
ბახტიორ აბდუვოხიდოვი 
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თბილისი, 20 ნოემბერი 2018 

სუფრის ყურძნის გამოცდილება 
თაჯიკეთის ექსპორტში  



სუფრის ყურძნის ჯიშები 

სულ 80 ჯიშზე მეთი, 
ძირითადი ტაიფი 

ვარდისფერი, ჰუსეინი 

შ/თ(და მისი ქვეჯიში - 

დამსკიი პალჩიკ), კიშმიშ 

შ/თ, პობედა, შოხონა 

სულ 37,8 
ათასი ჰა 
ვენახი 

მოსავლიანო
ბა 6 - 80 ტ/ჰა  



ექსპორტის 

ქვეყნები 
სტრუქტურა: 
ქორფა/მშრალი 

 85%/15%. გადამუშავება 
არ არსებობს 

ძვირიანი: აშშ, არაბეთი, 

იაპონია 

საშუალო: ყირგიზეთი, 

ყაზახეთი და რუსეთი 

იაფიანი: პაკისტანი, 
ავგანეთი 

Афганистан 
2% 

Казахстан 
4% 

Кыргызстан  
60% 

 
0% 

Пакистан 
32% 

 
0% 

Россия 
2% 

 
0% 

Экспорт винограда из РТ 

ექსპორტის ქვეყნები: 15 (აზია, 
ახლო აღმოსავლეთი, 
ევრაზია) –30 ათასი ტონაზე 

მეთი (თეთრი და რუხი) 

 

 

ექსპორტის დრო: ივნისი - 

ნოემბერი 

 

 

მოსავლის დრო: მაისი-

დეკემბერი 



საექსპორტო  

შეფუთვა 



ტრანსპორტი 



დაშორება   
 რეფ ტრანსპორტი(20ტ) – შორეული დისტანციები 

 ტენტის მანქანები(25 ტ) – ავღანეთში 

 მინიბუსები სპრინტერები(2,5 ტ) – ყირგიზეთში 

 ღია სათვირთო მანქანა - ქალაქების შორის 

 

შენახვა: 

9 თვემდე, 

დამოკიდებულა 
დანიშნულებაზ
ე (სექტემბერი – 
აპრილი) 



ეხლა შესაძლო 

ექსპორტი ივლისი-

ნოემბერი 

ექსპორტი მთელი 

წლის განმავლობაში 

(კლიმატი + შენახვა) 

ფერმერის ფასი 
0,20დან -0,70მდე 

ფერმერის ფასი 0,20 

– 0,40 

მოსავლიანობა 3 
до- 80 ტ/ჰა 

საშ. მოსავლიანობა 

50+ ტ/ჰა 

ყველაფერი - შიდა 
ბაზრისთვის 

ყველაფერი - 

საექსპორტო 

მარჟა სენების 

შორის -200% 
განსხვავება - 
50%ნაკლები 

შეფუთვა და 
ხარისხი 

განსხვავდება 

თანამედროვე 

შეფუთვა და მაღალი 

ხარისხი 

დაბალ სეგმენტზე 

ორიენტაცია 

ორიენტაცია 
პრემიუმზე და 
საშუალო სეგმენტზე 

ღია ბაზრები ქსელები  

ფასი შიდა ბაზარზე და 
ექსპორტი 



შეცდომები 
 მცენარეთა დაცვა (ცოდნა, პრეპარატები) 

 ცივი ჯაჭვი (არ არის წინასწარი გაციება) 

 შეფუთვა არ არის გათვალისწინებული 

 ყურძენს კრეპენ როცა მოვა კლიენტი და არა როცა 
დამწიფდა 

 არ არის ერთნაირი მიდგომა წარმოებისთვის 

(მიწაზე, ტუნელებში, ტერასებით, შპალერები, 

პერგოლა, T-ფორმირება 



შესაძლებლობები ექსპორტის გაფარტოების 

 ლოგისტიკური კონსოლიდაციის ცენტრების შექმნა 

 თანამედროვე შეფუთვა (Plastic Punnet, კარდონის ყუთი, თევნის 

შეფუთვა) 

 კოოპერაცია ერთიანი ფასებისთვის 

 ხარისხის და მოსავლიანობის გაუმჯობესება აგროტექნიკის და 
გადასვლის პერგოლაზე და შპალერის ხარჯზე 

 

ექსპორტის ზრდა >50%ზე 
ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი, 

ავღანეთი,  
ახლო აღმოსავლეთი 



ბახტიორ 

აბდუვოხიდოვ
ი,  

ტაჯიკეთი 

abakht@mail.ru 

+992 92 7544871 

მადლობა! 

mailto:abakht@mail.ru

