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შესავალი
სსიპ

ღვინის

საქმიანობის

ეროვნული

სააგენტოს

ძირითადი

მიმართულება

მევენახეობა-მეღვინეობის

დარგის

განვითარების ხელშეწყობაა. აღნიშნული
მიზნის მისაღწევად, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს საქმიანობა შემდეგ ძირითად
მიმართულებებს მოიცავს:
 მევენახეობის განვითარება;
 ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
 ღვინის ხარისხის კონტროლი;
 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები;
 ქართული ვაზის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია;
 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობების სისტემის განვითარება.
2021 წელი მეღვინეობის დარგისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ორი
მიმართულებით: ექსპორტზე გავიდა, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში,
ყველაზე დიდი რაოდენობის ღვინო და ქვეყნის მთავარ მევენახეობის რეგიონებში,
კახეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში, დასრულდა მევენახეობის კადასტრის პროგრამა. ამასთან
ერთად, ქართული ღვინის ბაზრების დივერსიფიკაციისა და საექსპორტო პოტენციალის
გაზრდის მიზნით, გააქტიურდა მარკეტინგული ღონისძიებები სტრატეგიულ ბაზრებზე:
აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ჩინეთი და
იაპონია. 2021 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ქართული ღვინისა და
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ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიმართულებით,
დარგის

განვითარებისთვის

განხორციელდა

მნიშვნელოვანი

საკანონმდებლო

ცვლილებები, პანდემიის პირობებში ჩატარდა ორგანიზებული რთველი და ყველა
მევენახეს მიეცა მოსავლის დაბინავების შესაძლებლობა.

ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ექსპორტი

2021 წელს საქართველოდან მსოფლიოს 62
ქვეყნაში ექსპორტირებულია 107 მილიონი
ბოთლი

(0,75

ლ)

დამოუკიდებელი
პერიოდისთვის

ღვინო,

რაც

საქართველოს
ისტორიულად

მაღალ

მაჩვენებელს წარმოადგენს.
ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 250
მლნ აშშ დოლარს აღწევს, რაც ასევე
რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია.
როგორც ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა, ისე ექსპორტით მიღებული შემოსავალი,
2020 წელთან შედარებით 16%-ით არის გაზრდილი.
ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნებულია სტრატეგიულ ბაზრებზე, სადაც
ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, ღვინის
ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ ღონისძიებებს ახორციელებს: პოლონეთი - 34%
(7,003,031 ბოთლი), ჩინეთი - 29% (5,934,937 ), აშშ - 19% (1,084,278), გერმანია - 28%
(892,348), ლატვია - 19% (1,900,519), ლიეტუვა - 45% (986,740), იაპონია - 12% (197,638) და
დიდი ბრიტანეთი - 71% (736,391).
ზრდა აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: კანადა - 76% (332,182 ბოთლი), შვედეთი - 76%
(136,786), ჩეხეთი - 227% (148,002), ნორვეგია - 1047% (108,086), ისრაელი - 50% (480,007),
ყაზახეთი - 47% (4,232,446), აზერბაიჯანი - 35% (246,635), თურქეთი - 260% (108,570),
უკრაინა - 21% (12,921,321), რუსეთი - 8% (62,115,759), მონღოლეთი - 158% (484,902),
ბელარუსი - 33% (4,886,393) და ა.შ.
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2021 წლის მონაცემებით, საერთო რაოდენობაში რუსეთის ექსპორტის წილმა 57%
შეადგინა, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია როგორც ემბარგომდე, ისე ემბარგოს
გაუქმების შემდეგი წლების გათვალისწინებით.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ქართული ღვინის
ექსპორტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად გადააჭარბა 1 მილიონ ბოთლს.
საქართველოდან

სხვადასხვა

მოცულობის

ღვინის

ექსპორტი

441-მა

კომპანიამ

განახორციელა.
ამასთან, საანგარიშო პერიოდში, ექსპორტირებულია 42,2 მლნ ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი,
რაც 30%-ით აღემატება 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბრენდის ექსპორტით
მიღებულმა შემოსავალმა 78,3 მლნ აშშ დოლარს მიაღწია (ზრდა 19%).
2021 წელს ექსპორტირებულია 1 მილიონი ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 145%
შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 2,6 მლნ აშშ დოლარს აღწევს;
ზრდამ, 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 126% შეადგინა.
2021 წელს ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის
ექსპორტის შედეგად მიღებულია 400 მლნ აშშ დოლარამდე შემოსავალი, რაც 18%-ით
მეტია 2020 წლის აჩვენებელზე.

ვენახების კადასტრის პროგრამა

2021

წელს

დასრულდა

ვენახების

კადასტრის პროგრამა კახეთისა და რაჭალეჩხუმის

რეგიონებში,

რაც

მნიშვნელოვანია მევენახეობა-მეღვინეობის
დარგის განვითარებისა და ხარისხიანი
ღვინის

წარმოების

ხელშეწყობისთვის.

მიმდინარე წელს, ვენახების კადასტრის
პროგრამის ფარგლებში, კახეთსა და რაჭა4
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ლეჩხუმის რეგიონებში ვენახების 26540 ჰა ფართობები აღიწერა. რთველი 2021-ის
ფარგლებში, ყველა მევენახემ, ჯამში 23 ათასმა ფერმერმა, ყურძენი საწარმოებს ვენახების
კადასტრის ამონაწერით ჩააბარა.
პროგრამის ფარგლებში, საველე სამუშაოები ვენახების შესახებ საკადასტრო ინფორმაციის
შეკრებისათვის, კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მევენახეობის რეგიონებში ჩატარდა. ამ
მიზნით მომზადდა ოპერატორების ჯგუფი, ჯამში 103 ადამიანი. კახეთში მევენახეთა
რეგისტრაცია და ვენახის ამონაწერების გაცემა 2019 წელს დაიწყო. 2019-2020 წლებში, 15
ათასამდე ვენახების საკადასტრო ამონაწერი გაიცა; 2021 წელს, საკადასტრო ამონაწერი
სულ გაცემულია 25 780 მევენახე ფერმერზე.
ღვინის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ვენახების კადასტრის პროგრამას 2014
წლიდან ახორციელებს. პროგრამის ფარგლებში ჯამურად აღწერილია 40 ათასი ჰა
ვენახების

ფართობი.

საქართველოს

ვენახების

ეროვნული

კადასტრის

შექმნა

უზრუნველყოფს რთველის პროცესის გამარტივებას და გამჭვირვალედ ჩატარებას,
წარმოებული ღვინის და სხვა ყურძნისეული პროდუქტის მიკვლევადობასა და ხარისხის
უზრუნველყოფას.
ვენახების კადასტრი თითოეული ვენახის ნაკვეთის ინდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის
შესახებ დეტალური ინფორმაციის - ვენახის მდებარეობა, ვაზის ჯიშები, დარგვის
თარიღი, ვენახის მდგომარეობა და ა.შ. შეგროვებით იქმნება.
ვენახების კადასტრი გააჩნია ევროკავშირის წევრ ყველა იმ ქვეყანას, სადაც მევენახეობამეღვინეობის ინდუსტრიაა განვითარებული.

საქართველო, ვენახების კადასტრის

შექმნით, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ევროპულ გამოცდილებას დანერგავს.
2022 წელს პროგრამა განხორციელდება ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში და
მომავალში საქართველოს მევენახეობის ყველა რეგიონს მოიცავს.
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ქართული ღვინის პოპულარიზაცია

მსოფლიო

პანდემიის

გამოწვევების

მიუხედავად,

ქართული

ღვინის

მარკეტინგული

ღონისძიებები

2021

წელს აქტიურად გაგრძელდა, რამაც,
შესაბამისად

ზეგავლენა

იქონია

ქართული ღვინის ცნობადობისა და
პოპულარიზაციის
პირდაპირ

აისახა

ზრდაზე,

რაც

ექსპორტის

მაჩვენებლებზე.
2021 წელს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებითა და მხარდაჭერით ჩატარებული
ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია შემდეგი:
 სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში 2021 წლის 3 მარტიდან - 1 აპრილის
ჩათვლით, კორეის ფონდის გალერეაში გამოფენა „საქართველო მეღვინეობის
აკვანი“

გაიმართა.

ექსპოზიციაზე

წარმოდგენილი

იყო

საქართველოს

ტერიტორიაზე, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნიმუშები და
ეროვნული მუზეუმის უნიკალური ფოტო არქივი, რამაც დამთვალიერებლებს
შესაძლებლობა მისცა საქართველოში ღვინის დამზადების 8 000 წლიან უწყვეტ
ტრადიციას გაცნობოდნენ.

 23 აპრილს, დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის ონლაინ დეგუსტაცია გაიმართა.
ქართული ღვინის ონლაინ წარდგენას ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი, ღვინის
ეროვნული

სააგენტოს

კონტრაქტორი

კომპანიის

"Swril

Wine

Group"

ხელმძღვანელი სარა ებოტი უძღვებოდა. დეგუსტაციას ღვინის პროფესიონალები,
6
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ღვინით ვაჭრობის სფეროში დასაქმებული პირები და მედიის წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ,

რომელთაც

ქართული

ღვინის მწარმოებელი

10

კომპანიის

სხვადასხვა დასახელების ღვინოების ნიმუშები წინასწარ გაეგზავნათ.

 5

მაისს,

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

ორგანიზებით,

ქართველი

მწარმოებლებისთვის ონლაინ სემინარი „გერმანიის ღვინის ბაზარი“ გაიმართა.
სემინარში, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „ff.k
Public

Relations”

ექსპერტები

უძღვებოდნენ,

40-მდე

ქართული

ღვინის

მწარმოებელი კომპანია მონაწილეობდა. ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა
მიეცათ, გაცნობოდნენ გერმანიის ღვინის ბაზრის სტრუქტურას, გერმანიის მსხვილ
იმპორტიორებს,

ბიზნესპარტნიორთა

მოძიების

მეთოდებს,

მომხმარებლის

პრიორიტეტებს, შეეფასებინათ წარმოების ძლიერი და სუსტი მხარეები, ექსპორტის
პოტენციალი და ბარიერები.

 18 მაისს, იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამართული ღონისძიების „მსოფლიოს
ორმაგი

მემკვიდრეობა“

ფარგლებში

გამართული

დეგუსტაციის

მთავარი

კონცეფცია ქართული ღვინის იაპონურ ტრადიციულ სამზარეულოსთან „ვაშოკუ“
შეხამება იყო. ღონისძიებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი
მარკეტინგული კომპანიის „Red Bridge” დირექტორი, ღვინის მაგისტრი კენიჩი
ოჰაში და ცნობილი იაპონელი სომელიე სატორუ მორი უძღვებოდნენ. ტოკიოში
გამართულ დეგუსტაციაში მონაწილეობდნენ ჟურნალისტები, ბლოგერები, ღვინის
მწერლები და პროფესიონალები. მათ ის ქართული ღვინოები დააგემოვნეს,
რომლებიც უკვე იყიდება იაპონიის ბაზარზე.
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 21-24 მაისს, ქართული ღვინო საფრანგეთის პრესტიჟულ გასტრონომიულ
ფესტივალზე „SAVIM Printemps Salon des Vignerons et de la Gastronomie“, ღვინის
ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ”Le Pont Caucasien“ ორგანიზებით
იყო წარდგენილი. ფესტივალი ქალაქ მარსელში გაიმართა და მასში საფრანგეთის
ბაზარზე

არსებული

სხვადასხვა

ქვეყნის

ღვინოების

იმპორტიორები

მონაწილეობდნენ. კომპანიის Le Pont Caucasien“ ხელმძღვანელმა, ენოლომაი ილია
კახოიძემ ფესტივალის სტუმრებს ის ღვინოები გააცნო, რომლებიც უკვე იყიდება
საფრანგეთში.
Gastronomie“

ფესტივალი „SAVIM Printemps Salon des Vignerons et de la
1989

წლიდან

ტარდება

და

ითვლება

ერთ-ერთ

წამყვან

გასტრონომიულ ღონისძიებად.

 28 მაისს, ქართული ღვინის ონლაინ დეგუსტაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში
სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ,,Marq Energie Consulting’’ ორგანიზებით
გაიმართა.

მასში

60-მდე

ადგილობრივი

სომელიე,

ღვინის

მწერალი

და

იმპორტიორი, ასევე, ქართველი ღვინის მწარმოებლები მონაწილეობდნენ. ონლაინ
ღონისძიებას ,,Marq Energie Consulting’’-ის ხელმძღვანელი ჯული პეტერსონი (Julie
Peterson) და ამერიკელი ტოპ-სომელიე ტეილორ პარსონსი (Taylor Parsons)
უძღვებოდნენ.

ღვინის

პროფესიონალებს

შესაძლებლობა

ჰქონდათ,

დაეგემოვნებინათ წინასწარ გაგზავნილი დასავლეთ საქართველოს ის ღვინოები,
რომლებიც უკვე წარმოდგენილია აშშ-ის ბაზარზე.

 30

მაისს,

პოლონეთში,

ქალაქ

კრაკოვში,

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

კონტრაქტორი კომპანიის „მალინოვა“ ორგანიზებით, ქართული ღვინის წარდგენა
გაიმართა.

ღონისძიებაში

მონაწილეობდნენ

სომელიეები,

რესტორატორები,

ღვინის სფეროს მწერლები და მედიის წარმომადგენლები

კრაკოვიდან და
8
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კატოვიცედან. დეგუსტაციაზე, ძირითადად, წარმოდგენილი იყო ქართლის,
კახეთისა და იმერეთის იმ მცირე მარნების 10-მდე დასახელების ღვინო, რომელთა
ექსპორტი პოლონეთის ბაზარზე ჯერ არ ხორციელდება. კრაკოვში გამართულ
ქართული ღვინის წარდგენას ღვინის ჟურნალისტი მარიუს კაპჩინსკი და
კომპანიის „მალინოვა“ ხელმძღვანელი მარჩინ სვიატკოვსი უძღვებოდნენ.

 10 ივნისს, სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის „Meiburg Wine
Media” ორგანიზებით,

ქართული ღვინის დეგუსტაცია ჰონგ-კონგში ღვინის

ადგილობრივი პროფესიონალებისთვის გაიმართა. ღონისძიებას „Meiburg Wine
Media”-ს ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი უძღვებოდა,
რომელმაც მონაწილეებს, დეგუსტაციის პარალელურად, ქართული ღვინის
ისტორია, თანამედროვე და ტრადიციული მეღვინეობის ტექნოლოგიები გააცნო.
ღონისძიების მონაწილეებს 10-მდე სხვადასხვა სახეობის ღვინის დეგუსტაციის
შესაძლებლობა მიეცათ.

 12-13 ივნისს, საქართველოში საფერავის მეორე საერთაშორისო კონკურსი
გაიმართა. კონკურსი, რომლის ინიციატორი და ორგანიზატორია ასოციაცია
„ქართული ღვინო“, საფერავის და მისგან დამზადებული მრავალფეროვანი
ღვინოების ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. კონკურსზე 70მდე მწარმოებელმა საფერავის ყურძნის ჯიშისგან სხვადასხვა ტექნოლოგიით
წარმოებული 250-მდე ღვინის ნიმუში წარადგინა. მსგავსი კონკურსები ხელს
უწყობს

საფერავის

გაუმჯობესებას,

რაც

ჯიშის

ყურძნისგან

უმნიშვნელოვანესია

დამზადებული
ქვეყანაში

ღვინის

ღვინის

ხარისხის

ინდუსტრიის

განვითარებისთვის, რადგან ექსპორტის უდიდესი წილი სწორედ საფერავისგან
დამზადებულ ღვინოებზე მოდის.
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 18 ივნისს,ქართული ღვინის პოპულარიზაციის

ხელშეწყობის

ფარგლებში,

მონაკოში, სასტუმროში „Le Meridian” ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარი
გაიმართა.

ხუთი

ქართული

კომპანიის

სხვადასხვა

სახეობის

ღვინოები

სომელიეებმა განსხვავებულ კერძებთან ერთად დააგემოვნეს და შეაფასეს.
ღონისძიებას 95 მოწვეული სტუმარი ესწრებოდა, მათ შორის, დარგის ექსპერტები,
სომელიეები, პოტენციური იმპორტიორები და საერთაშორისო ასოციაციის
„Epicure Club Monaco” წარმომადგენლები. დეგუსტაცია-სემინარი საერთაშორისო
ასოციაციის

„Epicure

Club

Monaco”

და

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

კონტრაქტორი, ქართული ღვინის იმპორტიორი კომპანიის „LE PONT CAUCASIEN“
ორგანიზებით განხორციელდა.

 22 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ბრიტანული კომპანიის
„Swirl Wine Group” ორგანიზებით, ლონდონში ქართული ღვინის დეგუსტაცია
გაიმართა. დეგუსტაციაზე, ქართული ღვინის ადგილობრივმა იმპორტიორებმა 50ზე მეტი ქართული ღვინის სხვადასხვა ბრენდი წარმოადგინეს, რომლებიც უკვე
ხელმისაწვდომია დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე. ამასთან ერთად, წარმოდგენილი
იყო 50-ზე მეტი ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიის 100-მდე დასახელების
ღვინოები, რომლებიც ამ ეტაპზე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით,
ცდილობენ ქართული ღვინის სტრატეგიულ, დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე
დამკვიდრებას.

 24 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „მალინოვა“
ორგანიზებით, ქართული ღვინის დეგუსტაცია ქალაქ კრაკოვთან მდებარე
10
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ისტორიულ დასახლებაში „Srebrna Gora“ გაიმართა. წარმოდგენილი იყო როგორც
კლასიკური მეთოდით, ისე ქვევრში ტრადიციული ტექნოლოგიით დაყენებული
ქართული ღვინოები. დეგუსტაციას ღვინის პროფესიონალები, რესტორატორები,
სომელიეები, ღვინით ვაჭრობის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები, ჯამში, 70მდე სტუმარი

დაესწრო.

დეგუსტაციაზე

წარმოდგენილი

იყო

სხვადასხვა

დასახელების 14 ღვინო, მათ შორის, ისეთი კომპანიების პროდუქცია, რომლებიც
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ახლა იმკვიდრებენ ადგილს
პოლონეთის ღვინის ბაზარზე.

 30 ივლისს ქალაქ პეკინში, „ქართული ღვინის საპრომოციო ცენტრში“ ქართული
ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. პროფესიონალი სტუმრების წინაშე ქართული
ღვინის მრავალფეროვნების, ისტორიისა და კულტურის შესახებ დოქტორმა ჰუანგ
იუტონგმა ისაუბრა, ხოლო დეგუსტაციას ღვინის პროფესიონალი კესიდი დარტი
უძღვებოდა. ქართული ღვინის წარდგენას 50-მდე დისტრიბუტორი, სომელიე და
კვების ინდუსტრიის წარმომადგენელი დაესწრო. აღნიშნული ღვინის ნიმუშები
ჩინეთში წარმოდგენილი ქართული ღვინის იმპორტიორების მიერ შეირჩა.

 ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და
„მალინოვა“

კონტრაქტორი კომპანიის

ორგანიზებით, ქართული ღვინის დეგუსტაციები 17 აგვისტოს

კრაკოვსა და 18 აგვისტოს კატოვიცეში გაიმართა. პოლონეთის აღნიშნულ
ქალაქებში წარმოდგენილი იყო კლასიკური მეთოდით და ქვევრში ტრადიციული
ტექნოლოგიით დაყენებული ქართული ღვინოები, მათ შორის, ისეთი კომპანიების
პროდუქცია, რომლებიც

ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ახლა

იმკვიდრებენ ადგილს პოლონეთის ღვინის ბაზარზე.

დეგუსტაციას ღვინის

პროფესიონალები, რესტორატორები, სომელიეები, ღვინით ვაჭრობის სფეროს და
11
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მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ და მას გამომცემლობის ,,Vinisfera“
ხელმძღვანელი მარიუშ კაპჩინსკი უძღვებოდა.

 ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „ff.k Public Relations” მიერ
სემინარ/დეგუსტაცია

ღვინის

ოთხ

უმსხვილეს

იმპორტიორ

კომპანიასთან

გაიმართა: Vinocentral - 16 აგვისტო; Weinladen - 26 აგვისტო; Belvini.de
აგვისტო და Pellegrini

- 27

- 27 აგვისტო. ღონისძიება მიზნად ისახავდა ქართული

ღვინის, როგორც ძლიერი, პერსპექტიული, მრავალფეროვანი და ხარისხიანი
ბრენდის წარდგენას. აღნიშნული სახის კომუნიკაცია უზრუნველყოფს ქართველი
ღვინის მწარმოებლების დაკავშირებას პოტენციურ იმპორტიორებთან და ბაზარზე
ქართული ღვინისადმი ინტერესის გაზრდას.

 9 სექტემბრს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და გამომცემლობის
,,Vinisfera“ ორგანიზებით, პოლონეთში, ქალაქ პოზნანში ქართული ღვინის
დეგუსტაცია გაიმართა. პოზნანში გამართული დეგუსტაცია
პოლონეთის

სტრატეგიულ

ბაზარზე

ქართული

მნიშვნელოვანია

ღვინის

ცნობადობის

გასაზრდელად. პოზნანში, ძირითადად, ის ღვინოები იყო წარმოდგენილი,
რომლებიც, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, პოლონეთის ბაზარზე
ადგილს ახლა იმკვიდრებენ.

 13 სექტემბერს ქართული ღვინის წარდგენა იაპონიის ქალაქ მაცუმოტოში
გაიმართა.

ღონისძიებას

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

კონტრაქტორი

მარკეტინგული კომპანიის „Red Bridge” დირექტორი, ღვინის მაგისტრი კენიჩი
ოჰაში და ცნობილი იაპონელი სომელიე მოტოჰირო ოკოში უძღვებოდნენ.
ქართული ღვინო ნაგანოში პირველად იყო წარმოდგენილი და მისი მიზანი
მომხმარებლებში ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდა და ღვინით ვაჭრობის
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ბაზარზე გაყიდვების ხელშეწყობა იყო. დეგუსტაციას რესტორნების, ღვინის
ბარების, სასტუმროების ქსელების 35 წარმომადგენელი დაესწრო.

 27 სექტემბერს აშშ-ში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს და მარკეტინგული კომპანიის
,,Marq Energie Consulting’’ ორგანიზებით, ქართული ღვინის წარდგენის ღონისძიება
გაიმართა. ვაშინგტონში მდებარე მიშელინის ვარსკვლავის მქონე ერთ-ერთ
ცნობილ რესტორანში „Maydan“ ქართული ღვინის დეგუსტაცია იმპორტიორების,
ღვინის პროფესიონალების, მედიის, სარესტორნო და სავაჭრო
წარმომადგენლებისთვის გაიმართა.

ქსელების

ღონისძიებაზე წარმოდგენილი

იყო

ქართული ღვინოები, რომლებიც უკვე იყიდება აშშ-ს ბაზარზე და 60-მდე ისეთი
ნიმუში, რომელსაც ამერიკელი მომხმარებელი ჯერ არ იცნობს.

 19 ოქტომბერს ტოკიოში ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ღონისძიებას
ადგილობრივი იმპორტიორები დაესწრნენ, მათ შორის იყვნენ მსხვილი იაპონური
კომპანიების წარმომადგენლებიც. პრეზენტაცია
ისტორიასა და

საქართველოს მეღვინეობის

თანამედროვეობის შესახებ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს

კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის „Red Bridge” დირექტორმა, ღვინის
ცნობილმა მაგისტრმა, კენიჩი ოჰაშიმ წარმოადგინა. დეგუსტაციაზე 13 სხვადასხვა
ქართული ღვინო იყო წარმოდგენილი.

 22

ოქტომბერს,

აშშ-ს

ქალაქ

ნიუ-იორკში

გამართულ

ღონისძიებაზე,

10

ადგილობრივი იმპორტიორის მიერ წარმოდგენილი იყო 120 ქართული ღვინო,
რომლებიც უკვე წარმატებით იყიდება აშშ-ის ბაზარზე. აქვე, პოტენციურ
იმპორტიორებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, გასცნობოდნენ 118 ღვინის ისეთ ნიმუშს,
რომელსაც ამერიკელი მომხმარებელი ჯერ არ იცნობს. ღვინის ეროვნული
13
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სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის ,,Marq Energie Consulting’’
ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებას ღვინით ვაჭრობის სფეროსა და მედიის
100-ზე

მეტი

წარმომადგენელი

დაესწრო.

ქართული

ღვინის

საექსპორო

პოტენციალის გაზრდის მიზნით, ოქტომბერში, ანალოგიური დეგუსტაციები
ვაშინგტონსა და სან-ფრანცისკოშიც გაიმართა.

 29-30 ოქტომბერს, შვეიცარიის კონფედერაციის დედაქალაქ ბერნში, ფესტივალის
„FERNWEH” ფარგლებში, „ქართული ღვინის ფორუმი“ გაიმართა, რაც ქართული
ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის გაზრდის ხელშეწყობისთვის განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია. ღვინის ფორუმს ბერნის მერი ალეკ ფონ გრაფენრიდი (Alec von
Graffenried) დაესწრო და ქართული მეღვინეობის ისტორიას და ქართული ღვინის
კომპანიების მიერ წარმოდგენილ ღვინოებს გაეცნო. ღვინის პროფესიონალებსა და
დაინტერესებულ პირებს, ორი დღის განმავლობაში, შესაძლებლობა ჰქონდათ
გასცნობოდნენ

ქართული

კომპანიების

მიერ

წარმოდგენილ

სხვადასხვა

დასახელების ღვინოებს.

 5 ნოემბერს, პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე
„EnoExpo 2021” წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 20 კომპანიის
ის ღვინოები,

რომლებიც, დღეისათვის, პოლონეთის ბაზარზე არ იყიდება.

გამოფენის ფარგლებში, მცირე მარნების მიერ წარმოებული ქვევრის ღვინოების
დეგუსტაციაც გაიმართა, რომელსაც ღვინის პროფესიონალები,
ღვინით

ვაჭრობის

სფეროს

და

მედიის

წარმომადგენლები

სომელიეები,
დაესწრნენ.

დეგუსტაციას გამომცემლობის ,,Vinisfera“ ხელმძღვანელი მარიუშ კაპჩინსკი
უძღვებოდა.
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 „ქართული ღვინის ფორუმის” ფარგლებში, 9

ნოემბერს

პენსილვანიის

უნივერსიტეტში კონფერენცია გაიმართა, რომელიც ქართული ღვინის კულტურასა
და ისტორიას, მეღვინეობის სექტორში პანდემიით შექმნილ ახალი გამოწვევებს,
აშშ-ის ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია-რეალიზაციის სტრატეგიასა
და სამოქმედო გეგმებს მიეძღვნა. ფორუმის ფარგლებში, ქალაქ ბოსტონში,
დეგუსტაცია-სემინარი

„Amber

Wine

Festival

in

Boston”

ღვინის

პროფესიონალებისთვის, ხოლო ქალაქ ფილადელფიაში, ქართული ღვინის
დეგუსტაცია ადგილობრივი დისტრიბუტორების, იმპორტიორების, სარესტორნო
ქსელებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა.

 26 ნოემბერს, გერმანიის ქალაქ კიოლნში გამართული ქართული ღვინის
დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „ff.k Public
Relations” მიერ იყო ორგანიზებული და მას გერმანიის სომელიეთა ასოციაციის
წარმომადგენლები
საექსპორტო
ადგილობრივი

უძღვებოდნენ.

პოტენციალის

ქართული

გაზრდის

სასტუმროების,

მიზნით

რესტორნების

ღვინის

ცნობადობისა

გამართულ
და

სავაჭრო

და

ღონისძიებას
ქსელების

წარმომადგენლები დაესწრნენ. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო ქართული
ღვინის

მწარმოებელი

20

კომპანიის

როგორც

ქვევრის,

ისე

კლასიკური

ტექნოლოგიით დამზადებული ღვინოები.

 27 ნოემბერს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და საქართველოს
ღვინის კლუბის ორგანიზებით, მთაწმინდის პარკში რიგით მე-12 „ახალი ღვინის
ფესტივალი" ჩატარდა. ფესტივალში 150-მდე ღვინის მწარმოებელი, მათ შორის,
100-მდე მცირე საოჯახო მარანი მონაწილეობდა, საქართველოს სხვადასხვა
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კუთხიდან. ღვინის მწარმოებლებმა სტუმრებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის
2020 წლის მოსავლის ღვინოები დააგემოვნებინეს. ფესტივალის ჩატარების
მთავარი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და სამომხმარებლო
კულტურის გაზრდაა.
 29 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე, ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და „Interco
Nouvelle-Aquitaine“-ის მხარდაჭერით, საფრანგეთში ქართველი მეღვინეების
სასწავლო

ვიზიტი

საერთაშორისო

განხორციელდა.

თანამშრომლობის

ღვინის

სააგენტოს

ეროვნულ
„Interco

სააგენტოსა

და

Nouvelle-Aquitaine“

ერთობლივი პროექტი მიზნად ისახავს ქართველ და ფრანგ ღვინის მწარმოებლებს
შორის გამოცდილების გაზიარებასა და თანაშრომლობის ხელშეწყობას; პროექტი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული ღვინისა და კულტურის საფრანგეთში
პოპულარიზაციისთვის.

პროექტის

ფარგლებში,

ქართველი

მეღვინეები

საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში საერთაშორისო გამოფენას „SITEVI” დაესწრნენ,
ხოლო ქალაქ ბორდოში, ფრანგულ მევენახეობებს ესტუმრნენ, სადაც ისტორიულ
ღვინის საცავებს, ვაზის მოვლისა და ღვინის დაყენების მეთოდებს გაეცნენ.
 8 დეკემბერს, ლონდონში ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ბრიტანული კომპანიის „Swirl Wine
Group” ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული
ღვინოების დეგუსტაციასთან ერთად, სარა ებოტის პრეზენტაცია ქართული ღვინის
კულტურისა და ისტორიის სტუმრებისთვის გაცნობას მოიცავდა. დეგუსტაციაზე
წარმოდგენილი იყო როგორც ქვევრის, ისე კლასიკური მეთოდით დამზადებული
უნიკალური ქართული ღვინოები. აღნიშული ღონისძიება მიზნად ისახავდა დიდ
ბრიტანეთში ქართული ღვინის მომხმარებლის ზრდის ხელშეწყობას. ღონისძიებას
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80-მდე სტუმარი, ღვინის პროფესიონალები და მომხმარებლები დაესწრნენ,
რომლებსაც ქართული ღვინო 13-მა ადგილობრივმა იმპორტიორმა გააცნო.
 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სამ ქალაქში, შანხაისა (15 დეკემბერი), ჩენგდუში
(17 დეკემბერი) და შენჭენში (20 დეკემბერი), ქართული ღვინის წარდგენა
სახელწოდებით „Georgian Wine Roadshow“ გაიმართა. ქართული ღვინის წარდგენას
ღვინის მაგისტრი ჟულიენ ბულარი (Julien Boulard MW) უძღვებოდა.

ჟულიენ

ბულარი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის
„Meiburg Wine Media” მიერ „ქართული ღვინის საგანმანათლებლო პროგრამის“
ფარგლებში შერჩეულ იმ ხუთ ღვინის პროფესიონალს შორისაა, რომლებიც
ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით,
საგანმანათლებლო

ღონისძიებებს

უძღვებიან.

ჩინეთში სემინარებსა და
გამართული

ღონისძიებების

ფარგლებში, ჟულიენ ბულარმა სტუმრებს საქართველოს ისტორია, ქართული
ღვინის კულტურა, ქართული ვაზის ძირითადი ჯიშები, მევენახეობის რეგიონები
და ღვინის დაყენების მნიშვნელოვანი ასპექტები გააცნო;

 ქართული ღვინო კრაკოვის საშობაო ფესტივალზე იყო წარმოდგენილი. კრაკოვში
გამართულ საშობაო ფესტივალზე სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორმა კომპანიამ „მალინოვა“ („Malinova
spólka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

S.K“)

წარადგინა.

კომპანიის

წარმომადგენლები, ღვინის დეგუსტაციასთან ერთად, ფესტივალის სტუმრებს
ქართული ღვინის ისტორიასა და კულტურას აცნობდნენ.
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ქართული

ღვინის

პოტენციალის
2021

საექსპორტო

გაზრდის

წლის

მიზნით,

სექტემბერში

საქართველოს მთავრობამ „ქართული
ღვინის

პოპულარიზაციის

ხელშეწყობის

სახელმწიფო

პროგრამა“ დაამტკიცა. პროგრამის
მიზანია საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის,
კონკურენტუნარიანობისა
პრიორიტეტული

და

ცნობადობის

საექსპორტო

ბაზრების

გაზრდა,

სტრატეგიული

დივერსიფიცირება.

და

პროგრამას

განახორციელებს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოორდინაციით.
ღვინის ეროვნული სააგენტო, მისთვის გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში,
მარკეტინგული ხარჯების თანადაფინანსებას მხოლოდ იმ კომპანიებითვის
განახორციელებს, რომლებიც ექსპორტს პრიორიტეტულ ბაზრებსა და მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებში ახორციელებენ, გარდა დსთ-ს ქვეყნებისა.
პროგრამის განმახორციელებელი უწყებაა სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო,
ხოლო პოტენციური ბენეფიციარი − საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია სსიპ ღვინის
ეროვნული

სააგენტოს

მწარმოებელთა

ელექტრონულ

ბაზაში

და

ახორციელებს/განახორციელებს ქართული ღვინის ექსპორტს და რომელთანაც
პროგრამის

ფარგლებში

შესაძლებელია,

გაფორმდეს

ხელშეკრულება

ანაზღაურების შესახებ.
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რთველი 2021

2021 წელს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს
საქმიანობა უმთავრესად მიმართული იყო
რთველის

ორგანიზებულად

ჩატარების

სამზადისსა და წარმართვაზე. რთველის
საკოორდინაციო შტაბი ქალაქ თელავში 20
აგვისტოს გაიხსნა.
ყურძნის გადამუშავების პროცესში 250-მდე
დიდი, მცირე და საშუალო ღვინის საწარმო იყო ჩართული. ეს იძლეოდა შესაძლებლობას,
რომ ყურძენი შეფერხებების გარეშე ბარდებოდა.
საქართველოში 243 ათასი ტონა ყურძენი გადამუშავდა. 23 ათასამდე მევენახემ ყურძნის
რეალიზაციით 270 მლნ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. გადამუშავებული ყურძნიდან
145 ათას ტონამდე რქაწითელია, 81 ათას ტონამდე საფერავი, 4,5 ათას ტონამდე კახური
მწვანე, 1,7 ათასი ტონა ალექსანდროულ-მუჯურეთული და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის
ყურძენია.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის რთველის მხარდასაჭერად,
სუბსიდირების

პროგრამა

ამოქმედდა.

„რთველის

ხელშეწყობის

ღონისძიებების“

ქვეპროგრამით, კახეთის რეგიონში, სუბსიდია მიიღო მხოლოდ ღვინის იმ კომპანიამ,
რომელმაც 2021 წლის რთველის განმავლობაში შეისყიდა და გადაამუშავა კახეთის
რეგიონში მოწეული არანაკლებ 100 ტონა რქაწითელის ან კახური მწვანის ჯიშის ყურძენი
და შესყიდული 1 კგ ყურძნის სანაცვლოდ ყურძნის ჩამბარებელს გადაუხადა არანაკლებ
0,90 ლარი. კახეთის რეგიონში მოწეული 1 კგ ყურძნის შესყიდვის სანაცვლოდ, ღვინის
კომპანიებზე სუბსიდია გაიცემოდა: ა) 1 კგ რქაწითელისათვის - 0,35 ლარი; ბ) 1 კგ კახური
მწვანისათვის - 0,35 ლარი. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში სუბსიდია მიიღო ყველა იმ
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კომპანიამ, რომელმაც შეიძინა და გადაამუშავა „ხვანჭკარის“ მიკროზონაში მოწეული
არანაკლებ 3 ტონა ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძენი და 1 კგ
ყურძენში მევენახეს არანაკლებ 7 ლარი გადაუხადა. სუბსიდიის თანხამ შეადგინა 3 ლარი
1 კგ როგორც ალექსანდროულის, ისე მუჯურეთულის ჯიშის ყურძენზე.
ეს

იყო

ფერმერი

პირველი

რთველი,

საწარმოებს

როდესაც

ყურძენს

ღვინის

ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული
მევენახეობის

კადასტრის

ამონაწერის

საფუძველზე აბარებდნენ.
მიმდინარე წლის რთველის დროს, სტიქიამ
რამდენჯერმე

დააზიანა

მოსავალი.

26

აგვისტოს, ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა, კახეთის რეგიონში, გურჯაანის, თელავისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში, 4600 ჰა ფართობის ვენახები დააზიანა.

„მოსავლის

მართვის კომპანიამ“ დასეტყვილი ყურძნის სასპირტედ მიღება-გადამუშავება სტიქიიდან
მეორე დღესვე, 27 აგვისტოს დაიწყო. 2 სექტემბერს სეტყვა კვლავ განმეორდა ყვარელსა და
თელავში, დაზიანდა 180 ჰა ფართობის ვენახები.
7 სექტემბრის მდგომარეობით, კახეთის რეგიონში, სეტყვით დაზიანებული 15 ათას
ტონამდე ყურძენი სახელმწიფო საწარმო შპს „მოსავლის მართვის კომპანიის“ მიერ
სრულად იყო დაბინავებული. დასეტყვილი ყურძნის რეალიზაციით მევენახეების
შემოსავალმა 13 მლნ ლარს მიაღწია. სეტყვის შედეგად დაზიანებული ყურძენი
მევენახეებმა 1 კგ რქაწითელი 0,80 ლარად და 1 კგ საფერავი - 1 ლარად ჩააბარეს.
მთავრობის გადაწყვეტილებით, მევენახებმა, რომლებსაც სეტყვამ 100%-ით გაუნადგურა
მოსავალი ერთჯერადი კომპენსაციის სახით თითოეულ 1 ჰექტარ ფართობზე 3000 ლარი
მიიღეს.
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 აღსანიშნავია, რომ რთველის პერიოდში, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთის
რეგიონში მცხოვრები 150 ახალგაზრდა ღვინის საწარმოებში ოპერატორის
პოზიციაზე დაასაქმა. ახალგაზრდები კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში
ჩატარებული

გასაუბრებების

შედეგად

შეირჩნენ.

შერჩეულ

კანდიდატებს,

რთველის აღრიცხვის პროგრამის ტრენინგები რთველის საკოორდინაციო შტაბში,
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტებმა
ჩაუტარეს. რთველის აღრიცხვის პროგრამა ქვეყანაში 2013 წლიდან მუშაობს.
პროგრამა უზრუნველყოფს ჩაბარებული ყურძნის შესახებ სრული მონაცემების
შეგროვებას, რაც მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებისთვის მნიშვნელოვანია.
დასაქმებული ახალგაზრდების ნაწილს, ანალოგიური სამუშაო გამოცდილება
გასული წლების რთველიდან ჰქონდა.
 საკოორდინაციო შტაბის წევრები რთველს ვაქცინირებული შეხვდნენ - სააგენტოს
თანამშრომელთა, მათ შორის, რთველის საკოორდინაციო შტაბის წევრთა
აბსოლუტური

უმრავლესობა

უკვე

ორჯერადად

ვაქცინირებული

იყო.

საკოორდინაციო შტაბის წევრების ჯანმრთელობის მაქსიმალური დაცვისა და
რთველის პროცესის შეუფერხებელი წარმართვის მიზნით, შტაბის წევრებს კვირაში
ორჯერ ტესტირება უტარდებოდათ.
ქართული ღვინის ხარისხის კონტროლი

ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის
ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი ქართული
ღვინის

მაღალი

ხარისხის

უზრუნველყოფის ხელშეწყობაა. სააგენტო
აქტიურად
მილიონობით
ქართული

მუშაობს,

რათა

წარმოებული
ღვინო

ათეულ
ბოთლი

საერთაშორისო
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სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ივნისის თვიდან,
ქართული საექსპორტო ღვინის ხარისხის მონიტორინგის პროცესში საერთაშორისო
აუდიტორული კომპანიები ჩაერთვნენ. ახალი რეგულაციით, სერტიფიცირებული
საექსპორტო

ქართული

ღვინის

ინსპექტირებას

საერთაშორისო

აუდიტორული

კომპანიები „SGS“ და „Bureau Veritas” გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ახორციელებენ.
დამოუკიდებელი, ავტორიტეტული საერთაშორისო კომპანიების „SGS“ (შვეიცარია) და
„Bureau

Veritas“

(საფრანგეთი)

ჩართულობა

მნიშვნელოვანია

მონიტორინგის

პროცესისთვის, რათა სწორედ იმ ღვინის ექსპორტირება განხორციელდეს, რომელმაც
უკვე გაიარა სერტიფიცირება. აღნიშნული ინიციატივა ღვინის კერძო სექტორიდან
მომდინარეობდა და მისი მიზანი საექსპორტო ღვინის ხარისხის უფრო მეტი
გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფაა. ამ დრომდე, ინსპექტირება

კომპანიის მიერ

საექსპორტო სასერტიფიკატო განაცხადის წარმოდგენის პროცესში ხორციელდებოდა.
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიები ჩართულობით, საექსპორტოდ განკუთვნილი
სერტიფიცირებული ღვინის პარტიის ინსპექტირება შესაძლებელი გახდა გაფორმების
ეკონომიკურ ზონაში.
საინსპექციო კონტროლი
ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით, 2021 წელს
განხორციელდა 50 სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო ზედამხედველობა,
აღებული იყო 700 ნიმუში, დარღვევების რაოდენობა - 6. განხორციელდა 41 საინსპექციო
კონტროლი, აღებული იყო 116 ნიმუში, აქედან 3-ს ეთქვა უარი სერტიფიკატის გაცემაზე.
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების „SGS“ და „Bureau Veritas” მიერ გაფორმების
ეკონომიკურ ზონაში განხორციელდა 166 საინსპექციო კონტროლი, აღებული იყო 324
ნიმუში, გაუქმებული სერტიფიკატის რაოდენობა - 20.
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დეგუსტაციები
ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით,

ჩატარდა 275

დეგუსტაცია, შემოვიდა 12 527 ნიმუში, 688 შეფასდა უარყოფითად და დანარჩენი
შეფასდა დადებითად.
სერტიფიცირება
საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე შემოვიდა სულ 11956
განაცხადი. შემოსული განაცხადების საფუძველზე გაიცა სხვადასხვა დანიშნულების
დოკუმენტაცია:
VI-1 ფორმის სერტიფიკატი /ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის/ - 8389 ცალი;
შესაბამისობის სერტიფიკატი მწარმოებელ

კომპანიაზე,

10244 ცალი; სხვადასხვა ალკოჰოლიანი სასმელების

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

სერტიფიცირების

სამმართველოს მიერ, გაცემულია სულ 18633 სერტიფიკატი.
ადგილწარმშობის დასახელებები

ქვევრს დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის
სტატუსი მიენიჭა
ქვევრი

პირველი

არასასურსათო

პროდუქტია, რომელიც ადგილწარმოშობის
დასახელებისა

და

გეოგრაფიული

აღნიშვნის სახელმწიფო რეესტრს დაემატა.
შემუშავდა ქვევრის სტანდარტი, გარემოს
დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტრომ

სარეგისტრაციო

მონაცემებში

დეტალურად გაწერა ქვევრის, როგორც საღვინე ჭურჭლის ფორმა, აღწერილობა, ზომები
და მოცულობა, დასამზადებელი ნედლეული, დამზადების ტექნოლოგია და სხვა
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მახასიათებლები. აღნიშნული სპეციფიკაციების დაცვა ქართული ღვინის ხარისხის
გაუმჯობესებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ქვევრის გეოგრაფიულ აღნიშვნად
დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის, რომელსაც
მეღვინეობის 8-ათასწლიანი უწყვეტი ისტორია აქვს. ქართული ტრადიციული მეთოდით
ღვინის დაყენება ეროვნულ საღვინე ჭურჭელს - ქვევრს უკავშირდება. ქვევრის დამზადება
ქართველი ხალხის ინტელექტის ნაყოფს წარმოადგენს.
მიკვლევადობის სისტემას კოორდინაციას უწევს ქვევრის დაცული გეოგრაფიული
აღნიშვნის ან სხვა უფლებამოსილი ორგანიზაცია, რომლის მიერ განსაზღვრული
ნიშანდება თან უნდა ახლდეს პროდუქტს.

დარეგისტრირდა 25-ე ადგილწარმოშობის დასახელება: მაღრაანისი ქისი.
საქართველოში რეგისტრირებულ დაცული
ადგილწარმოშობის დასახელებებს ღვინო
„მაღრაანის ქისი“ დაემატა. „მაღრაანის ქისი“
უნდა იყოს:

თეთრი მშრალი და

ქარვისფერი მშრალი. მაღრაანის მიკროზონა
მოიცავს სოფლებს: მაღრაანი, ფიჩხოვანი,
არგოხი და ბაბანეური. ღვინო „მაღრაანის
ქისის“

წარმოებისათვის

განკუთვნილი

ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ მაღრაანის მიკროზონაში გაშენებული
ვენახებიდან.
„მაღრაანის ქისი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ქისის ჯიშის ყურძნიდან (სინონიმი „მაღრაანული ქისი“).
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ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტი

•

მომზადდა ხელნაწერის საბოლოო
ვერსია და საპროექტო წინადადება
ორენოვანი

(ქართული

და

ინგლისური) წიგნის გამოსაცემად
„კლიმატის ანალიზი საქართველოს
თანამედროვე

მევენახეობისათვის:

პრაქტიკული

სახელმძღვანელო

მევენახეებისათვის“. წიგნი დაიბეჭდება 2022 წლის პირველ კვარტალში.
გამოქვეყნდა საბოლოო რედაქციით 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. 2021. Traching the history of grapevine cultivation in Georgia by combining geometric
morphometric and ancient DNA. Vegetation History and Archaiology 30 (1): 63-71
DOI:10.1007/s00334-020-00803-0
საანგარიშო პერიოდში ასევე გამოქვეყნდა სტატიები:
1)

ვაზისა და ღვინის კულტურა საქართველოში: ღვინის ეროვნული სააგენტოს
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უცნობი სურათი. ველური ბუნება. 13 (38) ზამთარი, გვ. 72-75.
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1)
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 ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობა აქტიურად
შუქდება

ბეჭდურ,

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

ელექტრონულ,

სოციალურ

და

სატელევიზიო

მედიაში

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

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

https://twitter.com/Georgian_wine,

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