა ო ჯა ხო 
მე ურ ნე ო ბე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის რე ფორ მის (პრი ვა ტი ზე ბის) დას რუ ლე ბა, 
რაც მი წის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. 

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბებ ში თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და წარ-
მო ე ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა, ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნა დი ერ თწლი ა ნი და 
მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის მა ღალ პრო დუქ ტი-
უ ლი ჯი შე ბის გავ რცე ლე ბა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა სა და ფი ნან-
სურ რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა არის ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას ქმნის. ამას თან, 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტა სა ო ჯა-
ხო მე ურ ნე ო ბებს და მო უ კი დებ ლად არ შე უძ ლი ათ და სა ჭი როა შე დეგ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი 
და ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რა, რაც გა ა უმ ჯო ბე სებს მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტაცი ა, სა ო   ჯა   ხო მე-
ურ ნე ო ბე ბი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, მრა ვალ წლი ა ნი სასოფლო- სა  მე ურ-
ნეო კულ ტუ რე ბი, ერ თწლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბი.

შე სა ვა ლი

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა საქართველოს მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი-
ლი სათ ვის და საქ მე ბის ერ თა დერთ სფე როს წარ მო ად გენს, მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მრთე ლო ბი სათ ვის უსაფ რთხო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფა, 
ასე ვე ერ თ-ერ თი მთვა რი გა მოწ ვე ვა ა. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან აგ რო სექ ტო რი 
აღი ა რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტულ დარ გად, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ქმე-
დით მხარ და ჭე რას გა მო ხა ტა ვენ აგ რო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, ხო ლო 
ზო გა დად ქვე ყა ნა ში შე საძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა, რის თვი საც გა ტა რე ბუ ლია არა 
ერ თი ღო ნის ძი ე ბა. მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი სა, მსხვი ლი ინ ვეს-
ტო რე ბი სათ ვის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო დარ გი დღე ის მდგო მა რე ო ბით ქვე ყა ნა ში 
ერ თ-ერ თი არა რენ ტა ბე ლუ რი, და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი და ნაკ ლე ბად სა ინ-
ტე რე სო მი მარ თუ ლე ბა ა.
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აგ რო სექ ტო რი კვლავ წარ მოდ გე ნი ლია წვრი ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე-
ბის სა ხით, სა დაც ვერ ხერ ხდე ბა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა და წარ მო ე ბის სხვა 
სა შუ ა ლე ბე ბის კონ სო ლი და ცია და შე სა ბა მი სად, მე ურ ნე ო ბე ბის კო მერ ცი ა ლი-
ზა ცი ა, რაც დარ გის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მთა ვა რი ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რი ა. 
უფ რო მე ტიც, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი-
დან და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ში თვით და საქ მე ბულ პირ თა შრო მი თი და ნა ხარ ჯი, 
ამა ვე მე ურ ნე ო ბა ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის გან-
საზღ ვრა ში, რო გორც წე სი, არ მო ნა წი ლე ობს და ხშირ შემ თხვე ვა ში, პირ ვე ლა-
დი მწარ მო ე ბე ლი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა სა ახ დენს რე ა ლურ თვით ღი რე ბუ-
ლე ბა ზე გა ცი ლე ბით და ბა ლი ფა სით გა წე უ ლი შრო მის დის პრო პორ ცი უ ლად.

ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პროგ რა მის ფარ გლებ ში, ევ რო პის კო მი სი ის 
და ფი ნან სე ბით, სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ი ის (FAO) 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი `სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 
სექ ტო რე ბის შე ფა სე ბა აღ მო სავ ლე თი პარ ტნი ო რო ბის ქვეყ ნებ ში – სა ქარ თვე-
ლო~, კვლე ვის თა ნახ მად „სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი მსპ-ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მცირ დე ბა (25%-დან 1999 წელს, 9.3%-მდე 2011 წელს). სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პრო დუქ ტი უ ლო ბის კლე ბა რამ დე ნი მე მი ზე ზი თაა გა მოწ ვე უ ლი: მი წე ბის და ნა-
წევ რე ბა, ცოდ ნი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა და ცე მის ნაკ ლე ბო ბა, სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბა და ძვი რი ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბი, თა ნა მედ რო ვე მე ქა ნი ზა ცი ის მომ სა ხუ რე ბის უქონ ლო ბა, ბაზ რებ-
ზე ცუ დი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და რუ სე თის სა ვაჭ რო ემ ბარ გო, და ზო გა დად დეგ-
რა დი რე ბუ ლი სა სოფ ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა“ (გვ.12). ამა ვე კვლე ვა ში (გვ. 15) 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „2005 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის აღ წე რის შე-
სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო ში 700 000 სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თი ა. მა-
თი 99% სა ო ჯა ხო ფერ მე რე ბა დაა კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი. ფერ მე რულ სექ ტორ ში 
მცი რე კერ ძო ფერ მე რე ბი დო მი ნი რებს. 93%-ს 2 ჰა- ზე ნაკ ლე ბი მი წა აქვს. ერ თი 
ფერ მის სა შუ ა ლო ფარ თო ბია 2.3 ჰა. ნაკ ვე თე ბის 82% არ სე ბო ბის სა შუ ა ლე ბის 
კა ტე გო რი ას მი ე კუთ ვნე ბა, 18% არ სე ბო ბის ნა წი ლობ რი ვი სა შუ ა ლე ბის ან კო-
მერ ცი უ ლი ნაკ ვე თის კა ტე გო რი ას“.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, თა ვის მხრივ, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას, ხო ლო 
ამ თვალ საზ რი სით კი დევ უფ რო არა ხელ საყ რე ლი მდგო მა რე ო ბაა აჭა რის ავ-
ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ში. 

 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ა, რო გორც წე სი, ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა:

1. პი რა დი მოხ მა რე ბი სათ ვის (თვით გა მოკ ვე ბის);
2. პი რა დი მოხ მა რე ბი სა და ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზე და
3. კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის.
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ჩა მოთ ვლილ თა გან თუ რო მელ მი მარ თუ ლე ბას გა ნა ვი თა რებს ცალ კე უ ლი 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა, და მო კი დე ბუ ლია სხვა დას ხვა გა რე მო ფაქ ტო რებ ზე. მათ 
შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა:

1. შრო მი თი რე სურ სე ბი;
2. წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი;
3. ტექ ნო ლო გი ე ბი;
4. მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბა და სხვ.
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის მი ზა ნია აჭა რის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი მემ ცე ნა რე ო-

ბის მი მარ თუ ლე ბის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის პო ტენ ცი ა ლის ზო გა დი ანა ლი ზი, 
რო მე ლიც გან ხი ლუ ლია სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მი ერ სახ ნა ვი და მრა ვალ წლი-
ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის ჭრი ლით. 

ანა ლი ზი ეფუძ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის 
მარ თვის სა ა გენ ტოს პროგ რა მის – „მცი რე მი წი ან ფერ მერ თა 2016 წლის სა გა-
ზაფ ხუ ლო სა მუ შა ო ე ბის ხელ შეწყ ო ბა“, ფარ გლებ ში ფორ მი რე ბულ აჭა რის ავ-
ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის (სახ ნა ვი და 
მრა ვალ წლი ა ნი ნარ გა ვე ბით და კა ვე ბუ ლი ფარ თო ბე ბი) მო ნა ცემ თა ბა ზას.

სახ ნა ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ცია და 
მა თი გა და ნა წი ლე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბებ ზე

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე, სახ-
ნა ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის ანა-
ლი ზის მიზ ნით, ფარ თო ბე ბის მი ხედ ვით, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი პი რო ბი თად 
გა ერ თი ან და 4 ჯგუფ ში. მო ნა ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ცხრი ლი 1 სა ხით:

საოჯახო მეურნეობების გადანაწილება ჯგუფების შესაბამისად (სახნავი სას. 
სამ. სავარგულების მიხედვით)

ცხრილი 1

საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის `მცირე მიწიან 
ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობა~ – მონაცემთა ბაზა.
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სასოფლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პი რა დი სა ჭი რო ე ბე ბის მოთხ ოვ ნის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბებს (თვით კმარ მე ურ ნე ო-
ბებს) მი ე კუთ ვნე ბა ისე თი მე ურ ნე ო ბე ბი, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
სახ ნა ვი მი წის ფარ თო ბი შე ად გენს 0.01 ჰა- დან 0.26 ჰა- მდე. ასე თი ტი პის მე ურ ნე-
ო ბე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა აწარ მო ებს არა რო მე ლი მე მო ნო კულ ტუ რის 
პრო დუქ ცი ას მი სი შემ დგო მი რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით (იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სის გარ-
და), არა მედ შე რე უ ლი სა ხის ერ თწლო ვან სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის 
პრო დუქ ცი ას, რაც მცი რე რა ო დე ნო ბის სხვა დას ხვა და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბით შე მო ი ფარ გლე ბა.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პი რა დი სა ჭი რო ე ბე ბის მოთხ ოვ ნის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბა სა და ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მე ურ-
ნე ო ბე ბის ჯგუფს, მათ სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სახ ნა ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
სა ვარ გუ ლე ბის მი ხედ ვით, რე გი ონ ში მი ე კუთ ვნე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი, რო-
მელ თა სარ გებ ლო ბა შია 0.26 ჰა- დან 0,51 ჰა-ს ჩათ ვლით სახ ნა ვი მი წის ფარ თო ბე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის საქ მი ა ნო ბა შე და რე ბით ნაკ ლე ბა დაა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი სა კენ, რად გან წარ მო ე ბის არ სე ბუ ლი მე-
თო დე ბის პი რო ბებ ში (და ბალ პრო დუქ ტი უ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის 
მოყ ვა ნა, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ზე არა საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ლო-
ჯის ტი კუ რი სის ტე მე ბის არარ სე ბო ბა, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის და ბა ლი დო ნე, 
გა უ მარ თა ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და სხვ.), ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დოა მა თი, რო გორც 
ბაზ რის სუ ბი ექ ტე ბად ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, ვი ნა ი დან არას ტა ბი ლუ რად და სე ზო ნუ-
რად აწო დე ბენ ნა მეტ პრო დუქ ცი ას ბა ზარს. თუმ ცა, ეს ის პო ტენ ცი ა ლი ა, რო მე-
ლიც წარ მო ე ბის კონ სო ლი დი რე ბის, მა ღალ პრო დუქ ტი უ ლი და მა ღალ რენ ტა ბე ლუ-
რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბი სა 
და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვის პი რო ბებ ში, შე საძ ლე ბე ლია მა თი 
კო მერ ცი უ ლი მი მარ თუ ლე ბის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბად ფორ მი რე ბა.

III ჯგუფს მი კუთ ვნე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი სახ ნა ვი ფარ თო ბი შე ად გენს შე სა ბა მი სად – 0.51 – 1.0 ჰა-ს, გა ნი ხი ლე ბა 
კო მერ ცი ულ მი მარ თუ ლე ბის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბად, თუმ ცა, ამ და ნიშ ნუ ლე ბით 
მათ სრულ ყო ფილ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას სხვა დას ხვა ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი ახ-
ლავს თან.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ III და IV ჯგუფს მი კუთ ვნე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე-
ო ბე ბი ერ თი კონ ტექ სტით გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც საქ მი ა ნო ბის კო მერ ცი უ ლი მი-
მარ თუ ლე ბა, IV ჯგუ ფი ანა ლი ზი სათ ვის ცალ კე გა მო ი ყო, რი თაც მე ტი სიცხ ა დით 
წარ მო ჩინ და რე გი ონ ში რო გორც მცი რე მი წი ა ნო ბის, ასე ვე ფრაგ მენ ტა ცი ის არ სე-
ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, ე.ი. სახ ნა ვი მი წის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის სარ-
გებ ლო ბის მი ხედ ვით, მხო ლოდ 114 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბაა (0.4%) წარ მოდ გე ნი ლი 
– თი თო ე ულს სარ გებ ლო ბა ში გა აჩ ნია 1.0 ჰა- ზე მე ტი, ხო ლო ჯამ ში, სულ – 136 ჰა 
სახ ნა ვი, აღ ნიშ ნუ ლი სა ვარ გუ ლე ბის მხო ლოდ 1.6%-ს შე ად გენს.

ამ დე ნად, მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა, რომ სახ ნა ვი სა-
ვარ გუ ლე ბის სარ გებ ლო ბის მი ხედ ვით, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კა ში 31 
202 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა შია სულ 8 406 ჰა სახ ნა ვი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლი:
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1. 17708 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (57%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ერ თწლი ა ნი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბით უზ რუნ ველ ყოს მხო-
ლოდ სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის საკ მა რი სი პრო დუქ ცი ა, რო მელ თა სარ გებ ლო-
ბა ში ა, სულ – 2 536 ჰა სახ ნა ვი.

2. 10802 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (34,6%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ერ თწლი ა ნი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის წარ მო ე ბით მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი დან მო ახ-
დი ნოს სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის წარ მო ე ბულ ზე ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი-
ზა ცი ა, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში ა, სულ – 3 943 ჰა სახ ნა ვი სა ვარ გუ ლი;

3. 2682 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (8.4%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს გა ნა ვი თა როს ერ-
თწლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა პრო დუქ-
ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში ა, სულ – 1927 ჰა სახ ნა ვი.

მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი 
სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ცია და მა თი გა და ნა წი ლე ბა სა ო ჯა ხო 

მე ურ ნე ო ბებ ზე

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე, მრა-
ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლე ბის 
ფრაგ მენ ტა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის ანა ლი ზის მიზ ნით, ფარ თო ბე ბის მი ხედ ვით, სა-
ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი სახ ნა ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ანა ლო გი-
უ რად, ამ შემ თხვე ვა შიც პი რო ბი თად გა ერ თი ან და 4 ჯგუფ ში. მო ნა ცე მე ბი წარ-
მოდ გე ნი ლია ცხრი ლი 2-ის სა ხით:

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის გადანაწილება ჯგუფების შესაბამისად 
(მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული სას. სამ. სავარგულების მიხედვით)

ცხრილი 2

მონაცემები დამუშავებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 
სააგენტოს პროგრამის `მცირე მიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების 
ხელშეწყობა~ – ფარგლებში ფორმირებულ მონაცემთა ბაზის საფუძველზე.
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მრა ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბის მი წის ფარ თო ბე ბის ჯგუფს მი კუთ ვნე ბუ-
ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პი რა დი სა ჭი რო ე ბე ბის მოთხ ოვ ნის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა სა და კო მერ ცი ულ მიზ ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე-
ურ ნე ო ბე ბის გა მიჯ ვნის დროს მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი, რომ ქო-
ბუ ლე თის, ხელ ვა ჩა უ რი სა და ქ. ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მრა ვალ წლი ან 
კულ ტუ რას ძი რი თა დად ციტ რუ სი და ნა წი ლობ რივ კაკ ლო ვა ნი (თხი ლი) წარ მო-
ად გენს, რომ ლის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის 
იწარ მო ე ბა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 0.11 და მეტ ჰა მი წის 
ფარ თობ ზე გა შე ნე ბუ ლი მრა ვალ წლი ა ნი ნარ გა ო ბე ბით და კა ვე ბუ ლი სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის მო სარ გებ ლე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის საქ მი ა ნო ბა 
გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ბა ზარ ზე სა რე ა ლი ზა ციო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ის მწარ მო ე ბე ლი მე ურ ნე ო ბე ბი.

ანა ლო გი უ რი მიდ გო მით უნ და ვი ხელ მძღვა ნე ლოთ ქე დის მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში, სა დაც შე და რე ბით გან ვი თა რე ბუ ლია მე ვე ნა ხე ო ბა და კაკ ლო ვა ნი კულ-
ტუ რე ბის წარ მო ე ბა (თხი ლი, კა კა ლი)*. რაც შე ე ხე ბა ხუ ლო სა და შუ ა ხე ვის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებს, მრა ვალ წლი ა ნი ნარ გა ვე ბით და კა ვე ბუ ლი მი წის ფარ თო ბებ ზე 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი შე რე უ ლი სა ხის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბას ეწე-
ვი ან. შე სა ბა მი სად, რო გორც სახ ნა ვი სა ვარ გუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, 0.26 ჰა- მდე 
სა ვარ გუ ლე ბის მო სარ გებ ლე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი გან ხი ლუ ლი უნ და იქ ნეს, 
რო გორც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა პი რა დი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი-
ლე ბის მიზ ნით. 0.26 ჰა- ზე მე ტი მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ-
რე ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლით მო სარ გებ ლე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი გა ნი-
ხი ლე ბა, რო გორც სა რე ა ლი ზა ციო პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბი. 
შე სა ბა მი სად, ფარ თო ბის აღ ნიშ ნუ ლი ზღვრუ ლი ნორ მე ბის მი ხედ ვით ანა ლი ზი-
სათ ვის, რე გი ო ნი პი რო ბი თად ორ ზო ნად იყო ფა: 1) ხუ ლო- შუ ა ხე ვის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბი და 2) ქე დის, ხელ ვა ჩა უ რის, ბა თუ მი სა და ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბი. შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ცხრი ლე ბის სა ხით. ამას თან, 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის დო ნის თვალ სა ჩი ნო ე-
ბი სათ ვის, ცხრი ლებ ში მო ნა ცე მე ბი დაჯ გუ ფე ბუ ლია სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის 
სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე-
ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლე ბის ფარ თო ბე ბის გა და ნა წი ლე ბის მიხედვით.

* 0.05 ჰა და მეტი ფართობის სავარგულზე გაშენებული კეკნკროვანი კულტურების 
შემთხვევაში, მეურნეობები, ასევე სარეალიზაციო მიზნებისათვის მწარმოებელ 
საოჯახო მეურნეობებად უნდა იქნეს განხილული, თუმცა, ამ ეტაპზე წარმოება 
უმნიშვნელოა და ზოგად ანალიზზე არსებით გავლენას არ ახდენს. აქვე უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ ამ მიმართებით, ბოლო წლებში, რეგიონში გარკვეული პროგრესი 
შეინიშნება, რაც შემდგომში ცალკე დაკვირვებისა და ანალიზის საგანი უნდა გახდეს.
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ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში მრავალწლიანი 
კულტურებით დაკავებული სავარგულების ფარაგმენტაცია და 

გადანაწილება საოჯახო მეურნეობებზე

ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში მრავალწლიანი სასოფლო-
სამეურნეო კულტურებით დაკავებული სავარგულების ფრაგმენტაცია და მათი 
გადანაწილება საოჯახო მეურნეობებზე წარმოდგენილია ცხრილი 3-ის სახით.

საოჯახო მეურნეობების გადანაწილება ჯგუფების შესაბამისად 
(მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული სას.სამ. სავარგულების მიხედვით)

ცხრილი 3

მონაცემების დამუშავებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 
სააგენტოს პროგრამის `მცირე მიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების 
ხელშეწყობა~ – ფარგლებში ფორმირებულ მონაცემთა ბაზის საფუძველზე.

ცხრი ლის თა ნახ მად, ხუ ლო სა და შუ ა ხე ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მრა ვალ-
წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი 433 ჰა სა ვარ გუ ლით 
სარ გებ ლობს სულ 7 677 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა. მათ შო რის:

1. 7065 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (92%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მრა ვალ წლი ა ნი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბით უზ რუნ ველ ყოს 
სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის საკ მა რი სი პრო დუქ ცი ა, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა-
შია სულ – 273 ჰა სა ვარ გუ ლი. 

2. 442 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (5.8%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მრა ვალ წლი ა ნი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ი დან მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი სა-
ჭი რო ე ბი სათ ვის წარ მო ე ბულ ზე ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა, რო მელ თა 
სარ გებ ლო ბა შია სულ – 77 ჰა სახ ნა ვი.



108

ზაურ ფუტკარაძე, ჯამბულ აბულაძე

3. 170 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (2,2%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს აწარ მო ოს მრა-
ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცია რე ა ლი ზა ცი ის 
მიზ ნით, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა შია სულ – 83 ჰა სახ ნა ვი.

რო გორც ანა ლი ზით დგინ დე ბა, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მა-
ღალ მთი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში (ხუ ლო და შუ ა ხე ვი) მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ნარ გა ო ბე ბი ამა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სულ 7 600-ზე 
მეტ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას გა აჩ ნი ა, მრა ვალ წლი ა ნი ნარ გა ო ბე ბით და კა ვე ბუ ლი 
ფარ თო ბე ბი ჯამ ში მხო ლოდ 433 ჰა-ს შე ად გენს. ამას თან სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ 
ამ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცია რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, ერ თე-
უ ლი შემ თხვე ვის გარ და, ფაქ ტობ რი ვად არ იწარ მო ე ბა.

ქე დის, ხელ ვა ჩა უ რის, ბა თუ მი სა და ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში მრა ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლე ბის 
ფა რაგ მენ ტა ცია და მა თი გა და ნა წი ლე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბებ ზე

აღ ნიშ ნულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მრა ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ-
ლი სა ვარ გუ ლე ბის ფა რაგ მენ ტა ცია და მა თი გა და ნა წი ლე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო-
ბებ ზე წარ მოდ გე ნი ლია ცხრი ლი 4-ის სა ხით:

საოჯახო მეურნეობების გადანაწილება ჯგუფების შესაბამისად 
(მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული სას.სამ.სავარგულების მიხედვით)

ცხრილი 4

მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თვის სა ა-
გენ ტოს პროგ რა მის `მცი რემი წი ან ფერ მერ თა 2016 წლის სა გა ზაფ ხუ ლო სა მუ შა ო ე ბის ხელ შეწყ ო ბა~ 
– ფარ გლებ ში ფორ მი რე ბულ მო ნა ცემ თა ბა ზის სა ფუძ ველ ზე.
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ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბით, ქე დის, ხელ ვა ჩა უ რის, ბა თუ მი სა და ქო ბუ ლე თის 
მრა ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი 14405 ჰა სა ვარ გუ ლით სარ გებ-
ლობს სულ 47024 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა, მათ შო რის:

1. 7499 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (16%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მრა ვალ წლი ა ნი 
კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ით უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის საკ-
მა რი სი პრო დუქ ცი ა, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში ა, სულ – 503 ჰა მრა ვალ წლი ა ნი 
კულ ტუ რე ბით და კა ვე ბუ ლი სა ვარ გუ ლი;

2. 16164 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (34%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მრა ვალ წლი-
ა ნი კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ი დან მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის 
წარ მო ე ბულ ზე ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა ში ა, 
სულ – 3325 ჰა; 

3. 23361 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (50%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს აწარ მო ოს მრა-
ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცია რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, რო მელ თა სარ-
გებ ლო ბა ში ა, სულ – 10577 ჰა. 

რო გორც ანა ლი ზით დგინ დე ბა, ქე დის და და ბა ლი ზო ნის ხელ ვა ჩა უ რის, 
ბა თუ მის, ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მრა ვალ წლი ა ნი კულ ტუ რე ბის 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა და საქ მე ბულ თა ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბაა რო გორც სა-
კუ თა რი მოხ მა რე ბის თვის, ასე ვე პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით.

თვითკმარი, პოტენციურად კომერციული და კომერციული 
შესაძლებლობების საოჯახო მეურნეობები აჭარაში სულ

აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ში ერ თწლი ა ნი და მრა ვალ წლი ა ნი სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბით მო სარ გებ ლე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის დი-
ფე რენ ცი რე ბა თვით კმა რი, კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის პო ტენ ცი უ რი და კო მერ ცი უ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, წარ მოდ გე ნი ლია გრა ფიკ ში: 
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სულ რე გი ონ ში რო გორც ერ თწლი ა ნი, ასე ვე მრა ვალ წლი ა ნი სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით 85 893 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბაა თვით კმა რი, კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის პო ტენ ცი უ რი და კო-
მერ ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა შია 23 244 ჰა 
სახ ნა ვი და მრა ვალ წლი ა ნი ნარ გა ვე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბი, 
მე ურ ნე ო ბე ბი ჯგუფ დე ბა შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბით:

1. 32 272 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (37,6%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს აწარ მო ოს 
მხო ლოდ სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის საკ მა რი სი პრო დუქ ცი ა, რო მელ თა სარ-
გებ ლო ბა შია სულ – 3 312 (14,2%) ჰა;

2. 27 408 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (31,9%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მო ახ დი ნოს 
სა კუ თა რი სა ჭი რო ბი სათ ვის წარ მო ე ბულ ზე ნა მე ტი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა, 
რო მელ თა სარ გებ ლო ბა შია სულ – 7345 (31.6 %) ჰა;

3. 26 213 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას (30,5%) შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მე ურ ნე ო ბა 
გა ნა ვი თა როს პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა შია 
სულ – 12 587 ჰ(54,2%) ჰა.

დას კვნა

რო გორც წი ნამ დე ბა რე ანა ლი ზი ცხად ყოფს:
1. რე გი ონ ში ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის მა ღა ლი დო ნე, რაც, თა ვის მხრივ, 
მნიშ ვნე ლო ვან უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბა სა და, შე სა ბა მი სად, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე;

2. და უ მუ შა ვე ბე ლი და და ქუც მა ცე ბუ ლი მი წე ბის, შე სა ბა მი სად – გა მო უ ყე-
ნე ბე ლი ან არა ე ფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბუ ლი რე სურ სე ბის სა კითხს, სამ წუ ხა როდ, 
საკ მა რი სი ყუ რადღ ე ბა არ ეთ მო ბა;

3. რე გის ტრა ცი ის გა რე შე მი წათ სარ გებ ლო ბა, სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
სა ვარ გუ ლე ბის საკ მა ო დაა გა ურ კვე ვე ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, რაც აფერ ხებს 
მი წის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას და კონ სო ლი და ცი ას.

4. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის რა ცი ო ნა ლურ გა მო ყე ნე ბა სა 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ზე ალ ტერ ნა ტი უ ლი კულ ტუ რე ბის და ნერ-
გვას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, რაც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის, 
წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის, ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე მოთხ-
ოვ ნა – მი წო დე ბი სა და ცალ კე უ ლი კულ ტუ რის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ღი-
რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის სა თა ნა დო შეს წავ ლი სა და ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე უნ და 
იქ ნეს რე კო მენ დე ბუ ლი ფერ მე რე ბი სა და აგ რო მე წარ მე ე ბი სათ ვის.
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In the article, redistribution of arable land and perennial planting plots among 
households of Ajara Autonomous Republic is discussed. Also, based on data analysis, 
potential of primarily agricultural production in the condition of land scarcity and high 
level of land fragmentation is considered. In particular, based on database of Agriculture 
and Rural Development Agency’s program ‘’To promote spring work 2016 of small 
farmers’’, in Autonomous Republic of Ajara, 31 202 households own 8 406 ha arable land 
(average 0.27 ha per household). At the same time 54 701 households own 14 839 ha 
perennial plantings (average 0.27 ha per household). Accordingly, small households (with 
exception of citrus plantations and relatively big household farms) face the situation when 
they are not in the position to market their agricultural produce because of small volume of 
production, low level of competitiveness and lack of logistical support. 

According to arable land ownership households are diff erentiated: a) from annual 
crop farming 31 202 households only 2 682 (8.4%) have chance to be oriented on marketing 
of their produce; while, 10 802 households (34.6%) could be oriented on sale of surplus 
produce; b) from 54 701 perennial crop farming households, 23 531 (43%) have capacity to 
market their produce, while 16 606 households (30.4%) to sell surplus produce; 

Optimization of household farming is depended on arable land reform (privatization) 
conclusion, which provides opportunity for land market development. 

Household farming development perspectives are depended on introduction: of 
modern farming technologies; production standards; distribution of high yielding annual 
and perennial crops; access and availability of agricultural machinery and fi nances. Those 
are factors determining development perspectives of household farming development. At 
the same time, it should be noted that households themselves are not in position to solve 
above mentioned problems, therefore result oriented technical and fi nancial assistance from 
the Government and Donor organizations is required. Such assistance will improve socio 
economic situation of households and population in general.

Keywords: Land fragmentation, household farming, perennial plantings, one-year 
plantings.
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