
 

 

ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა 
 

 

 

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი 

გოჩა წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   რა არის ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა? 

 

ბიომეურნეობა (ორგანული მეურნეობა)- აგრარული საქმიანობის სისტემა, რომელიც მოიცავს 

მეურნეობის დაგეგმვის, მართვის, წარმოების ისეთ მეთოდებს, რომელიც ხელს უწყობს 

ეკოსისტემის ბუნებრივი წონასწორობის და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. 

ბიოპროდუქცია (ეკოლოგიური, ორგანული) –  სერტიფიცირებული პროდუქციაა 

ბიომეურნეობაში მკვეთრად შეზღუდულია საწარმოო საშუალებების გარედან შემოტანა.  

არ გამოიყენება: ქიმიური ნივთიერებები (სასუქები, პესტიციდები, ვეტერინარული 

პრეპარატები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები და საკვები დანამატები).  

აკრძალულია - გენმოდიფიცირებული მასალის გამოყენებით პროდუქტების წარმოება 

პროდუქციის ხარისხის ასამაღლებლად და მეურნეობის მდგრადობისათვის იცავენ ბუნების 

კანონებს. 

 

 

 

 

ბიომეურნეობის  ოთხი  პრინციპი 

• ჯანმრთელობის პრინციპი 

• ეკოლოგიის პრინციპი 

• სამართლიანობის პრინციპი 

• მზრუნველობის პრინციპი 

 

ბიოპროდუქციის დადებითი მხარეები 

• ის არის ხარისხიანი პროდუქტი და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მომავალს 

• შიდა და გარე ბაზრის არსებობა, ანუ ბიოპროდუქციაზე ზრდადი მოთხოვნაა.  

• მაღალი სარეალიზაციო ფასი 



 

 

ევროპაში ორგანული სოფლის მეურნეობის ფართობის ზრდა 

 

 

ბიოპროდუქციის ძირითადი მწარმოებელი ქვეყნები 

ქვეყანა  ბიომეურნეობა ფართობი, ათასი ჰა  

ბელგია  150  1,0  

დიდი ბრიტანეთი  575  13,0  

გერმანია  2 685  54,3  

დანია  500  7,0  

ირლანდია  97  1,5  

ესპანეთი  350  2,8  

იტალია  800  9,0  



 

თურქეთი 16 000  103.0  

ნიდერლანდები  410  6,2  

პოლონეთი  34  0,42  

საფრანგეთი  3 000  20,0  

აშშ  30 000  200,0  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის მოძრაობის 

საერთაშორისო ფედერაცია (IFOAM) 

ორგანული წარმოების და 

გადამუშავების საბაზისო 

სტანდარტი 

აკრედიტაციის 

კრიტერიუმები 

Codexs Alimentarius;  Globalgap;  ISO ;  Haccp; 



 

 

მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება ტერმინების გამოყენება და მსგავს სიტყვათა ნებისმიერი 

კომბინაცია:  

• ბიოლოგიური 

•  ორგანული 

• ეკოლოგიური 

•  ეკოლოგიურად სუფთა 

•  ბიო 

•  ეკო 

ასევე:  აბრევიატურა, სიმბოლო, სავაჭრო ნიშანი, ლოგო.  

ბიომეურნეობები საქართველოში 

• ბიომეურნეობებს საქართველოში უჭირავს სასოფლო-სამეურნეო  სავარგულების 

0,04% - 0,06% -ი (ციფრები მუდმივად ცვლადია)  

• საქართველოში  დღეისათვის 20 ბიომეურნეობა და 25 კონვერსიული  (გარდამავალი) 

მეურნეობაა რეგისტრირებული. 

• საქართველოს აქვს პერსპექტივა გახდეს კონკურენტუნარიანი ექსპორტიორი 

ევროკავშირის ქვეყნებისთვის. 

 

30 ივლისი 2013, დადგენილება N198 ბიოწარმოების შესახებ 

ბიოწარმოების შესახებ წესები განსაზღვრავს:  

EEC #834/2007; 889/2008; 1235/2008;  

• ბიომეურნეობის მართვის, 

• ბიოპროდუქტის წარმოების,  

• გადამუშავების, 

• ნიშანდების, 

• ეტიკეტირების, 

•  დისტრიბუციის, 

•  რეალიზაციის,  

• ასევე  ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის წესსა და მასთან დაკავშირებულ 

ურთიერთობებს. 

 

სერტიფიცირება 

• ბიოწარმოების სერთიფიკატი -შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტია, რომლითაც 

სერთიფიკაციის ორგანო ადასტურებს, რომ პროდუქცია შეესაბამება დადგენილ 

სტანდარტს. 

• შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს და ბმა “ელკანა” -ს მხარდაჭერით 

საქართველოში დაფუძნდა ბიოსერტიფიცირების ორგანო _ შპს “კავკასსერტი” 

(www.caucascert.ge) 

• 2008 წელს “კავკასსერტ” -მა გერმანიის აკრედიტაციის ორგანოს (DAP) აკრედიტაცია 

მოიპოვა, განაახლა 2013 წელს 

http://www.caucascert.ge/


 

ბიოსერტიფიკატი გაიცემა სოფლის მეურნეობის შემდეგი ოთხი სახის 

პროდუქციაზე: 

 პირველადი მცენარეული პროდუქცია (სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება 

და ველურად მზარდი მცენარეების შეგროვება) - A; 

 ცოცხალი ცხოველები და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქცია (მეფუტკრეობის 

ჩათვლით) - B; 

 სასურსათო დანიშნულების გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 
(ბიოღვინის ჩათვლით) - D; 

 სარგავი  და სათესლე მასალის სერთიფიცირება- F. 

 

კონვერსია 

• კონვერსია: ტრადიციულიდან -ბიომეურნეობაზე გადასვლის გარდამავალი პერიოდი, 

რომლის დროსაც გამოიყენება ბიოწარმოების 

     კონვერსიის ვადები 

• ერთწლოვანები, ბოსტნეული, ბაღჩეული კულტ. 12-18 თვე.  

• მრავალწლოვანი კულტურები 12-36 თვე.  

• მეცხოველეობა - სხვადასხვა პერიოდებით განისაზღვრება.   

ბიოწარმოების მეთოდები 

• თესლბრუნვის ინტენსიური გამოყენება;  

• სიდერაცია;  

• შეთესვა;  

• მულჩირება;  

• შერეული კულტურების გამოყენება;  

• ნიადაგის მექანიკური გაფხვიერება;  

• ნიადაგში ორგანული სასუქების შეტანა;  

• ნიადაგში ბუნებრივი მინერალური სასუქების შეტანა;  

• ცოცხალი ღობეების მოწყობა (ბუფერი);  

• მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური მეთოდების გამოყენება;  

• სარეველა მცენარეთა გავრცელების კონტროლი მექანიკური საშუალებებით;  

• აგროვადების ზუსტი დაცვა;  

• შინაური ცხოველების ბუნებრივ ქცევაზე ორიენტირებული მოვლა;  

• შინაურ ცხოველთა კვება საკუთარ მეურნეობაში მოწეული საკვებით;  

გამომდინარე აღნიშნულიდან ორგანულ მეურნეობაში იქმნება ერთგვარი 

წრებრუნვა: ადამიანი- ცხოველი- მცენარე- ადამიანი 

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება 

ორგანული  და ბუნებრივი მინერალური სასუქები: 

• ნაკელი 

• ტორფი   

• კომპოსტი       

• სიდერატები 

• ნაცარი 
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• ბიოსტიმულატორები (ორგანიკა, ჯეოჰუმატი, საპროელექსირი) 

• ქვის ფქვილი (კირქვის, ბაზალტის, გრანიტის და სხვა) 

 

ნიადაგში სასარგებლო  მიკროორგანიზმების განვითარების ხელშეწყობა  - სასარგებლო 

ბაქტერიები, ჭიაყელები, აზოტბაქტერები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiayelebis “moRvaweobis” Sedegad  niadagSi matulobs 
 azotis Semcveloba 

 

 

 

 

 

 

 

  

            რატომ   ქარსაფარები? 

 ამცირებს ქარის სიჩქარესა და ნიადაგის ეროზიას; 

 იცავს ქარისადმი მგრძნობიარე მცენარეებს; 

 ამცირებს მოსავლის დანაკარგს (ქარი განაბნევს მარცვლებს); 

 დადებით გავლენას ახდენს ჰაერისა და ნიადაგის ტემპერატურაზე ; 

 ზრდის ტენის ოდენობას; 

 ქმნის დამატებით საკვებს ადამიანებისათვის (ხეხილი და კენკრა); 



 

 ქმნის საცხოვრებელს სასარგებლო მწერებისა და ფრინველებისთვის; 

 აუმჯობესებს საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს სახლის გარშემო და ფერმაში; 

 ცხოველებისთვის საჩრდილობელს წარმოადგენს ცხელ ამინდში; 

 იძლევა დამატებით საკვებს ცხოველებისთვის (ჩამოცვენილი ნაყოფები და ნასხლავი); 

 მცენარეების უმეტესობა თაფლოვანია, ამიტომ წარმოადგენს ნექტრის წყაროს 

ფუტკრისთვის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანძილები ქარსაფარის ძირითად ზოლებს შორის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქარის მიმართულების სვლა ქარსაფარში  

                                                                                                                                             



 

 

 

ქარსაფარ ზოლებში შერჩეული სახეობები უნდა   ხასიათდებოდეს: 

 ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან კარგი შეგუებით  

 სწრაფი ზრდით 

 სიცოცხლის დიდი ხანგრძლივობით   

 მყარი ვარჯით 

 არ უნდა ქონდეთ ფესვიდან ამონაყარი  

 არ უნდა ყავდეთ სასოფლო კულტურებთან საერთო მავნებლები და დაავადებები 

 

 

 



 

ქარსაფარი აღმოსავლეთ  საქართველოს 

 პირობებისთვის 
• ალვის ხე ან კანადური ვერხვი,  

• ელდარის ფიჭვი, ცაცხვი, იფანი, თუთა (თელა, ქართული მუხა, მინდვრის 

ნეკერჩხალი) გლედიჩია, სოფორა 

• მესამე რიგში დასაშვებია: შინდი, ზღმარტლი, ტყემალი, ფშატი 

• განივი ზოლებისთვის: კაკალი, პანტა,თუთა 

 

 

 

 

 

 

ეკონომიკური ეფექტურობა 

ზოგადად ქარსაფარი ზოლებით მიღებული ეკონომიკური ეფექტი, კონკრეტულ ფართობზე, 

კონკრეტულ კულტურასთან გათვლით მერყეობს 5-დან 30%-მდე. 

ქარსაფრის ეფექტურობა 

                          ხორბლის მოსავალი                                                      პომიდორი 

                                                                                               

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

ქარსაფარი დასავლეთ  საქართველოს  პირობებისთვის 

• კრიპტომერია,  კვიპაროსები,  შავი ფიჭვი 

• კანადური ვერხვი, ცაცხვი, ან თუთა, ტყემალი 

• თხილი, ჯონჯოლი 

 

 

ჩაის პლანტაციებში მოსავლიანობა იზრდება 45%-ით 
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ქარსაფრების გავლენით ხორბლის 

მოსავალი იზრდება  22%-ით. 
ქარსაფრების გავლენით პომიდორის 

მოსავალი იზრდება  11,5%-ით. 


