
სუფრის ყურძნის საწარმოო 
ჯაჭვი საქართველოში: 

გამოწვევები და 
შესაძლებლობები 

კატერინა პობერეჟნა  

20 ნოემბერი 2018 



საქართველო სუფრის ყურძნის წმინდა 
იმპორტიორია 
• ყოველწლიურად საქართველოში 

შემოდის 1 000 – 1200 ტონა 
სუფრის ყურძენი იმპორტით 

• მთავარი მომწოდებლები – 
სომხეთი და თურქეთი 

• ფოკუსი: იმპორტის ჩანაცვლება 
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საქართველოში სუფრის ყურძნის იმპორტი 
ათასი კილო (მარცხნივ), დოლარი/კგ (მარჯვნივ, CIF) 

წყარო: Trademap 

Armenia Netherlands Turkey 

French Polynesia Greece Imported CIF price,  $/kg 



სუფრის ყურძნის წარმოება არ არის განვითარებული 

სავარაუდო სუფრის ყურძნის 
წარმოება საქართველოში არის 
4000 ტონა წელიწადში 

სირთულეები: 

• ღვინის ყურძნის წარმოების 
სისტემა 

• წვეთოვანი სარწყავის 
არარსებობა 

• მცენარეთა დაცვა 

• კვალიფიციური მუშახელის 
ნაკლებობა 

 

 



ინვესტიცია პროდუქციის სხვადასხვა 
სისტემებში  
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Trellis Pergola 

სუფრის ყურძნის ინვესტიციის სტრუქტურა 

ტრადიციული და პერგოლის სისტემით 

ლარი/ჰა 

Preparation of the plot Seedlings 

Seedlings support Planting 

Trellis construction Plantation maintaning 1 year 

Irrigation system and installation 

 
 

ინვესტიცია 
ტრადიციული 
სისტემით 
27 538,25 ლარი/ჰა 

ინვესტიცია 
პერგოლის 
სისტემით 
44 490,73 ლარი/ჰა 

მიწის მომზადება 6% 
 

3% 

ნერგები 26% 20% 

ნერგების 
საყრდენები 

2% 2% 

დარგვა 3% 2% 

სისტემის მოწყობა 39 % 58% 

პლანტაციის 
მოვლა 

6% 4% 

საირიგაციო 
სისტემა 

17% 11% 

მოსავალი 10 ტონა/ჰა 30 ტონა/ჰა 



ყველაზე პოპულარული 
სუფრის ყურძნის ჯიშები 
რეგიონების მიხედვით, ჰა 

 79 % ქართული თითა გაშენებულია 
კახეთში 

 24% ალადასტური (მოლდოვა) – 
გაშენებულია შიდა ქართლში, 15% - 
კახეთში 

 69% გორულა გაშენებულია შიდა 
ქართლში  

თითა 
[PERCENT

AGE] 

ალადასტ

ური 

(მოლდოვ

ა) 
[PERCENTA

GE] 

გორულ

ა 
[PERCENT

AGE] 

სხვა 
[PERCENT

AGE] 

სუფრის ყურძნის წარმოების 

სტრუქტურა საქართველოში 

ჯიშების მიხედვით, ტონა 

ყველაზე პოპულარული სუფრის 
ყურძნის ჯიშები მსოფლიოში 

 Alphonse Lavallée, Crimson Seedless, 
Thomson Seedless, Flame Seedless, 
Muscat Hamburg, Italia, Red Globe, 
Sugraone, Sultanina (dried), Victoria 



სეზონები 
• საქართველო შეზღუდულია 

ტრადიციული ჯიშებით აგვისტო - 
ოქტომბერი წარმოების პრიოდით 

• ოქტომბრიდან შემოდის სომხეთის და 
ნაწილობრივ თურქეთის იმორტი 
აპრილამდე  

• მარტი მაისი იმპორტი პერუდან 
ინდოეთიდან და ჩილედან (საშუალო 
დეკლარირებული ფასით -5 ლარი/კგ) 

• ივნისი-ივლისი - ეგვიპტე და იტალია 
 

 



სუფრის ყურძნის მოხმარება საქართველოში 
• სუფრის ყურძნის სავარაუდო მოხმარება 

საქართველოში არის ყველაზე დაბალი რეგიონში  

• შემოსავლების ზრდა (მშპ ზრდა ყოველწლიურად  
4,8% ით) და ურბანიზაცია (მთლიანი 
მოსახლეობის 60%) გამოიწვევს მოხმარების 
ზრდას 

• სხვა მნიშნელოვანი ფაქტორი - ტურისტების 
რაოდენობის ზრდა 

ყურძნის მოხმარება (საღვინე ყურძნის გარდა) 
ერთ სულ მოსახლეზე წელიწადში 

 1,6   1,7   1,9  

 3,6   3,7  
 4,5  

2015 2016 2017 

Data source: GNTA 

საერთაშორისო ვიზიტები საქართველოში ადგილების 

მიხედვით 
ბათუმი VS დანარჩენი, მილიონი ადამიანი 

Batumi Rest 



სუფრის ყურძნის ვენახები და 
სამაცივრე მეურნეობები 

საქართველოში 



შენახვის პრაქტიკა უნდა გაუმჯობესდეს 

• საქართველოში არის ამჯამად 76 
სამაცივრე მეურნეობა;  

• მათი ხილის შესანახი მოცულობა არის  
10 000-12 000 ტონა მაგრამ არ არის 
ხელსაყრელი სუფრის ყურძნისათვის 

• შესანახი ტექნოლოგიები საჭიროებს 
გაუმჯობესებას 

• ინვიდივუალური შეფუთვა და SO2 საფენი 
= 0,13-0,31 ლარი/კგ 

 



სად გავყიდოთ? 

• ადგილზე გაყიდვების დროს 
ადგილობრივი ფერმერები 
მიიღებენ  – 0,33 USD/კგ exw 
ფასი 

• დაბალი ღურებულების 
ბაზარი (რუსეთი)– 0,22 USD/კგ 
exw ფასი (ტრადიციული 
ჯიშები) 

• მაღალი ღირებულების 
ბაზარი (ევროკავშირი, 
პოლონეთი) – 0,54 USD/კგ exw 
ფასი,  
უკურკო ჯიშები, 
მაღალიხარისხი და 
უვნებლობის მოთხოვნები, 
შეფუთვა და მარკეტინგი 

EXPORT TO RUSSIA 

Retail price for table 
grapes 1,70 USD/kg 

Retail entry price 
 1,06 USD/kg 

VAT, 18% (0.19 USD/kg) 

Transportation costs, 
0.12 USD/kg 

Customs, 0.10 USD/kg 

Packaging, 0.06 USD/kg 

Sorting 0.12 USD/kg  

Storage 0.06 USD/kg 

Production costs, 0.20 
USD/kg 

VAT credit/refund, 0.01 
USD/kg 

EXW price, 0.22 USD/kg 

EXPORT TO EU (Poland) 

Retail price for table 
grapes 2.60 USD/kg 

Retail entry price  

1.37 USD/kg 

VAT, 8% (0.11USD/kg) 

Transportation costs, 
0.22USD/kg 

Customs, 0.10 USD/kg 

Packaging 0.14 USD/kg 

Sorting 0.20 USD/kg 

Storage 0.06 USD/kg 

Production costs, 0.20 
USD/kg 

VAT credit/refund, 0.01 
USD/kg 

EXW price, 0.54 USD/kg 

LOCAL SALES 

GEORGIA 

Retail price for table 
grapes 1.1 USD/kg 

Retail entry price  

0.82USD/kg 

Transportation costs, 
0.01 USD/kg 

Packaging, 0.07 USD/kg 

Storage 0.06 USD/kg 

Production costs, 0.20 
USD/kg 

EXW price, 0.33USD/kg 



შესაძლებლობები 

• იმპორტის ჩანაცვლება და მიწოდების ვადების ოპტიმიზაცია 

• ახალი ჯიშების  წარმოდგენა (საადრეო, უკურკო, ტკბილი) 

• დივერსიფიკაცია საწარმოო არეალის 

• ახალი ვენახების გაშენება  
• თანამედროვე მოყვანის ტექნოლოგიების წარმოდგენა (Pergola) 

• გაუმჯობესებული შემნახველი პრაქტიკა  შესაძლებელს ხდის 
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზრებზე არასეზონურ 
მიწოდებას 

• გაუმჯობესებული შეფუთვა მარკეტინგი უკეთესი შენახვის 
ვადა 

 



გმადლობთ 


