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სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო
9 თვის ანგარიში, 2022 წელი

სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ძირითადი საქმიანობა მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის
განვითარების ხელშეწყობაა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ღვინის ეროვნული სააგენტო
შემდეგი მიმართულებებით მუშაობს:
 მევენახეობის განვითარება;
 ქართული ღვინის პოპულარიზაცია;
 ღვინის ხარისხის კონტროლი;
 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები;
 ქართული ვაზის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია;
 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობების სისტემის განვითარება.
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2022 წლის 9 თვეში განხორციელებული საქმიანობიდან აღსანიშნავია:
რთველი 2022
მესამე
კვარტლის
მდგომარეობით,
მოსავლის
საპროგნოზო
მაჩვენებლის
ძირითადი ნაწილი, 200 ათასამდე ტონა
ყურძენი უკვე გადამუშავებული იყო.
საანგარიშო პერიოდში, კახეთის რეგიონში,
ღვინის საწარმოებს ყურძენი 18 000-მდე
მევენახემ ჩააბარა, მათმა შემოსავალმა 200
მილიონი
ლარი
შეადგინა.
გადამუშავებული ყურძნიდან 102,7 ათას
ტონამდე რქაწითელია, 75,5 ათას ტონამდე
საფერავი, 4,5 ათას ტონამდე კახური მწვანე
და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ყურძნის მიღება-გადამუშავების პროცესში 250მდე საწარმო იყო ჩართული.
გასული წლების ანალოგიურად, რთველის ორგანიზებულად ჩატარებას, ჩასაბარებელი
ყურძნის აღრიცხვიანობისა და მიკვლევადობის
უზრუნველყოფის სამუშაოებს
კოორდინაციას რთველის შტაბი უწევდა.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2022 წლის რთველის მხარდასაჭერად,
სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება, რომლის მიზანია სრულად დაბინავდეს ყურძნის
მოსავალი. სუბსიდიას მიიღებს ყველა ის კომპანია, რომელიც რთველის განმავლობაში შეიძენს
და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ არანაკლებ 100 ტონა რქაწითელის ან კახური
მწვანის ჯიშის ყურძენს და 1 კილოგრამ ყურძენში მევენახეს გადაუხდის არანაკლებ 90
თეთრს.ღვინის კომპანიებზე სუბსიდია გაიცემა 1 კგ რქაწითელისა და კახური მწვანისთვის 0,35 ლარი.
20 სექტემბერს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია თელავში,
საკოორდინაციო შტაბში 2022 წლის რთველის მიმდინარეობის საკითხებს გაეცნო.
მინისტრის განცხადებით, ქართული ყურძნის ხარისხის გაუმჯობესება მნიშვნელოვანია, რაც
მის საერთაშორისო რეპუტაციასა და ფასს განაპირობებს.
მინისტრი სოფელ ბუშეტსა და ოჟიოში იმყოფებოდა, სადაც ადგილობრივი ფერმერების
ვენახები დაათვალიერა და რთველშიც მიიღო მონაწილეობა.
ოთარ შამუგია, კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულ გიორგი ალადაშვილთან ერთად,
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოშიც იმყოფებოდა, სადაც სახელმწიფოს ფინანსური
მხარდაჭერით შექმნილი მარანი დაათვალიერა.
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ქართული ღვინის პოპულარიზაცია
2022

წელს,

ქართული

პოპულარიზაციისა
გაზრდისკენ

და

მიმართული

ღვინის
ცნობადობის

ღონისძიებები

აქტიურად გრძელდება ქართული ღვინის
სტრატეგიულ

ბაზრებზე:

ამერიკის

შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი,
პოლონეთი,

გერმანია,

ბალტიისპირეთის

ქვეყნები, ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთ
კორეა. სტრატეგიულ ბაზრებზე სააგენტოს კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან გაფორმდა
ხელშეკრულებები, გაიწერა წლიური ღონისძიებები და გეგმები.
საანგარიში პერიოდში ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა 23 დეგუსტაციაზე, 8 გამოფენასა
და 5 ფესტივალზე აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში,
პოლონეთში,

შვედეთში,

შევიცარიაში,

ჩინეთში,

დანიაში,

სამხრეთ

კორეაში

და

საქართველოში.
საანგარიშო პერიოდში გამართული ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია:
 9-10 მარტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ნიუ-იორკში, ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა „Vinexpo America”

გაიმართა.

გამოფენაში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი 23 კომპანია მონაწილეობდა. ეს იყო
ქართული ღვინის ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო წარდგენა COVID-19-ის
პანდემიის დაწყების შემდეგ. ამერიკის სტრატეგიულ ბაზარზე დასამკვიდრებლად,
ქართველი მწარმოებლებისთვის ეს გამოფენა კიდევ ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა
იყო ახალი სავაჭრო პარტნიორებისა და მომხმარებლების მოსაძიებლად. აღსანიშნავია,
რომ აშშ ქართული ღვინის ერთ-ერთი სტრატეგიული ბაზარია, სადაც 2021 წელს
ექსპორტის ისტორიული მაქსიმუმი - 1 მილიონი ბოთლი ღვინო დაფიქსირდა.
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 28 მარტიდან 1 აპრილამდე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, რაჭალეჩხუმის მცირე მარნების წარმომადგენლებს პროფესიული სასწავლო კურსი
ჩაუტარდათ. ერთკვირიანი პროფესიული სასწავლო კურსი თბილისში გაიმართა.
მონაწილებმა სხვადასხვა ტექნიკურ და საკანონმდებლო საკითხზე, მათ შორის,
ეტიკეტირება, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების რეგულაციები, სერტიფიცირება,
ინსპექტირება,

საბაჟო

პროცედურები,

ღვინის

დეგუსტაციის

საფუძვლები,

საერთაშორისო შეფასების სისტემები WSET/OIV, მარკეტინგული ინსტრუმენტები და
სხვა ინფორმაცია დარგის სპეციალისტებისგან მიიღეს. აღნიშნული საკითხების
საფუძვლიანი ცოდნა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მცირე მარნების ეფექტიანად
ფუნქციონირებისთვის.

 29 მარტს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე, ლევან მეხუზლა, ღვინის
მწარმოებელ მსხვილ ექსპორტიორ 70-მდე კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა და
ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ახალი პროგრამის მიზნები, პირობები და
მონაწილეობისთვის საჭირო ტექნიკური საკითხები გააცნო. საქართველოს მთავრობამ,
გასული

წლის

ბოლოს,

„ქართული

ღვინის

პოპულარიზაციის

ხელშეწყობის

სახელმწიფო პროგრამა“ დაამტკიცა, რომლის მიზანი ქართული ღვინის მსოფლიო
მასშტაბით ცნობადობისა და ახალ ბაზრებზე ექსპორტის გაზრდის ხელშეწყობაა.
პროგრამას ღვინის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროსთან კოორდინაციით განახორციელებს.

 28 აპრილს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ლონდონში ქართული
ღვინის

დეგუსტაცია

გაიმართა.

ღონისძიებას

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

კონტრაქტორი ბრიტანული კომპანიის „Swirl Wine Group” ხელმძღვანელი, ღვინის
მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ღონისძიებას 70-ზე მეტი სტუმარი დაესწრო სომელიეები, ღვინით ვაჭრობის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები. ლონდონში
გამართულ დეგუსტაციაზე ქართული ღვინის იმპორტიორებმა 150-მდე დასახელების
ქართული ღვინო წარმოადგინეს, მათ შორის ისეთი ღვინოები, რომლებიც ბრიტანეთის
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ღვინის ბაზარზე ჯერ არ იყიდება. დიდი ბრიტანეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი იმპორტიორი და

ღვინის მომხმარებელი ქვეყანაა, რომელიც 2014 წლიდან

გამოიკვეთა როგორც ქართული ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი
სტრატეგიული ბაზარი. 2021 წელს, დიდ ბრიტანეთში ექსპორტირებული იყო 736391
ბოთლი ღვინო, ზრდამ, 2020 წელთან შედარებით, 71% შეადგინა.

 6 მაისს შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში გამოფენა „საქართველო - 8000 წლის მეღვინეობა“
გაიხსნა. ციურიხში მდებარე ეთნო ღვინის მუზეუმში “Ortsmuseum Hongg”, ექვსი თვის
განმავლობაში,

დამთვალიერებელს

შესაძლებლობა

ექნება

ქართული

ღვინის

კულტურასთან და ისტორიასთან დაკავშირებულ ექსპონატებს, არტეფაქტებსა და სხვა
საინფორმაციო-საილუსტრაციო მასალას გაეცნოს. გამოფენა საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოსა
და ციურიხში მდებარე „ქართული ღვინის გალერეის“ (GeoHaus GmbH) ორგანიზებით
და შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იმართება.
გამოფენა ოფიციალურად

ქართული ვაზის დარგვის ცერემონიალით გაიხსნა,

გამოფენის ფარგლებში, რეგულარულად გაიმართება წარდგენა-დეგუსტაციები და
ღვინის პროფესიონალებთან თემატური შეხვედრები.

 11 მაისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, დიდ ბრიტანეთში ქართული
ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას, რომელიც ქალაქ მანჩესტერში ჩატარდა,
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ბრიტანული კომპანიის „Swirl Wine
Group” ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ღონისძიებას 40მდე სტუმარი დაესწრო - სომელიეები,
წარმომადგენლები.

ლონდონში

ღვინით ვაჭრობის სფეროს და მედიის

გამართულ

დეგუსტაციაზე

ქართული

ღვინის

იმპორტიორებმა 60-მდე დასახელების ქართული ღვინო წარმოადგინეს, მათ შორის
ისეთი ღვინოები, რომლებიც ბრიტანეთის ღვინის ბაზარზე ჯერ არ იყიდება.

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
www.wine.gov.ge, E: info@wine.gov.g

6
 13 მაისს თბილისში, ბუნებრივი ღვინის ფესტივალი „ZERO COMPROMISE” გაიმართა.
რიგით მესამე ფესტივალი „ZERO COMPROMISE“, ასოციაციის „ბუნებრივი ღვინო“
ორგანიზებით და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, დედაქალაქში,
ყოფილი აბრეშუმის ქარხანაში გაიმართა. ფესტივალზე, საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონიდან,

ასოციაციის

„ბუნებრივი

ღვინო“

წევრი

90

მწარმოებელი

იყო

წარმოდგენილი. ღონისძიებას ყოველწლიურად სტუმრობენ ღვინის იმპორტიორები,
ჟურნალისტები, მწერლები და ინდუსტრიის სხვა პროფესიონალები სხვადასხვა
ქვეყნიდან, რაც საშუალებას აძლევს ადგილობრივი მარნების წარმომადგენლებს,
ადგილზე გააცნონ ღვინოები პოტენციურ მყიდველებს.

 14 მაისს, მთაწმინდის პარკში, საქართველოს ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული
რიგით მე-13 „ახალი ღვინის ფესტივალი" გაიმართა. ფესტივალის მიზანი ქართული
ტრადიციული

ქვევრის

ღვინის

პოპულარიზაცია,

ახალი

ჯიშების

გაცნობა,

საქართველოში წარმოებული ღვინის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ღვინის
სამომხმარებლო კულტურის განვითარებაა. წელს ფესტივალში 61 ღვინის კომპანია, 89
საოჯახო მარანი და ღვინის შეფუთვა/მოხმარებასთან დაკავშირებული აქსესუარების
მწარმოებელი 10 კომპანია მონაწილეობდა.

 14-15 მაისს, დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ ლონდონში

ბუნებრივი ღვინოების

საერთაშორისო გამოფენა „RAW” (The Artisan Wine Fair) ჩატარდას, რომელშიც, ღვინის
ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოდან ქვევრის ღვინის მწარმოებელი
9 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის ორგანიზატორი ცნობილი ღვინის ექსპერტი
იზაბელ ლეჟერონია (საფრანგეთი).საქართველო ,,RAW WINE”-ში (The Artisan Wine
Fair) 2012 წლიდან მონაწილეობს. აღნიშნულ გამოფენაზე ქართული ღვინის წარდგენა
ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობას აძლევს, ღვინის პროფესიონალთა ფართო
აუდიტორიას და პოტენციურ იმპორტიორებს საკუთარი პროდუქცია გააცნონ.

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
www.wine.gov.ge, E: info@wine.gov.g

7
 15-17 მაისს, გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში, ღვინისა და ალკოჰოლიანი
სასმელების საერთაშორისო გამოფენა „ProWein-2022“ გაიმართა. ღვინის ეროვნული
სააგენტოს

მხარდაჭერით

და

ასოციაციის

„ქართული

ღვინო“

ორგანიზებით,

გამოფენაში ქართული ღვინის მწარმოებელი 24 კომპანია მონაწილეობდა. „ProWein”
1994 წლიდან ტარდება და ის მსოფლიოში ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოფენა და ღვინის მწარმოებლებისთვის წლის
მთავარი მოვლენაა. თავდაპირველად, საქართველოდან გამოფენაში მონაწილეობას
მხოლოდ 5 კომპანია იღებდა. გამოფენის მასშტაბებიდან და მნიშვნელობიდან
გამომდინარე, ქართული კომპანიების მხრიდან ინტერესი მზარდია, შესაბამისად,
მზარდია მონაწილე კომპანიების რაოდენობაც.

 16 მიასს, სკანდინავიის ქვეყნებში ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით,
შვედეთში, სტოკჰოლმის სომელიეთა სკოლაში „The Wine Hub” ქართული ღვინის
მასტერკლასი და პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარის მრჩეველი გოგა თევზაძე უძღვებოდა. ღონისძიება ღვინის ეროვნული
სააგენტოს

მხარდაჭერითა

ორგანიზებით

და

ადგილობრივი

შვედეთის

სამეფოში

სომელიეებისთვის,

საქართველოს

კვებისა

და

საელჩოს

ალკოჰოლური

სასმელების სფეროს წარმომადგენლებისთვის გაიმართა.

 20 მაისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი
მარკეტინგული კომპანიის „Meiburg Wine Media” ორგანიზებით, ქართული ღვინის
დეგუსტაცია ჩინეთის ქალაქ შენჭენში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლისთვის
გაიმართა. ღონისძიების „Meiburg Wine Media” ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი
დებრა მეიბურგი უძღვებოდა, რომელმაც მონაწილეებს, დეგუსტაციის პარალელურად,
ქართული ღვინის ისტორია და თანამედროვე ინდუსტრია გააცნო. სპეციალური
პრეზენტაცია მოიცავდა ინფორმაციას მრავალფეროვანი ქართული ვაზის ჯიშებისა და
საქართველოს მეღვინეობის რეგიონების შესახებ. ღონისძიების მონაწილეებს 12
სხვადასხვა სახეობის ღვინის დეგუსტაციის შესაძლებლობა მიეცათ.
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 19 მაისს, პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის „Peope PR"
ორგანიზებით, ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარი გაიმართა. ღონისძიებაზე
ქართული ღვინის მწარმოებელი 12 კომპანიის ღვინოები იყო წარმოდგენილი.
დეგუსტაციას, რომელსაც ცნობილი ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ღვინის სკოლის
დამფუძნებელი
სომელიეები,

სიმონ

მილონასი

ღვინის

(Szymon

დისტრიბუტორები

Milonas)
და

უძღვებოდა,
ცნობილი

პოლონელი
რესტორნების

წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში, სტუმრებს შესაძლებლობა
მიეცათ, გასცნობოდნენ ქართული ღვინის კულტურას, ისტორიას და თანამედროვე
ინდუსტრიას.

 25

მაისს,

ქართული

ღვინის

პოპულარიზაციისა

და

საექსპორტო

ბაზრების

დივერსიფიკაციის მიზნით, პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის
„Peope PR" ორგანიზებით, ქართული ღვინის მორიგი დეგუსტაცია-სემინარი გაიმართა.
დეგუსტაცია-სემინარს, რომელსაც ცნობილი ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ღვინის
სკოლის

დამფუძნებელი

სიმონ

მილონასი

(Szymon

ადგილობრივი მედიის, კომერციული სექტორისა და

Milonas)

უძღვებოდა,

პოლონეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში,
სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ, გასცნობოდნენ ქართული სუფრის კულტურასა და
ტრადიციებს. ღონისძიებაზე ქართული ღვინის მწარმოებელი 6 კომპანიის ღვინოები
და ქართული სამზარეულო იყო წარმოდგენილი.

 20-23 მაისს, იტალიის ქალაქ რომში ღვინის გამოფენა “ROME WINE EXPO”-ს გაიმართა,
სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 8
მარანი იყო წარმოდგენილი. გამოფენის ფარგლებში ქართლი ღვინის სემინარიდეგუსტაცია გაიმართა.
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 ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, 10-12 ივნისს ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების მე-14 საერთაშორისო გამოფენა WinExpo Georgia 2022 გაიმართა.
გამოფენაში 200-მდე კომპანია (ოჯახური მარანი, საშუალო და მსხვილი საწარმო, ბიო
ღვინის და ქვევრის ღვინის მწარმოებლები, ღვინის ტექნოლოგიების, შესაფუთი
მასალების, აქსესუარებისა და სერვისების მომწოდებლები) მონაწილეობდა. გამოფენას
საერთაშორისო მონაწილეები იტალიიდან, თურქეთიდან და გერმანიიდან ჰყავდა.
გამოფენის ფარგლებში, ჩატარდა ღვინის ექსპორტის ფორუმი - WinExport FORUM,
რომელიც მიზნად ისახავდა მეწარმეებისა და ღვინის იმპორტიორების შეხვედრებს,
დისკუსიის რეჟიმში სხვადასხვა საექსპორტო ბაზრის განხილვას და რჩევებს
მეწარმეებისთვის.
 7-9 ივნისს, ლონდონის საგამოფენო ცენტრში „Olympia London“ ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა „London Wine Fair 2022”
გაიმართა, რომელშიც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ქართული ღვინის
მწარმოებელი 17 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის ფარგლებში, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Swirl Wine Group“ ხელმძღვანელმა, ბრიტანელმა
ღვინის მაგისტრმა,

სარა ებოტმა (Sarah Abbott) ქართული ღვინის პრეზენტაცია-

დეგუსტაცია ღვინის პროფესიონალებისთვის ჩაატარა. გამოფენაზე, რომელიც 1981
წლიდან ტარდება და ღვინის სექტორში ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებადაა მიჩნეული,
მიმდინარე წელს, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 400-მდე მონაწილეს სხვადასხვა
სახეობის 3 ათასზე მეტი ალკოჰოლიანი სასმელი ჰქონდა წარმოდგენილი. გამოფენას
დიდი

ბრიტანეთისა

და

ჩრდილოეთ

ირლანდიის

გაერთიანებულ

სამეფოში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სოფიო ქაცარავა და დესპანი
გიორგი საგანელიძე დაესწრნენ.
 19 ივნისს, ღვინის ეფსტივალი „მერანო“ გაიმართა, რომელიც იტალიაში 1992 წლიდან
იმართება და მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უნიკალურია არა მარტო ღვინის,
არამედ გასტრონომიული პროდუქტების წარმოების სფეროშიც.

ფესტივალის

ორგანიზატორები და მხარდამჭერები იყვნენ: ასოციაცია „ქართული ღვინო”, ღვინის
ეროვნული სააგენტო, „მერანოს ღვინის ფესტივალი“ და ონლაინ პლატფორმა „მერანო
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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Wine Hunter“; ღონისძიების პარტნიორია „შატო მუხრანი“. „შატო მუხრანში“
გამართულ ფესტივალს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე
ლევან მეხუზლა დაესწრნენ. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ
სხვადასხვა კომპანიის ღვინოები და გასტრონომიული პროდუქტები. ფესტივალზე
წარმოდგენილი იყო 100-მდე კომპანია. ღონისძიების ფარგლებში, კულინარული
მასტერკლასები, სემინარები, იტალიური და ქართული ღვინოების დეგუსტაცია
გაიმართა.
 13-17 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოს ბრიტანელი
ღვინის პროფესიონალების 10-კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა, რომლის შემადგენლობაში
სომელიეები, ღვინის იმპორტიორები და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ვიზიტი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Swirl Wine Group“
ორგანიზებით განხორციელდა. ტურის ფარგლებში, სტუმრები

ქართული ღვინის

მწარმოებელ კომპანიებს ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული
ღვინოები და

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის

მეურნეობის

სამეცნიერო-კვლევითი

კულტურების

ცენტრის

საკვლევ-სადემონსტრაციო

ჯიღაურას

ბაზაზე

ქართული

მრავალწლოვანი
ვაზის

ჯიშების

მრავალფეროვნებას გაეცნენ.
 21 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის
"People PR" და პოლონეთის სომელიეთა ასოციაციის ორგანიზებით, პოლონეთის ქალაქ
გდანსკში ქართული ღვინის პრეზენტაცია გაიმართა.

ღონისძიებაზე, რომელსაც

ცნობილი ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ღვინის სკოლის დამფუძნებელი სიმონ
მილონასი

(Szymon

Milonas)

უძღვებოდა,

წარმოდგენილი

იყო

პრეზენტაცია

საქართველოს, საქართველოს მეღვინეობის ისტორიისა და ტრადიციების შესახებ.
ღონისძიების ფარგლებში, სხვადასხვა ქართული კომპანიის ღვინოების დეგუსტაცია
გაიმართა. ღონისძიებას ცნობილი პოლონელი სომელიეები და კომერციული
სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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 24-26 ივნისს, რაჭა-ლეჩხუმის ღვინის პირველი ფესტივალი ღვინის ეროვნული
სააგენტოს მხარდაჭერით და შპს „ჯი ეს სერვის გრუპის” ორგანიზებით გაიმართა.
ფესტივალზე რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის დიდი, საშუალო და მცირე 65 მარანი იყო
წარმოდგენილი,

რომელთაც

შესაძლებლობა

მიეცათ,

საკუთარი

პროდუქცია

წარედგინათ სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებისთვის, ფესტივალზე მოწვეული
ევროპელი იმპორტიორებისა და ქართველ ექსპორტიორებისთვის. ფესტივალს
ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის
მოადგილე იური ნოზაძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან
მეხუზლა.
 25 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი
მარკეტინგული კომპანიის „Meiburg Wine Media” ორგანიზებით,
შენჭენში, იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორებისთვის

ჩინეთის ქალაქ

ქართული ღვინის

დეგუსტაცია გაიმართა. ქართული ღვინის წარდგენას ღვინისა და სპირტიანი
სასმელების საკონსულტაციო კომპანიის Tasting Annex დამფუძნებელი რაინტრე ჯუნ
ვეი (Raintree Jun Wei) უძღვებოდა. იგი გასულ წელს „Meiburg Wine Media”-ის მიერ
განხორციელებული „ქართული ღვინის საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში
შეირჩა ღვინის ოთხ პროფესიონალთან ერთად, რომლებიც, ჩინეთში ქართული ღვინის
პოპულარიზაციის

მიზნით,

სემინარებსა

და

საგანმანათლებლო

ღონისძიებებს

ატარებენ.
 20-23

ივნისს,

ბაზრების

დივერსიფიკაციის

მიმართულებით

მიმდინარე

ღონისძიებების ფარგლებში, დანიის სამეფოში ღვინის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ვიზიტის ფარგლებში, სააგენტოს თავმჯდომარის
მოადგილე დავით ტყემალაძე სკანდინავიური ღვინის აკადემიის დანიის ფილიალის
მენეჯერ თომას ილკაერს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში, ქალაქ კოპენჰაგენში, დანიის
სამეფოში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებითა და ღვინის ეროვნული სააგენტოსა
და კომპანიის „Georgisk vin“ მხარდაჭერით, ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა,
რომელსაც ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ, მათ შორის, სომელიების სკოლის
მენეჯერი, სომელიები, ღვინის ტურების ორგანიზატორები, ღვინის ონლაინ ჟურნალის
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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გამომცემლები და ღვინის მწერლები. ქართული ღვინის დანიის ქსელურ სავაჭრო
ობიექტებში რეალიზაციის საკითხი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის
მოადგილემ,

დავით

ტყემალაძემ

დანიის

უმსხვილესი

სავაჭრო

ობიექტების

გაერთიანების „Salling Group“ ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მენეჯერთან, თომას
ტრასტთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით და კომპანიის „Georgisk vin“ ინიციატივით, დანიის ქალაქ ორჰუსში
სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „საქართველო ღვინის სამშობლო“ ჩვენება
გაიმართა. ფილმის დასრულების შემდეგ, მოეწყო ქართული ღვინის დეგუსტაცია,
რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მრჩეველი გიორგი თევზაძე
უძღვებოდა. კომპანიის „Georgisk Vin“ დამფუძნებლის, სოფო საღარაძის ორგანიზებით,
ორჰუსში, ღვინის კლუბში „Capo Aarhus“ გაიმართა პრეზენტაცია საქართველოს,
ქართული სამზარეულოს, ღვინის ისტორიისა და მეღვინეობის თანამედროვე
ინდუსტრიის შესახებ, რომელსაც ასევე გიორგი თევზაძე უძღვებოდა.
 30 ივნისიდან 2 ივლისამდე, კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქ სეულში, ღვინისა და
სპირტიანი სასმელების საერთაშორისო გამოფენაზე „Seoul International Wine & Spirits
Expo 2022“,ქართული ღვინის მწარმოებელი 14 კომპანია იყო წარმოდგენილი.
გამოფენაში „Seoul International Wine & Spirits Expo“ საქართველო

უკვე მესამედ

მონაწილეობდა. აღსანიშნავია, რომ წელს ქართული ღვინის მიმართს დაინტერესება
მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი, რასაც საქართველოს ღვინის სტენდთან ღვინის
პროფესიონალებისა და ვიზიტორების სიმრავლეც ადასტურებდა. „Seoul International
Wine & Spirits Expo“, თავისი მასშტაბებით, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების
ერთ-ერთი უდიდესი ყოველწლიური ღონისძიებაა აზიის

რეგიონში. გამოფენის

ფარგლებში, შედგა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის, დავით
ტყემალაძის და ელჩის, ოთარ ბერძენიშვილის ინტერვიუები სხვადასხვა მედია
საშუალებებთან, მათ შორის

"Wine Review", "Korea Herald", და "Korea times", რაც

კორეაში ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
 გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით,
ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

მხარდაჭერითა

და

სააგენტოს

კონტრაქტორი

გერმანული მარკეტინგული კომპანიის „ff.k Public Relations“ ორგანიზებით, 30
ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით, საქართველოს გერმანელი ღვინის პროფესიონალების
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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ჯგუფი სტუმრობდა. ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ სომელიეები, მათ შორის 3
ღვინის მაგისტრი, ასევე, ღვინის ჟურნალისტები, რომლებიც ქართული ღვინის
მწარმოებელ კომპანიებს ქართლსა და კახეთში ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა
სტილის ქართული ღვინო. ამასთან ერთად, ტურის ფარგლებში, თბილისში მოეწყო
სპეციალური დეგუსტაცია (Speed Tasting), სადაც შეფასებისა და რეკომენდაციების
მიღების მიზნით, ღვინის პროფესიონალებს საკუთარი პროდუქცია ქართული ღვინის
მწარმოებელმა 20 კომპანიამ წარუდგინა.
 8 ივლისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და საქართველოს ბიზნესის
განვითარების ცენტრის (GBDC) ორგანიზებით, ქალაქ ლაიფციგში გამართულ
დეგუსტაციაზე, ქართული ღვინის მწარმოებელმა 36 კომპანიამ 100-ზე მეტი
სხვადასხვა ღვინო წარადგინა.

ქართული ღვინის დეგუსტაციის ღონისძიების

სტუმრებს შორის იყვნენ ლაიფციგის სავაჭრო სამრეწველო პალატის, ლაიფციგის
ქართული დიასპორის, ღვინის მაღაზიების,

რესტორნების

და კერძო სექტორის

წარმომადგენლები, ღვინის ტრეიდერები და მარკეტოლოგები გერმანიის სხვადასხვა
ქალაქიდან. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო როგორც მცირე მარნების, ისე დიდი
და საშუალო კომპანიების ქართული ღვინო.
 13-20

აგვისტოს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოში

სტუმრად ამერიკელი ღვინის პროფესიონალები იმყოფებოდნენ. ვიზიტს ორგანიზება
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორმა ამერიკულმა მარკეტინგულმა კომპანიამ
„Colangelo&Partners” გაუკეთა. ჯგუფის შემადგენლობაში ღვინით ვაჭრობის სფეროს
წარმომადგენლები და მარკეტოლოგები შედიოდნენ. სტუმრებმა ქართლსა და კახეთში
ქართული ღვინის მწარმოებელი 40-მდე კომპანიის ღვინოები დააგემოვნეს. ამერიკის
შეერთებულ შტატებში 2021 წელს დაფიქსირდა ქართული ღვინის ექსპორტის
ისტორიული მაქსიმუმი - 1 მილიონზე მეტი ბოთლი ღვინო. ამასთან, აშშ-ის ბაზარი
ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალფასიანი სეგმენტია, სადაც
ქართული ღვინის ერთი ლიტრის ფასი 6 აშშ დოლარს აღემატება.
 26-28 აგვისტოს, ღვინის ეკონომისტთა ამერიკული ასოციაციის მე-14 კონფერენციას,
ორი დღის განმავლობაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი მასპინძლობდა. კონფერენციის დასრულების შემდეგ, 100-მდე
მონაწილე ქართლსა და კახეთს სტუმრობდა, სადაც ქართული ღვინის მწარმოებელ
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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კომპანიებს, ვაზის ქართულ ჯიშებს, ღვინის წარმოების ტექნოლოგიებს და ქართული
ღვინის კულტურასა და ისტორიას გაეცნენ, სხვადასხვა დასახელების ქართული
ღვინოები დააგემოვნეს. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ სტუმრები აშშდან,

გერმანიიდან,

საფრანგეთიდან,

გაერთიანებული
კანადიდან,

ნიდერლანდებიდან,

სამეფოდან,

ავსტრალიიდან,

იაპონიიდან,
სამხრეთ

უნგრეთიდან,
აფრიკიდან,

იტალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. ღვინის ეკონომისტთა

ამერიკული ასოციაციის მე-14 კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ამერიკა-საქართველოს
ბიზნესსაბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა.
 26-28 აგვისტოს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, კორეის რესპუბლიკის
ქალაქ დეჯონში საერთაშორის ფესტივალზე "Daejeon International Wine Festival"
ქართული ღვინის 24 მწარმოებლის, როგორც დიდი კომპანოების, ასევე მცირე მარნების
ღვინო იყო წარმოდგენილი. ღვინის ფესტივალის "Daejeon International Wine Festival"
საზეიმო გახნის ცერემონია ქალაქ დეჯონში უმსხვილეს საგამოფენო ცენტრში"Daejeon
Convention Center" გაიმართა და მასში მონაწილეობა მიიღო ღვინის ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარის მრჩეველმა, მარიამ მეტრეველმა. ღვინის საერთაშორისო
გამოფენის ფარგლებში ქართველი ღვინის ექსპერტმა, მეღვინე ლადო უზუნაშვილმა
და ჰოლანდიელმა ღვინის მწერალმა საიმონ ვულფმა ქართული ღვინის მასტერკლასი
ჩაატარეს. ქართული ღვინის სტენდი "Daejeon International Wine Festival"-ზე პირველად
იყო წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ კორეის რესპუბლიკაში ქართულ ღვინის
მიმართ ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება, რასაც ადასტურებს ადგილობრივი
ღვინის ექსპერების, ბაიერებისა და ვიზიტორების სიმრავლე ქართული ღვინის
სტენდთან.
 3 სექტემბერს, იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით
სტუმარი

გამართულ ღონისძიებას „აღმოაჩინე ქართული ღვინო“,

300-მდე

დაესწრო. მათ შორის იყვნენ ადგილობრივი იმპორტიორები, ღვინის

პროფესიონალები,

სარესტორნო

და

სასტუმრო

ქსელებისა

და

მედიის

წარმომადგენლები. ქართული ღვინის წარდგენას იაპონიაში საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანი ელჩი თეიმურაზ ლეჟავა დაესწრო. ღონისძიების ფარგლებში
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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გაიმართა ღვინის დეგუსტაცია, სადაც იმპორტიორების მიერ 200-მდე ქართული ღვინო
იყო წარმოდგენილი. საქართველოს მეღვინეობის ისტორიასა და თანამედროვეობის
შესახებ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის „Red
Bridge” დირექტორმა, ღვინის ცნობილმა მაგისტრმა, კენიჩი ოჰაშიმ და ცნობილმა
იაპონელმა სომელიემ, მოტოჰირო ოკოშიმ ისაუბრეს.
 5-9 სექტემბერს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული
კომპანიის „Meiburg Wine Media’’ს დირექტორის, ღვინის მაგისტრ დებრა მეიბურგის
ხელმძღვანელობით, საქართველოს აზიიდან (ჩინეთი, ჰონგ-კონგი, სინგაპური) ღვინის
პროფესიონალები სტუმრობდნენ. ტურის ფარგლებში 10-კაციანი ჯგუფის წევრებმა,
რომლის

შემადგენლობაში

იმპორტიორები,

შედიოდნენ

ღვინის

მაგისტრები,

სომელიეები

და

ღვინის საწარმოები ქართლსა და კახეთში მოინახულეს, კახეთში

ასევე გაეცნენ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიას.

ღვინის მაგისტრის, დებრა

მეიბურგის შეფასებით, ქართული ღვინის ცნობადობა და ექსპორტი აზიის ბაზრებზე
მნიშვნელოვნად გაზრდილია. ღვინის ტურის ფარგლებში, თბილისში ასევე გაიმართა
სხვადასხვა კომპანიის ღვინოების დეგუსტაცია სადაც მწარმოებლებს შესაძლებლობა
მიეცათ სტუმრებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინოები გაეცნოთ,
გასაუბრებოდნენ ღვინის პროფესიონალებს და მიეღოთ მათგან აზიის ბაზრის
სპეციფიკასთან დაკავშირებული რჩევები.
 12-15 სექტემბერს, დიდი ბრიტანეთის ღვინის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობის
ამაღლებისა

და

საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით,

საქართველოს ბრიტანელი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი სტუმრობდა. ჯგუფის
შემადგენლობაში სომელიეები, ღვინის იმპორტიორები და მედიის წარმომადგენლები
იყვნენ. ღვინის პროფესიონალების საქართველოში ვიზიტი ღვინის ეროვნული
სააგენტოს

კონტრაქტორი

კომპანიის

„Swirl

Wine

Group“

ორგანიზებით

განხორციელდა. ტურის ფარგლებში, სტუმრები, ქართლსა და კახეთში, ქართული
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ეწვივნენ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას
მრავალწლოვანი კულტურების საკვლევ-სადემონსტრაციო ბაზაზე ქართული ვაზის
ჯიშების მრავალფეროვნებას გაეცნენ.

ღვინის ტურის ფარგლებში, ბრიტანელი
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სტუმრებითვის, თბილისში, სხვადასხვა კომპანიის ღვინოების დეგუსტაცია გაიმართა,
სადაც მწარმოებლებს შესაძლებლობა.
 22 სექტემბერს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, კორეის რესპუბლიკის
დედაქალაქ სეულში, ქართული ღვინისადმი მიძღვნილი მასშტაბური ღონისძიება
გაიმართა. ღონისძიებას 140 სტუმარი დაესწრო, რომელთა შორის იყვნენ მეღვინეობის
დარგის ადგილობრივი ექსპერტები, მედიის წარმომადგენლები, იმპორტიორები და
ინფლუენსერები.

ღონისძიების მონაწილეებს ქართული ღვინის ისტორია და

კულტურა ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა, თამარ მეტრეველმა წარუდგინა და ღვინის
ეროვნული სააგენტოს მიერ კორეის ბაზარზე უკვე განხორციელებულ და დაგეგმილ
მარკეტინგულ აქტივობებზე ისაუბრა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის კიდევ უფრო
გააღრმავებს ეკონომიკურ უერთიერთობებს და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
ქართული ღვინის ბაზრის დივერსიფიკაციას. ღონისძიების ფარგლებში, ქართული
ღვინის პროფესიული მასტერკლასი და პრეზენტაცია გაიმართა. კორეის ბაზარზე
მსგავსი მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც მიმართულია ქართული ღვინისა და
მეღვინეობის

უნიკალური

ისტორიისა

და

კულტურის

შესახებ

ცნობადობის

ამაღლებისკენ, ჯერ არ განხორციელებულა, რაც წინგადადგმული ნაბიჯია ქართული
ღვინის პოპულარიზაციის მიმართულებით. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო
ქართული ღვინის მწარმოებელი 21 კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინოები.
ქ.სეულში, ქართული ღვინისადმი მიძღვნილი მასშტაბური ღონისძიება ღვინის
ეროვნული სააგენტოს და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Wine 21" ერთობლივი
ორგანიზებით გაიმართა.
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ქართული ღვინის ხარისხი
საინსპექციო კონტროლი
ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების
ხარისხის კონტროლის მიზნით, 2022 წლის
9 თვეში თვეში საინსპექციო კონტროლი
განხორციელდა 40 კომპანიაში, აღებული
ნიმუშის რაოდენობა იყო 107.
სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა
31 კომპანიაში,

აღებული ნიმუშების

რაოდენობა იყო 518, 16 ნიმუშში აღმოჩნდა დარღვევა, კომპანიების ნიმუშების ნაწილზე
მიმდინარეობს ლაბორატორიული კვლევა.
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების „Bureau
Veritas“და „SGS“-ის მიერ ინსპექტირება გახორციელდა 128 კომპანიაში, ექსპორტზე უარი
ეთქვა 13 კომპანიის გარკვეულ ნიმუშებს.
დეგუსტაციები
ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით,

ჩატარდა 197

დეგუსტაცია. სულ შემოვიდა 8849 ნიმუში. დადებითად შეფასდა 8425 ნიმუში, დანარჩენი 424
უარყოფითად.
სერტიფიცირება
9 თვეში საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე შემოვიდა სულ 8857
განაცხადი. შემოსული განაცხადების საფუძველზე გაიცა სხვადასხვა დანიშნულების
დოკუმენტაცია:
VI-1 ფორმის სერტიფიკატი /ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის/ - 6,329 ცალი; შესაბამისობის
სერტიფიკატი - 7,490 ცალი; სხვადასხვა ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელ კომპანიაზე,
ღვინის ეროვნული სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს მიერ, გაცემულია სულ 12,819
სერტიფიკატი.
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ვენახების კადასტრის პროგრამა
2022

წელს,

ვენახების

კადასტრის

პროგრამა ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის
და

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონებში

განხორციელდება და უახლოეს მომავალში
საქართველოს

მევენახეობის

ყველა

რეგიონს მოიცავს. საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა საკადასტრე სამუშაოების
დაგეგმვა

მიმდინარე

წლისათვის,

განისაზღვრა სამუშაოების ქრონოლოგია და მასშტაბები. გაიმართა შეხვედრები რეგიონებში
საკადასტრე სამუშაოების დაგეგმვის, ქრონოლოგიისა და შესრულების მიზნით ქვემო
ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის ადმინისტრაციულ
ერთეულებში. ამასთან ერთად, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება
კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მევენახეობის ზონებში.
კახეთის მევენახეობა-მეღვინეობის ზონაში მევენახეების მიერ ყურძენი მარნებში ჩაბარდა
საკადასტრო მონაცემთა ბაზიდან (ABACO) გაცემული ამონაწერების საფუძველზე.
განახლდა კადასტრისათვის გამოყენებული მონაცემთა ბაზა და მოხდა მისი სრულყოფა
„აბაკოს“ ექსპერტებთან განხილვის ფორმატში. ტენდერით გამოვლენდა გამარჯვებული
კომპანია, რომელმაც ქვემო ქართლში დაიწყო საკადასტრე რუკებისთვის ორთო-ფოტოების
გადაღება, ამავე რეგიონისთვის დაიწყო ოპერატორების მომზადება.
სატენდერო

კონკურსის

მიერ

გამოვლენილმა

კომპანიამ

„ალიგატორი“,

რომელიც

ახორციელებს ქვემო ქართლის მხარის მარნეულის, გარდაბანის, თეთრიწყაროს და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტებში არსებული ვენახების, მცხეთა - მთიანეთის მხარის მცხეთის და
დუშეთის მუნიციპალიტეტებში არსებული ვენახების, შიდა ქართლის მხარის კასპის,
ქარელის, ხაშურის და გორის მუნიციპალიტეტებში არსებული ვენახების და სამცხე-
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ჯავახეთის მხარის ახალციხის, ბორჯომის, ასპინძისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში
არსებული

ვენახების

აეროფოტოგადაღებას,

წარმოადგინა

ორთოფოტოები,

ამჟამად

მიმდინარეობს წარმოდგენილი მასალის შემოწმება.
ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში, ვენახების კადასტრის
ოპერატორების მიერ, მიმდინარეობს ვენახების იდენტიფიკაცია და

ასევე, ინფორმაციის

შეკრება მევენახეებისა და მათი ვენახების შესახებ.

ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია
2014 წელს სააგენტომ „ქართული ვაზისა და
ღვინის

კულტურის

კვლევისა

პოპულარიზაციის“

და

პროექტის

განხორციელება დაიწყო, რომლის მიზანი
საქართველოს ღვინის კულტურის უძველეს
კერად

დადასტურებისათვის

ახალი

მონაცემების

შეგროვება,

მევენახეობა-

მეღვინეობის

უწყვეტი

ისტორიის

რეკონსტრუქცია და ქართული ღვინის პოპულარიზაციაა. მიმდინარე წლის პირველ
კვარტალში გამოცხადდა ტენდერი და მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში მომზადებული
წიგნის, „კლიმატის ანალიზი საქართველოს თანამედროვე მევენახეობისათვის“ ბეჭდვა
(ავტორები: გაბრიელე კოლა, ლუიჯი მარიანი, ოსვალდო ფაილა, ლუჩო ბრანკადორო, დავით
მაღრაძე).

საკანონმდებლო საქმიანობა
 საქართველოს მთავრობამ „ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და
სპირტის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და
ნივთიერებების
აღნიშნული

ჩამონათვალის

ტექნიკური

განსაზღვრის

რეგლამენტის

შესახებ”

მიზანია,

დადგენილება

ყურძნისეული

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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სპირტიანი

სასმლისა

და

სპირტის

წარმოებისა

და

რეალიზაციის

ეტაპებზე

რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრა. რეგლამენტი ადგენს ზოგად წესსა
და მოთხოვნებს ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის
ეტიკეტირების, წარდგენის, ბაზარზე განთავსებისა და ოფიციალური დასახელების
გამოყენების

მიმართ,

კომპანიებისადმი,

აგრეთვე,

ტექნიკურ

განსაკუთრებულ

რეგლამენტთან

მოთხოვნებს

შესაბამისობის

ღვინის

კონტროლის

განმახორციელებელი პირების ჩამონათვალს. ასევე, დადგინდა ყურძნისეული
წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის წარმოების ნებადართული პროცესების
მასალები და ნივთიერებები. ახალი რეგლამენტით, სამომხმარებლო ბაზარზე
დაუშვებელია

ყურძნისეული

წარმოშობის

სპირტიანი

სასმლის

განთავსება

სამომხმარებლო ტარაში დაფასოების გარეშე, შესაბამისად, სამომხმარებლო ტარაში
დაფასოებული სპირტიანი სასმლის ფაქტობრივ მოცულობით სპირტშემცველობასა და
ეტიკეტზე აღნიშნულ სპირტშემცველობას შორის გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს ±
0,3%-ს.

ტექნიკური რეგლამენტით ასევე განსაზღვრულია ბრენდის კატეგორიები

ასაკის ან დავარგების მიხედვით. ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავებულია „ვაზისა და
ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და მისი მოთხოვნების დაცვა
სავალდებულოა ყველა იმ ღვინის კომპანიისთვის, რომელთა სამეწარმეო საქმიანობა
მოიცავს ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის წარმოებას.

 საქართველოს მთავრობამ „სპირტიანი სასმლის, სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის
ეთილის

სპირტისა

სერტიფიცირების

და

წესის

სასოფლო-სამეურნეო
დამტკიცების

წარმოშობის

თაობაზე“

დისტილატის

დადგენილება

მიიღო.

დადგენილების მიღების მიზანია საქართველოში წარმოებული სპირტიანი სასმლის,
სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის ეთილის სპირტისა და სასოფლო-სამეურნეო
წარმოშობის

დისტილატის

სერტიფიცირებასთან

დარეგულირება,

რაც

დადგენილებაში

დეტალურად

ბიზნესოპერატორის

უზრუნველყოფს
არის

ვალდებულებები,

ამ

დაკავშირებული

პროდუქციის

გაწერილი
ნიმუშის

საკითხების

მაღალ

ხარისხს.

სერტიფიცირების

ეტაპები,

ლაბორატორიული

გამოცდის

პროცედურები, ინსპექტირების ჩატარებისა და სერტიფიკატის გაცემის პირობები.
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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სერტიფიცირებას ახორციელებს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის

მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – ღვინის ეროვნული სააგენტო.

ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული
ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
ადგილწარმოშობის

დასახელების

ღვინოების რაოდენობა 27-მდე გაიზარდა,
რაც ქართული ღვინის მრავალფეროვნებაზე
მიუთითებს

და

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია მისი პოპულარიზაციისა
და

საექსპორტო

პოტენციალის

ზრდისთვის.
გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციის
მოთხოვნით, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს „საქპატენტი“

ა(ა)იპ

„ზეგაანმა“ და „უსახელოურის ვაზისა და ღვინის დაცვის ასოციაციამ“ მიმართეს. ღვინოების
წარმოების სპეციფიკაციის მომზადებასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ სხვა ტექნიკურ
საკითხებში

ღვინის

ეროვნული

სააგენტო

„ქართული

ღვინის

ადგილწარმოშობის

დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის
ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მონაწილეობდა.
„ზეგაანი“ წითელი მშრალი ქვევრის ბიოღვინოა. მიკროზონა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
მოიცავს უშუალოდ სოფელ ზეგაანს და მის სავარგულებს. ზეგაანი შეიძლება მხოლოდ
ზეგაანის მიკროზონაში მოწეული საფერავის ჯიშის ყურძნისგან დამზადდეს.
„ოყურეშის უსახელოური“ წითელი ღვინოა, რომელიც, შაქრიანობის მიხედვით, შეიძლება
იყოს სამი სხვადასხვა კატეგორიის: მშრალი, ბუნებრივად ნახევრად მშრალი ან ბუნებრივად
ნახევრად ტკბილი. „ოყურეშის უსახელოურის“ მიკროზონა მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის
რეგიონში,

ცაგერის

ადმინისტრაციულ

მუნიციპალიტეტში.

ოყურეშის

უსახელოური

შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ მიკროზონაში მოწეული უსახელოურის ჯიშის ყურძნიდან.
მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
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ამ ეტაპზე, საქართველოში დარეგისტრირებულია დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების
შემდეგი ღვინოები: 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,
ახოები, მაღრაანის ქისი, ოყურეშის უსახელოური და ზეგაანი.

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
www.wine.gov.ge, E: info@wine.gov.g

