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კარტოფილის 

კიბო 

კარტოფილის 

მურა 

სიდამპლე 

კარტოფილის 

რგოლური 

სიდამპლე 

კარტოფილის 

ცისტიანი 

ნემატოდა  

მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში, საქართველოს 
უფლებამოსილი  ინსტიტუციებისთვის შესაბამისი 
მიმართულებების მიცემა, საქართველოში ხარისხიანი 
სათესლე კარტოფილის  წარმოებასთან  დაკავშირებული,  
განსაკუთრებით კი თესლის გადაგვარებასთან 
დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების 
უზრუნველსაყოფად.  

მიზნები 



1. რეზისტენტული 
ჯიშები 

2. ფერმის 
მენეჯმენტი 

3. 

სერტიფიცირებული 
თესლი 

გამოსავალი: ჯანსაღი თესლის 
ინტეგრირებული მიდგომა 



მმართველობა 
მართული: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (გდსმს) მიერ 

ფერმერე
ბი 

მოვაჭრეები საბითუმო საცალო მომხმარებლები 

გდსმს 

CIP დონორები 

უნივერსიტეტები 
სმსკც 

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

მუნიციპალიტეტები 

კოოპერატივები 

კარტოფილის პლატფორმა 

ფერმერები სელექციონერები 
თესლის 

იმპორტიორები 

გდსმს 

CIP დონორები 

უნივერსიტეტები 

სმსკც არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

მუნიციპალიტეტები 

სათესლე კარტოფილის 

პლატფორმა  

განხორციელებული: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლელვითი ცენტრი (სმსკც) 



მმართველობა 

მაგალითი- პერუდან 



 

აქტივობა 1.1.  ახალი გენოტიპების შემოტანა კარტოფილის 

საერთაშორისო ცენტრიდან ან სხვა წყაროებიდან.  

აქტივობა 1.2. შერჩეულ ჯიშებში ვირუსებისადმი რეზისტენტულობის 
იდენტიფიკაცია და კატალოგის შექმნა. 

აქტივობა 1.3. მონაწილეობა ჯიშობრივ კვლევებში. 

აქტივობა 1.4. ახალი ჯიშების გაშვება და გავრცელება. 

აქტივობა 1.5. ახალი ჯიშების ადაპტაციური კვლევები. 

კომპონენტი 1: ჯიშების ადაპტაცია, რომლებიც დეგრადირდებიან  
ნელა, კარტოფილის თესლის გადაგვარების გამომწვევი 

ორგანიზმებისადმი  მათი ბუნებრივი რეზისტენტულობის გამო  

(როგორც ჯიშების განვითარების პროგრამის ნაწილი) 



https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/home.php 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/home.php


ვირუსებისადმი 

გამძლეობის ცდები 

(წილკანი) 

 
• 28 კარტოფილის 

ახალი ჯიში 

• 4 კომერცილუი 

ჯიში 



აქტივობა 2.1. ტექნიკებისა და ტრეინინგის მასალების ადაპტაცია; 

აქტივობა 2.2. ექსტენციონისტებისა და ფერმერების გადამზადება; 

აქტივობა 2.3. თესლის სიჯანსაღეზე მონიტორინგი; 

კომპონენტი 2: ფერმერული პრაქტიკები თესლის ხარისხის 
შენარჩუნებისთვის  ან გაუმჯობესებისთვის  



თესლის მენეჯმენტის 

ტრეინინგ 

სახელმძღვანელო 

ფერმერთათვის 

ფერმერთა 

მინდვრული 

სახელმძღვან
ელო 

ტრენერთა 

სახელმძღვანელო 

ილუსტრირე
ბული წიგნი 

ორიგინალი 

ვერსია 

კენიიდან 

საქართველოსთვის 

ადაპტირებული 

ვერსია 



ტრეინინგი პოზიტიურ სელექციაში (ყაზბეგი ივლისი 2018) 



მონაწილეები R&D ორგანიზაციები 

ინტერესი 

ნდობა 

თანამშრომლობა 
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დიაგნოზი: სპეციფიკური საბაზრო  ჯაჭვი 

საბაზრო ჯაჭვის მონაწილეების აქტივობების, 

ინტერესების, იდეებისა და პრობლემების გაგება. 

ახალი საბაზრო შესაძლებლობების 

მონაწილეობრივი ანალიზი: მუშაობა თემატურ  

ჯგუფებში 

ფაზები 

ფაზა 1 

ფაზა 2 

ფაზა 3 
საბაზრო  ინოვაციების შექმნა: 

•ახალი პროდუქტები 

•ახალი ტექნოლოგიები 

•ახალი ინსტიტუციები 

საზოგადოებრივი მოვლენა 1 

საზოგადოებრივი მოვლენა 2 

ფინალური საზოგადოებრივი მოვლენა 

ლიდერობა 

ხელშეწყობა 

მხარდაჭერა  

სისტემური პროცესი: 

•რომელიც აყალიბებს ნდობას საბაზრო ჯაჭვის მონაწილეებსა და სამეცნიერო კვლევით 
ორგანიზაციებს შორის  

•ბაზარზე დაფუძნებული სხვადასხვა ტიპის ინოვაციების/გამოგონებების სტიმულირების 
უზრუნველყოფა 

კომპონენტი 3: სერტიფიცირებული თესლის სტრატეგიული 

გამოყენება 
საბაზრო ჯაჭვში მონაწილეობრივი მიდგომა (PMCA) 



რესურსიდან… 

კრეატიულ 

იდეამდე… 

კომერციული 

პროდუქტისთვი
ს 



Customers 

Soon 

Not there yet 

KIWA 

ფერადი კარტოფილის ჩიფსები მსოფლიოს გარშემო ანდებიდან! 

http://www.kiwalife.com/english 



კომერციული 

ინოვაცია 

ტექნოლოგიური ინოვაცია 

ინსტიტუციონა
ლური ინოვაცია 



საბაზრო 

შესაძლებლობები 

კომერციული 

ინოვაციები 

- თესლის თურქეთში ექსპორტი(var. A) 

- ჩიფსების მწარმოებელ კომპანიასთან 
დაკავშირებული ფერმერების მიერ 
თესლის წარმოება  (var. B) 

სერტიფიცირებული თესლის ახალი 
ბრენდი  A და B ჯიშებისთვის 

ტექნოლოგიური 

ინოვაციები 

- ტექნიკის ოპტიმიზაცია ინვიტრო 
მცენარეების ან მინი ტუბერების 
წარმოების ზრდის უზრუნველსაყოფად 

- სადიაგნოსტიკო მეთოდების 
ოპტიმიზაცია 

ინსტიტუციური 

ინოვაციები 

- თესლის წარმოების რეგულაციების 
გაუმჯობესება 

- სელექციონერების დაჯგუფება 

ბაზრის 
მიერ 
მართული 
პროცესი 

მიწოდების 
მიერ -
მართული 
პროცესი  



ქვეყანა 

სერტფიცირებული
თესლის გამოყენება 

(%) 

არაფორმალური 
სათესლე  

სისტემა (%) 

რეფერენსი 

ავღანეთი 0 100 კადიანი, 2007 

ბანგლადეში 5 95 ილან განტილეკე, 2001 

ბუტანი 2 98 კადიანი, 2007 

ბოლივია 2 98 ჰიდალგო, 2011 

ჩინეთი  20 80 მუსონი, 2013 

კოლუმბია 2-10 90-98 FPAPA, 2010; გუზმან- ბარნი, 2012 

ეკვადორი 1-3 97-99 თიელე, 1999; ESPAC, 2012 

ეთიოპია 1 99 გილდმაქერი, 2009 

ინდოეთი 20 80 კადიანი, 2007 

ინდონეზია 6 94 მუსონი, 2013 

კენია 2 98 გილდმაქერი, 2009 

პაკისტანი 5 95 მუსონი, 2013 

პერუ 0.5 99.5 ჰიდალგო, 2011 

უგანდა 0.1 99.9 გილდმაქერი, 2009 

თომას-შარმა, 2015 



დაფინანსება 

 

გეგმის დიზაინი მხარდაჭერილია ამ პროექტით: 

საქართველოში ,სოფლად ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება : ჯანსაღი 

თესლის ინტეგრირებული მიდგომების  დანერგვა/ინტროდუცირება , 

ადგილობრივი კარტოფილის სათესლე სისტემებში, დაფინანსებული 

ავსტრიის განვითარების სააგენტოს  (ADA) მიერ.  

 

ზევით აღწერილი რამდენიმე აქტივობა იყო დაფინანსებული და 

განხორციელებული აღნიშნული პროექტის მიერ. 

 

არსებობს მოლოდინები, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (სმს) და სხვა 

პარტნიორები დააფინანსებენ  ამ გეგმის მნიშვნელოვან ნაწილს. 



 

 



ბანანის  
პლანტენი 

კასავა კარტოფილი ბატატი იამსი სხვა R&T 

ჩვენი კულტურები 



CIP’s წინა ექსპერიმენტები 

ინდოეთი 

პერუ 

ბოლივია, ეკვადორი, კენია, რუანდა, ეთიოპია და სხვა. 



თქვენი ამოცანები:  
1. დაყოფა 4 ჯგუფად: კომპონენტები 1-დან 3-მდე, სათესლე კარტოფილის პლატფორმა; 

2. ისაუბრეთ კომპონენტებისა და შეთავაზებული აქტივობების შესახებ;  

3. შეავსეთ ექსელის დოკუმენტი: თვითეული აქტივობისთვის, განსაზღვრული 

ქმედებისთვის, მეთოდოლოგიის, პასუხისმგებელი პარტნიორის, კონტრიბუტორების, 

გაცემის თარიღისა და ბიუჯეტის სვეტები. 


