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შესავალი
სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულება
მევენახეობამეღვინეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობაა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ღვინის
ეროვნული სააგენტო ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:
მევენახეობის განვითარება;
ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები;
ქართული ვაზის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია;
ქართული ღვინის ადგილწარმოშობების სისტემის განვითარება;
ღვინის ლაბორატორიული კვლევა.
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2020 წელს COVID-19 ვირუსის პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა მეღვინების
დარგზე. საერთაშორისო ბაზრებზე შემცირებულმა ექსპორტმა და შიდა ბაზარზე ტურისტული
სეზონის ჩავარდნამ, დარგი ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ქვეყანაში არსებული რთული
ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიუხედავად, სსიპ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში არ შეფერხებულა
ღვინის ექსპორტისთვის საჭირო ტექნიკური და ტექნოლოგიური პროცედურები, ქართული ღვინის
საერთაშორისო სტრატეგიულ ბაზრებზე მარკეტინგული აქტიობები დისტანციური და ონლაინ
ფორმატებით ჩანაცვლდა, ორგანიზებულად ჩატარდა რთველი და გაგრძელდა ღვინის ხარისხის
მონიტორინგის ღონისძიებები.
მიუხედავად ყველა გამოწვევისა, საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელმაც წარმატებით
გაართვა თავი მევენახეობა-მეღვინეობის სექტორში 2020 წელს.
ამასთან ერთად, 2020 წელი საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის დარგისთვის რამდენიმე
მიმართულებით იყო მნიშვნელოვანი:


ქართული ღვინის მორიგი საერთაშორისო აღიარება
2020 წელს, მეღვინეობის დარგის ერთ-ერთი მთავარი
წარმატება ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(OIV) სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში ქართული
ტექნოლოგიით დაყენებული ღვინის დამატება იყო.
OIV-ის გენერალურმა ასამბლეამ ქართული ტექნოლოგიით
„დურდოზე (ჭაჭა) ხანგრძლივი მაცერაციით დაყენებული
ღვინის“ OIV-ის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში
დამატების გადაწყვეტილება 2020 წლის 26 ნოემბერს მიიღო.

ამ დრომდე OIV-ის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში
სულ 7 ღვინო შედიოდა:
„შუშხუნა“, „ცქრიალა“,
„შემაგრებული“, „ლიქიორული“, „ბუნებრივად ტკბილი
ღვინოები“,
„აისვაინი“
და
„საფუვრის
აპკის
ქვეშ
დავარგებული ღვინო“. „დურდოზე ხანგრძლივი მაცერაციით დაყენებული ღვინო“ OIV-ის
სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში მე-8 გახდა.
ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ქართული მხარის წინადადება, ხანგრძლივი
მაცერაციით დადუღებული ღვინო OIV-ის სპეციალური ღვინოების კატეგორიებს დამატებოდა,
2017 წელს მიიღო განხილვაში და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას, წინ მრავალი სამუშაო
შეხვედრა და განხილვა უძღვოდა.
აღნიშნული სიახლის შესახებ, შესაბამისი განმარტება შევა ენოლოგიის პრაქტიკის საერთაშორისო
კოდექსში, ამ კატეგორიის ღვინოების განსაკუთრებული მახასიათებლების შესახებ მოხდება
მომხმარებლების, ასევე კონკურსებზე ჟიურის წევრების ინფორმირება, რათა მათ შეძლონ
შესაბამისი შეფასების გაკეთება.
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რთველი 2020
COVID-19 პანდემიის პირობებში, ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი გამოწვევა რთველი 2020-ის
შეუფერხებლად ჩატარება და ყურძნის ჭარბი
მოსავლის დაბინავება იყო. ამასთან სახელმწიფოს
მთავარი ამოცანა ღვინის ინდუსტრიის ბოლო
წლების სტაბილური განვითარების დადებითი
დინამიკის შენარჩუნება იყო.
რთველის
საკოორდინაციო
შტაბი
ქალაქ
თელავში 25 აგვისტოს გაიხსნა.არსებული
გამოწვევების ფონზე, საქართველოს მთავრობის
გადაწყვეტილებით,
რთველი
2020-ის

სუბსიდირება განხორციელდა.
სუბსიდიის მიღებას დაექვემდებარა ის ღვინის კომპანია, რომელმაც მევენახისგან შეისყიდა და
გადაამუშავა კახეთის რეგიონში მოწეული, არანაკლებ 1000 ტონა რქაწითელის ან კახური მწვანის
ჯიშის ყურძენს. ამასთან, შესყიდულ 1 კგ ყურძენში ყურძნის ჩამბარებელს გადაუხადა არანაკლებ
0,80 ლარი. 1 კგ ყურძნის შესყიდვისას, ღვინის კომპანიებზე გაიცა სუბსიდია: 1 კგ რქაწითელზე და
1 კგ კახურ მწვანეზე - 0,30 ლარი.
ამით, ათასობით მევენახეს 1 კგ რქაწითელის 80 თეთრად რეალიზაციის შესაძლებლობა მიეცა. რომ
არა სახელმწიფო სუბსიდია, ბაზარზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, ფერმერებს 1 კგ
რქაწითელის გაყიდვა 50 თეთრად მოუწევდათ, რაც თვითღირებულების ხარჯებსაც ვერ
დაფარავდა.
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ამასთან ერთად, სახელმწიფო საწარმოებმა
მევენახეებისგან ჭარბი ყურძენიც შეისყიდა,
რომელზეც კერძოს სექტორის მხრიდან არ იყო
მოთხოვნა. რომ არა ეს მხარდაჭერა, 10 ათაამდე
მევენახე ვერ შეძლებდა 94 ათასამდე ტონა
ყურძნის რეალიზაციას.
სახელმწიფო
მხარდაჭერის
შედეგად,
შესაძლებელი გახდა ბოლო 30 წლის
განმავლობაში
რეკორდული,
284
ათას
ტონამდე ყურძნის მოსავლის სრულად
დაბინავება. ღვინის საწარმოებს ყურძენი 25
ათასამდე
მევენახემ
ჩააბარა.
მათ

შემოსავლების სახით, 310 მლნ ლარზე მეტი მიიღეს.
ყურძნის გადამუშავების პროცესში 300-მე მეტი დიდი, მცირე და საშუალო მარანი იყო ჩართული.
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რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში მიმდინარე რთველის დროს, სადაც ქალაქ ამბროლაურში ასევე
იყო გახსნილი რთველის საკოორდინაციო შტაბი, ადგილწარმოშობის ღვინო „ხვანჭკარის“
ჯიშობრივი სიზუსტის დაცვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ყურძნის მიმღებ
ყველა პუნქტზე ამპელოგრაფები მონიტორინგს უწევდნენ ჩასაბარებელი ყურძენს. ამასთან,
რეგიონის შემოსასვლელებში მოწყობილი იყო სპეციალური ბლოკ-პოსტები, რათა არ
მომხდარიყო

ყურძნის

სხვა

მუნიციპალიტეტებიდან

შემოტანა

და

მუჯურეთულ/ალექსანდროულში შერევა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა
ლოკაციაზე ყურძნის ჩასაბარებელი 20 პუნქტი იყო გახსნილი, რამაც მოსახლეობას
მოსავლის დროული და შეუფერხებელი დაბინავების შესაძლებლობა მისცა. ლეჩხუმში
გადამუშავდა 1400 ტონამდე სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი.
რთველი 2020-ის ფარგლებში გადამუშავდა: • 175 ათასი ტონა რქაწითელი; • 80 ათასი ტონა
საფერავი; • 5 ათასი ტონა კახური მწვანე; • 2400 ტონა ალექსანდროული და მუჯურეთული;
დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი.
აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, რთველის პერიოდში, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთის
რეგიონში მცხოვრები სტუდენტები ღვინის საწარმოებში ოპერატორის პოზიციაზე დაასაქმა.
 120
სტუდენტი,
კახეთის
სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტის
საგანმანათლებლო
სასწავლებლებში ჩატარებული გასაუბრებების შედეგად შეირჩა. შერჩეულ კანდიდატებს,
რთველის აღრიცხვის პროგრამის ტრენინგები რთველის საკოორდინაციო შტაბში, გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისმა სპეციალისტებმა ჩაუტარეს.
რთველის აღრიცხვის პროგრამა ქვეყანაში 2013 წლიდან მუშაობს. პროგრამა
უზრუნველყოფს ჩაბარებული ყურძნის შესახებ სრული ინფორმაციის და ზუსტი
მონაცემების შეგროვებას. აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს ყურძნის ჩაბარების პროცესის
გამჭვირვალობას, რაც მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებისთვის მნიშვნელოვანია.
შერჩეული ახალგაზრდების ნაწილს, ანალოგიური სამუშაო გამოცდილება გასული წლების
რთველიდან ჰქონდა.



ქართული ღვინის პოპულარიზაცია

ქართული
ღვინის საერთაშორისო სტრატეგიულ
ბაზრებზე
საექსპორტო
პოტენციალის
გასაძლიერებლად, მსოფლიო პანდემიის ფონზე
მარკეტინგული აქტივობები დისტანციურ ფორმატში,
ონლაინ-დეგუსტაციებისა და სხვადასხვა ონლაინპლატფორმების
გამოყენებით
გაგრძელდა.
გააქტიურდა რეკლამები ღვინის ონლაინ-საცალო
გაყიდვების
რეიტინგულ
ვებგვერდებსა
და
აპლიკაციებზე, ტელევიზიებსა და რადიო ეთერებში,
შეიქმნა ქართული ღვინის საპრომოციო გვერდები
სხვადასხვა სოციალური მედიაში და ა.შ.
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უნდა აღინიშნოს ,,მცირე მარნების დახმარების პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, პანდემიის
შედეგად დაზარალებული ათეულობით მცირე მარნის წარმოებული ღვინის 1500-მდე ბოთლის
ტრანსპორტირება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელდა.
აღნიშნული აქტივობების შედეგად, ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის
სტრატეგიულ ბაზრებზე (აშშ, პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი) შენარჩუნებულია.

ტენდენცია

2020 წელს ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე 42 დეგუსტაცია/სემინარი გაიმართა როგორც
ონლაინ, ისე პირდაპირ ფორმატში.
2020 წლის ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია:
მონაკოელი სომელიეების ვიზიტი
იანვრის მეორე ნახევარში, საქართველოს მონაკოს სომელიეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ.
ჯგუფის შემადგენლობაში მონაკოს საუკეთესო რესტორნების შეფ-სომელიეები შედიოდნენ, რაც
ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის მონაკოს ღვინის ბაზარზე.
ვიზიტის ფარგლებში სომელიეები ქართულ ღვინოს ქართლსა და კახეთში 10-მდე ღვინის მარანში
გაეცნენ. მონაკოელ სტუმრებს თან ახლდა ჟურნალისტების 7-კაციანი ჯგუფი. ღვინის
პროფესიონალების ჯგუფს საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ენოლოგი, ქართული ღვინის
პრომოუტერი ილია კახოიძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც გასული წლის შემოდგომაზე მონაკოს
სომელიეთა ასოციაციის საპატიო წევრად აირჩიეს.
„VinExpo Paris 2020“
10-12 თებერვალს, საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში გამართულ ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების საერთაშორისო გამოფენაზე „VinExpo Paris“ ქართული ღვინის მწარმოებელი
კომპანიები
მონაწილეობდნენ.
მსგავს
გამოფენებზე
ქართული
ღვინის
წარდგენა
უმნიშვნელოვანესია
ახალი
სავაჭრო
პარტნიორების
მოძიებისა
და
ბაზრების
დივერსიფიკაციისთვის. გამოფენის ფარგლებში ქართული ღვინის მასტერკლასი ცნობილმა
ბრიტანელმა ღვინის მწერალმა ენდრიუ ჯეფორდმა ღვინის პროფესიონალებითვის ჩაატარა.
აღნიშნული მასტერკლასი ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ასოციაცია "ქართული ღვინოს"
ორგანიზებით გაიმართა.
„Vinexpo New York 2020“
2-3 მარტს ნიუ-იორკში გამართულ ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო
გამოფენაში „Vinexpo New York“ ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები მონაწილეობდნენ.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, მსოფლიოს ყველაზე დიდ ღვინის ბაზარზე საკუთარი
პროდუქციის წარდგენის შესაძლებლობა საქართველოდან 12 კომპანიას მიეცა, რაც ახალი სავაჭრო
პარტნიორების მოზიდვისა და ექსპორტის ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. გამოფენის
ფარგლებში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის
„მარქ ენერჯის“ ორგანიზებით, ღვინის პროფესიონალების, ღვინის ბიზნესისა და მედიის
წარმომადგენლებისთვის ქართული ღვინის დეგუსტაცია გამართა. გამოფენას ღვინის ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა დაესწრო, რომელმაც შეხვედრები ღვინის ინდუსტრიის
წარმომადგენლებთან
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ქვევრის ღვინის მეოთხე კონკურსი
10
ივლისს,
ქვევრის
ღვინის
მეოთხე
საერთაშორისო
კონკურსი
გაიმართა.
კონკურსის მიზანი საუკეთესო
ქვევრის
ღვინოების
წარდგენა,
ქვევრის
ღვინის
წარმოებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობაა.
კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე ენოლოგი,
საქართველოს
დამსახურებული
მეღვინე
გიორგი დაქიშვილი იყო.
გამარჯვებული ღვინოები ევროპის სხვადასხვა
ქვეყანაში ონლაინ-დეგუსტაციებზე გაიგზავნება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
მეღვინეობის დარგში პანდეემიით გამოწვეული სირთულეების ფონზე.
კონკურსი „ასოციაცია ქართული ღვინოს“ ორგანიზებით და ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით გაიმართა.
წელს კონკურსზე 460 ღვინის ნიმუში იყო წარმოდგენილი, რაც 3-ჯერ აღემატება პირველ
კონკურსზე წარდგენილ ღვინოების რაოდენობას. ეს მეღვინეების მხრიდან კონკურსისადმი დიდ
ინტერესზე მიუთითებს.
ქართული ღვინის რიგით მესამე ფორუმი აშშ-ში
11 ნოემბერს ღვინის ეროვნული
სააგენტოსა და ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს
ორგანიზებით, „ქართული ღვინის ფორუმში“ მესამედ, ამჯერად ონლაინ ფორმატში გაიმართა.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა ფორუმში
მონაწილეობა დისტანციურად მიიღო. მინისტრი „ქართული ღვინის ფორუმის“ ფარგლებში
გამართულ სამეცნიერო ვებინარში ჩაერთო, რომელიც ქართული ღვინის 8000 წლიანი ისტორიისა
და ღვინის დაყენების უნიკალურ კულტურას მიეძღვნა. ვებინარზე ქართული ღვინის ისტორიის,
გენეტიკისა და ტრადიციების პარალელურად, მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოს
მეღვინეობის ინდუსტრიაში არსებული მდგომარეობა, დარგის წვლილი ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებაში, მისი პოტენციალი და პერსპექტივები, ასევე, ქართული ღვინის მარკეტინგული
სტრატეგია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიო პანდემიამდე და პანდემიის პირობებში.
ქართული ღვინის ფორუმი ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს-საბჭოს ინიციატივით იმართება.
პირველ ფორუმს, 2018 წელს, ვაშინგტონმა, ხოლო გასულ წელს, ბოსტონმა, ჰარვარდის
უნივერსიტეტის ბაზაზე უმასპინძლა.

ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ექსპორტი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, რომელიც ეფუძნება გაცემულ საექსპორტო
სერტიფიკატებს, 2020 წელს საქართველოდან მსოფლიოს 60 ქვეყანაში 92,4 მლნ-მდე ბოთლი (0,75
ლ)

ღვინო

იყო

ექსპორტირებული,

რაც

2019

წლის

რაოდენობაზე

1%-ით

ნაკლებია.
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ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 216,5 მლნ აშშ დოლარს აღწევს, რაც 2019 წლის ანალოგიურ
მონაცემზე 9%-ით ნაკლებია.

92,366,571

93,478,757

86,194,288

76,663,225

ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის
სტრატეგიულ ბაზრებზე: პოლონეთი 27% (5 226 366 ბოთლი), აშშ - 34% (911 931
ბოთლი) და დიდი ბრიტანეთი - 154%
(428

49,848,668

36,071,399

59,067,335

46,747,785

23,341,395

ექსპორტის დინამიკა
(ბოთლი)

796 ბოთლი). კორონავირუსის

მსოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე
კლებაა

ჩინეთის

ბაზარზე,

სადაც

ექსპორტირებულია 4 605 768 ბოთლი
(კლება 35%).
ზრდა

აღსანიშნავია

ასევე

შემდეგ

ქვეყნებში: უკრაინა - 4% (10 660 884
ბოთლი), ბელარუსი - 32% (3 677 769
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ბოთლი), ლატვია - 7% (1 598 455 ბოთლი),

გერმანია - 4% (697 697 ბოთლი), კანადა 16% (188 286 ბოთლი), აზერბაიჯანი - 32% (1 831 64 ბოთლი),
საფრანგეთი - 22% (183 164 ბოთლი), სამხრეთ კორეა - 353% (89 394 ბოთლი) და ა.შ
2019 წელს სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 376-მა კომპანიამ განახორციელა.
ამასთან, ექსპორტირებულია 32,7 მლნ ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 4%-ით აღემატება 2019 წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 66 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა (კლება 3%). ექსპორტირებულია 428 ათასი ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის კლებამ 31%
შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 1,2 მლნ აშშ დოლარს აღწევს (კლება 31%).
დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია
„ქინძმარაული“ – 18676195 ბოთლი, შემდეგ მოდის: „წინანდალი“ – 4 458 503 ბოთლი, „მუკუზანი“
– 4 140 627 ბოთლი, , „ახაშენი“ – 1 344 052 ბოთლი , „ხვანჭკარა“ – 987 530 ბოთლი, „ტვიში“ – 254 736
ბოთლი, „ყვარელი“ – 120 318 ბოთლი, „ნაფარეული“ – 100 695 ბოთლი და ა.შ.
მთლიანად ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტის
შედეგად მიღებულია 336 მლნ აშშ დოლარი, რაც 5%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური
პერიოდის მაჩვენებელზე.
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ქართული ღვინის ხარისხი
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
ბაზრებისთვის კონკურენტუნარიანი ღვინის
წარმოების მიზნით, 2020 წელს ცვლილებები
შევიდა შემდეგ ტექნიკური რეგლამენტებში:
„ღვინის წარმოების ზოგადი წესისა და
ნებადართული პროცესების, მასალებისა და
ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის
შესახებ“ და „ყურძნისეული წარმოშობის
სპირტიანი სასმლის წარმოების ზოგადი
წესისა და ნებადართული პროცესების,
მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის
განსაზღვრის შესახებ“.
აღნიშნული ცვლილებები სხვადასხვა პარამეტრების თანაფარდობის განსაზღვრას ითვალისწინებს
და მნიშვნელოვანია შესაძლო ფალსიფიცირების გამოსავლენად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია,
ნახშირბადის სტაბილური იზოტოპის თანაფარდობის პარამეტრის განსაზღვრა.
ტექნიკურ რეგლამენტებში 2020 წელს შესული ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ალკოჰოლური
დუღილის პროცესში ყურძნის შედგენილობაში გლუკოზისა და ფრუქტოზის თანაფარდობის
განსაზღვრას. ეს ადგენს, დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ბუნებრივად ნახევრად
ტკბილი ღვინოები ბუნებრივადაა თუ
ხელოვნურადა დამტკბარი. ასევე მნიშვნელოვანია
საქაროზას მაჩვენებელი ნახევრად მშრალ, ნახევრად ტკბილ და ტკბილ ღვინოებში, რაც ადგენს
ღვინოში ხელოვნურად დასატკბობად იყო თუ არა გამოყენებული იყო შაქრისგან (საქაროზასაგან)
მომზადებული სიროფი.
საინსპექციო კონტროლი
ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს მიერ წლის დასაწყისიდან საექსპორტო პროდუქციის ინსპექტირება განხორციელდა 210
კომპანიაში, საიდანაც აღებული იყო 450 ნიმუში. სერტიფიკატის მიღებაზე უარი ეთქვა 12
შემთხვევაში. სახელმწიფო ზედამხედველობა და სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა 50
კომპანიაში, საიდანაც აღებული იყო 2000-მდე ნიმუში.
დეგუსტაციები
ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით, საანგარიშო წელს ჩატარდა
253 დეგუსტაცია. სულ წარმოდგენილი იყო 9702 ნიმუში, მათგან 454 შეფასდა უარყოფითად,
დანარჩენი დადებითად.
სერტიფიცირება
საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე შემოვიდა სულ 10 248 განაცხადი.
შემოსული განაცხადების საფუძველზე გაიცა სხვადასხვა დანიშნულების დოკუმენტაცია:
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VI-1 ფორმის სერტიფიკატი /ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის/ - 7 105 ცალი; შესაბამისობის
სერტიფიკატი - 8 855 ცალი; სხვადასხვა ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელ კომპანიაზე,
ღვინის ეროვნული სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს მიერ, გაცემულია სულ 15 960
სერტიფიკატი.

ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და
ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
2020 წელს, საქართველოში რეგისტრირებულ
დაცულ გეოგრაფიულ ადგილწარმოშობის
დასახელებებს
ოთხი
ღვინო
დაემატა:
„სალხინოს ოჯალეში“, „ახმეტა“, „წარაფი“ და
„ახოები“. აღნიშნული ფაქტი ქართული
ღვინის
მრავალფეროვნებასა
და
უნიკალურობაზე
მიუთითებს
და
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
მისი
პოპულარიზაციის,
ცნობადობისა
და
საექსპორტო პოტენციალის ზრდის კუთხით.
ამ ეტაპზე, საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნულ
ცენტრში
„საქპატენტი“ ადგილწარმოშობის დასახელების 24 ღვინოა დარეგისტრირებული: „ქინძმარაული“,
„მანავი“, „კახეთი“, „ნაფარეული“, „თელიანი“, „მუკუზანი“, „წინანდალი“, „ახაშენი“, „გურჯაანი“,
„ხვანჭკარა“, „ატენი“, „სვირი“, „ვაზისუბანი“, „კარდენახი“, „ტიბაანი“, „ტვიში“, „ყვარელი“,
„კოტეხი“, „ხაშმის საფერავი“, „ბოლნისი“, „სალხინოს ოჯალეში“, „ახმეტა“, „წარაფი“ და „ახოები“.
სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო „ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის
განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში,
ადგილწარმოშობის დასახელებების ნუსხაში ახალი ღვინოების დამატების მიმართულებით
მუშოაბს 2021 წელსაც გააგრძელებს.

ვენახების კადასტრის პროგრამა
2020 წელს „მევენახეობის განვითარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შესრულდა
შემდეგი სამუშაოები:
 მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია სიღნაღის, დედოფლის-წყაროს, ლაგოდეხის და
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში გამოსაცხადებელი ვენახების საკადასტრო ინფორმაციის
შეკრების შესახებ.
 ვენახების კადასტრის მონაცემთა ბაზაში უწყვეტ რეჟიმში ახლდებოდა ინფორმაცია
ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში არსებული ვენახების შესახებ.
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 საქართველოს ვენახების განახლებული მონაცემთა ბაზის საფუძველზე ჩატარდა რთველი
2020 „ქინძმარაულის“, „ყვარელის“, „მუკუზანისა“ და „ახაშენის“ ადგილწარმოშობის
ზონებში, გურჯაანის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში, რაც ჯამში მოიცავს 16.5 ათასი ჰა
ვენახს.
 მიმდინარეობდა კადასტრისათვის გამოყენებული მონაცემთა ბაზის განახლება და მასში
არსებული
ინფორმაციის
სრულყოფა აბაკოს ექსპერტებთან
და მევენახეებთან
კონტაქტის
ფორმატში.
 Martin
von
Wyss-თან
თანამშრომლობის
ფარგლებში,
საქართველოს
მევენახეობის
ზონები და ადგილწარმოშობის
ღვინოების რეგიონები განთავსდა
მსოფლიო ღვინის რეგიონების
(World
Wine
Regions)
ინტერაქტიურ რუკაზე, რომელიც
ხელმისაწვდომია
მისამართზე:
https://worldwineregions.com.

სააგენტოს პირველი რეგიონული წარმომადგენლობა
ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლობა თელავში გაიხსნა. კახეთის სამსახურის
თანამშრომლები მევენახეებსა და მეღვინეებს მათთვის საჭირო კონსულტაციებს გაუწევენ; ამით,
კომუნიკაცია გამარტივდება სააგენტოსა და ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს შორის, რომელთა
დიდი უმრავლესობა სწორედ კახეთის რეგიონში მდებარეობს. კახეთის რეგიონში მიმდინარე
მევენახეობის კადასტრის პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღება ქალაქ თელავშიც
შესაძლებელი გახდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს კახეთის სამსახური ვენახების კადასტრის
მონაცემების მუდმივ განახლებას და სრულყოფას უზრუნველყოფს.

ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა
საანგარიშო წელს მომზადდა სტატიის ხელნაწერი სათაურით „ვაზისა და ღვინის კულტურა
საქართველოში: ღვინის ეროვნული სააგენტოს სამეცნიერო პროექტი“. ეს სტატია დასაბეჭდად
გადაეცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მცხეთის შესახებ მიძღვნილ
კრებულში გამოქვეყნების მიზნით; მომზადდა და ჟურნალში „ველური ბუნება“ გამოქვეყნდა
სტატია სათაურით „კრიკინა ვაზი საქართველოში“ (დეკემბრის ნომერი); პროექტის მონაწილე
ლორან ბუბის (მონპელიეს უნივერსიტეტი, საფრანგეთი) მიერ შესრულდა რუსთავის ისტორიული
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გათხრების დროს მოპოვებული ვაზის წიპწების არქეობოტანიკური ანალიზი: გამოქვეყნდა
სამეცნიერო სტატია: Bouby L., Wales N., Jalabadze M., Rusishvili N., Bonhomme V., Ramos-Madrigal J.,
Evin A., Ivorra S., Lacombe T., Pagnoux C., Boaretto E., Gilbert M.T.P., Bacilieri R., Lordkipanidze D.,
Maghradze D. 2020. Traching the history of grapevine cultivation in Georgia by combining geometric
morphometric and ancient DNA. Vegetation History and Archaiology. First publication 20.10.2020. 16p.4

 ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობა აქტიურად
შუქდება

ბეჭდურ,

(http://wine.gov.ge/,

ელექტრონულ,

სოციალურ

და

სატელევიზიო

მედიაში

https://www.facebook.com/Wines.of.Georgia/,

https://www.facebook.com/nationalwineagency/,

https://twitter.com/Georgian_wine,

https://www.youtube.com/channel/UC0CPwXo8f7-QA329kmicFwQ)
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