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ნაშრომში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ გამოხატავს ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერ-

თებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.



3

შესავალი 4

თავი 4: ადგილობრივი წარმოება და პოტენციალი  

 4.1 ადგილობრივი წარმოება 

14

15

ს ა რ ჩ ე ვ ი

თავი1: კაკლის კულტურის მიმოხილვა 

 1.1 კაკლის წარმოშობა  

 1.2 მცენარის დახასიათება 

 1.3 კლიმატური ფაქტორების ზემოქმედება მცენარეზე  

 1.4 გავრცელებული ჯიშები საქართველოში 

 1.5 კაკლის სამრეწველო ჯიშების მახასიათებლები 

 1.6 კაკლის გაშენება და მოვლა  

 1.7 კაკლის მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა 

6

5

8

7

7

7

6

6

თავი 2: კაკლის პროდუქტები  

 2.1 კაკლის ნაყოფი 

 2.2 კაკლის ზეთი

 2.3 კაკლის წენგო 

 2.4 კაკლის მერქანი  

9

10

10

10

10

თავი 3: კაკლის პირველადი გადამუშავება, შრობა და შენახვა  

 3.1 ნაყოფის სიმწიფის მაჩვენებლები  

 3.2 შრობა 

 3.3 შენახვა 

 3.4 გადამუშავება 

11

12

13

12

12

 1.8 კაკლის მოსავლის აღება  8

 1.9 კაკლის სასარგებლო თვისებები 8

 2.5 კაკლის ფოთლები  10

 2.6 კაკლის ნაჭუჭი  10

 4.2 პროგრამა „დანერგე მომავალი“  16

 4.3 ექსპორტის პოტენციალი 17

 4.4 კაკლის ფასი ადგილობრივ ჰიპერმარკეტებში 17

 4.5 კაკლის ადგილობრივი სანერგეები და ნერგების იმპორტი 18

 4.6 კაკლის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 19

 4.7 კაკლის SWOT ანალიზი  19

თავი 5: კაკლის მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა  

 5.1 ფართობი  

20

21

 5.2 წარმოება  21

 5.3 კაკლის საერთაშორისო ფასები 22

 5.4 მსოფლიო ვაჭრობის მიმოხილვა  24

 5.5 ნაჭუჭგაუცლელი კაკალი 26

თავი 6: დანართები  

 6.1 კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვი 

29

30

 6.2 კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვი მომავალში  31

 6.3 კაკლის ბაღის ხარჯები და შემოსავლები 33

 6.4 კაკლის ექსპორტ-იმპორტის დოკუმენტაცია და ნებართვები   35

 6.5 კაკლის ექსპორტ-იმპორტი და რეექსპორტი  36



4

საქართველოში კაკალი პოპულარული კულტურაა. ქართულ სამზარეულოში 
ხშირი გამოყენების გამო, კაკალს ჩვენს ქვეყანაში ფართოდ მოიხმარენ. ბო-
ლო პერიოდში, საქართველოში რამდენიმე ასეული ჰექტარი კაკლის ბაღი 
გაშენდა. ბაღების გაშენების ტემპებიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, 
რომ სულ რამდენიმე წელიწადში კაკლის იმპორტი მინიმუმამდე შემცირდება 
და ექსპორტის დიდი შესაძლებლობები გაჩნდება.
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1.1 კაკლის წარმოშობა

მკვლევართა უმრავლესობა კაკლის სამშობლოდ 
ირანსა და შუა აზიის ქვეყნებს მიიჩნევს, საიდანაც ეს 
კულტურა საბერძნეთსა და რომის იმპერიაში გავრ-
ცელდა. სახელწოდება lugans regia რომაული წარ-
მოშობისაა და „სამეფო კაკალს“ ნიშნავს. რომის იმპე-
რიიდან კაკალი გავრცელდა ევროპის ქვეყნებში, მოგ-
ვიანებით, მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში კი, ამერიკა-
ში, კერძოდ, კალიფორნიაში.

კაკალი კავკასიაში უძველეს კულტურად მიიჩნევა. სა-
ქართველოში მისი გავრცელების შესახებ პირველი 
ცნობა ბერძნულ წყაროებში გვხვდება და ძვ. წელთაღ-
რიცხვის VI-IV საუკუნეებს მიეკუთვნება. მას დიდ ყუ-
რადღებას უთმობდნენ. ბზასა და ზეთისხილთან ერ-
თად კაკალს ეკლესია-მონასტრების, სამლოცველოე-
ბის ირგვლივ აშენებდნენ.

XVII-XVIII საუკუნეებში დამპყრობელთა არაერთგზის 
შემოსევების გამო, ნარგაობის მნიშვნელოვანი ნაწი-
ლი განადგურდა. გადმოცემით, ქართლის ტერიტო-
რიის მნიშვნელოვანი ნაწილი კაკლის ტყეებით იყო 
დაფარული.

1.2 მცენარის დახასიათება

კაკალი ერთლებნიანი სქესგაყოფილი ჯვარედინდამ-
ამტვერიანებელი მცენარეა. ზრდასრულ ასაკში მცენა-
რე 20-30 მ სიმაღლეს აღწევს. პროდუქტიულობას 
ინარჩუნებს ასზე მეტი წლის განმავლობაში. ვარჯი 
ხშირი, განიერბირთვისებრი ან განიერპირამიდული 
ფორმის, ფოთოლი მორიგეობითი, კენტფრთართუ-
ლი. ყვავილი სქესგაყოფილი. მამრობითი ყვავილი - 
მჭადა ვითარდება წინა წლის ფოთლის იღლიაში, ხო-
ლო მდედრობითი ყვავილი - ერთწლიანი ნაზარდის 
წვერში.

ნაყოფი ერთთესლიანი - ორლებნიანი; სხვადასხვა 
ფორმისა და სიდიდის ნაჭუჭი გახევებული ენდოკარ-
პიუმია, მისი ზედაპირი გლუვი ან დაღარულია. ლებ-
ნებს შორის გახევებული ენდოკარპიუმია განვითარე-
ბული. კაკალს ძლიერი ფესვთა სისტემა ჰორიზონტა-
ლური მიმართულებით ბევრად სცილდება ვარჯის 
პროექციას. აქვს ვერტიკალური (მთავარღერძა) ფეს-
ვის განვითარების მიდრეკილება. კარგად ვითარდება 
საშუალოტენიან ნიადაგებზე, ვერ იტანს ჭარბტენიან 
ნიადაგებს, გრუნტის წყლების სიახლოვეს. გრუნტის 
წყლების დონე არ უნდა იყოს 2 მეტრზე ახლოს. ნიადა-
გის მიმართ მომთხოვნია, ვერ ხარობს ეწერ ნიადა-
გებში, ასევე მცირე სისქის ნიადაგებზე, როდესაც ნია-
დაგის ზედა შრეს მოსდევს მჭიდრო, ძნელად შესაღ-
წევი დედაქანი, თიხა ქვიშნარები, ანდეზიტები, ბაზალ-
ტები და ა.შ. ყველაზე უკეთ ხარობს მუქ და ღრმა, ნა-
ყოფიერ, ახალ თიხნარკირიან და თიხიან, აგრეთვე 
მდინარეების ხეობებში, ალუვიურ ნიადაგებზე. მძლავ-
რი ფესვთა სისტემის გამო, კარგად ვითარდება ქვიან, 

ღორღიან ნიადაგზეც, საკმაოდ ქარგამძლეა. ნიადა-
გის ოპტიმალური მჟავიანობაა pH 5-დან 8-მდეა. ვერ 
ეგუება მჟავე, დაჭაობებულ და დამლაშებულ ნიადა-
გებს. კაკლისთვის ხელსაყრელია მშრალი სუბტროპი-
კული და კონტინენტური კლიმატური ზონა.

გულის გამოსავლიანობა 50-55%

ნაყოფის ფორმა: კვერცხისებრი, ოვალური, მრგვა-
ლი

ნაყოფის სიდიდე: 32X30X29 მმ; 35X32X32 მმ; 
42X31X31 მმ

გემური თვისებები: მოტკბო გემო

ცხიმის შემცველობა: 65-70%

კაკლის ბაღის გაშენების სქემა ძლიერი ზრდის ჯი-
შებისათვის 10მX10მ, 10მX8მ

მოსავალი 3,2-3,5 ტ/ჰა-ზე

ინტენსიური ტიპის ბაღის გაშენების სქემა 8მX6მ, 
7მX5მ

მოსავალი 5,0-7,0 ტ/ჰა-ზე

სუსტი ზრდისა და ლატერალური მსხმოიარობის 
ჯიშები სრულ მსხმოიარობაში შედის 7-8 წლის, ხო-
ლო ძლიერი ზრდის ჯიშები კი - 11-12 წლის შემ-
დეგ.

1.3 კლიმატური ფაქტორების ზემოქმედება 

მცენარეზე

კაკალი სინათლისა და სითბოს მოყვარული მცენა-
რეა. ძნელად იტანს ყინვას, ტენიან ნიადაგში მინუს 20-
22 გრადუსს უძლებს, მშრალში - მინუს 30 გრადუსამ-
დე. ტენის მიმართ განსაკუთრებული მოთხოვნა არ გა-
აჩნია, საკმარისად გვალვაგამძლეა.

კლიმატური ფაქტორების ზემოქმედება კაკლის განვი-
თარების პირველ ფაზაში კვირტის გაშლა და ყვავი-
ლობა აპრილ-მაისში კრიტიკულია და დაბალი ტემ-
პერატურის მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარეა. 
შემდეგ პერიოდში აქტიური ზრდის ხელშემწყობია ნა-
ლექებისა და სითბოს საკმარისი რაოდენობა. მშრა-
ლი ზაფხულის განმავლობაში ჩქარდება ზრდის პრო-
ცესი და სწრაფად იწყება ყლორტის გამერქნება.

კაკლის ყინვაგამძლეობა დამოკიდებულია იმ პირო-
ბებზე, რომლებშიც ის ვითარდება: ნიადაგურ-კლიმა-
ტური პირობები, ექსპოზიცია, სიმაღლე ზღვის დონი-
დან, აგროღონისძიებების შესრულების ხარისხი. თუ 
ნაზარდმა მოასწრო ნორმალური განვითარება, გა-
მერქნება, ზამთრის ყინვები მას ვეღარ შეუქმნის საფრ-
თხეს. ცივი და ტენიანი ზაფხულის დროს მცენარე  
მერქნის მომწიფებას ზამთრის ყინვების დადგომამდე 
ვერ ასწრებს, შესაბამისად, ზამთარში მცენარე ზიან-

0დება.მოუმწიფებელი მერქნისთვის კრიტიკულია - 4,5  
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0-5,5 C ტემპერატურა. ამ დროს შესაძლებელია, ერთ-
წლიანი ნაზარდები მოიყინოს. თუ გაზაფხულზე  ტემ-

0 0პერატურამ 25 -26 C-მდე აიწია და შემდეგ მკვეთრად 
0 0დაეცა -3  -4 C-მდე,  ნასკვები და ახალი ყლორტები  

მოიყინება. საქართველოში კრიტიკული ტემპერატუ-
რა იშვიათია. შესაძლებელია კაკლის ბაღების ყველ-
გან გაშენება, მაგრამ უნდა შეირჩეს ქარისგან დაცუ-
ლი, ტენით უზრუნველყოფილი ნაკვეთები. ყინვაგამძ-
ლეობის მიხედვით, საადრეო სიმწიფის ჯიშები უფრო 
ყინვაგამძლეა, ვიდრე საგვიანო. 2017 წლის 26 აპ-
რილს მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიო-
ნებში მინუს 6 გრადუსი ყინვა დაფიქსირდა, რამაც 
მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კაკლის ნარგაობებს.

1.4 გავრცელებული ჯიშები საქართველოში

საქართველოში კაკალი გავრცელებულია ყველა რე-
გიონში, ზღვის დონიდან 1300 მ-ის სიმაღლემდე. 
სამრეწველო მნიშვნელობით რეკომენდებულია 
ზღვის დონიდან 500-1000 მ. სიმაღლეზე მდებარე მი-
წის ნაკვეთები. საქართველოში კაკალი გავრცელებუ-
ლია კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამცხე-ჯა-
ვახეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთში. 

1.5 კაკლის სამრეწველო ჯიშების მახასია-

თებლები

მსოფლიოში გავრცელებულია კაკლის რამდენიმე 
სამრეწველო ჯიში. მაგალითად: საფრანგეთში - ლა-
რა, ფერნორი, ფერნეტე, ჩენდლერი, ტულარე, ფრა-
ნქეტა, მელანეზე; იტალიაში - ჩენდლერი, ტულარე, 
ლარა, ფერნორი, ფერნეტე, ჰარტლი; აშშ-ში - ჩენ-
დლერი, პედრო, ტულარე, ჰოვარდი, ჰარტლი, ფორ-
დე, სერი; თურქეთში - ჩენდლერი, ფრანქეტა, ფერ-
ნორი, მარაშ-18, იალოვა. საქართველოში სამრეწვე-
ლო ბაღებში მასიურ ფართობებზე გაშენებულია 
შემდეგი ჯიშები:  ჩენდლერი, ფერნორი, ფრანქეტა.

სამრეწველო მნიშვნელობით, კაკლის ბაღის გაშენება 
რეკომენდებულია იმერეთში, ქვემო ქართლში, სამ-
ცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. ფერმერები ირჩევენ სუსტი 
ზრდის, ლატერალური მსხმოიარობის გვიანმოყვა-
ვილე, მაღალპროდუქტიულ ჯიშებს, რომლებიც გამო-
ირჩევიან ნაყოფის მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებ-
ლით. ასევე ფერმერებისთვის მნიშვნელოვანია: გუ-
ლის მაღალი გამოსავლიანობა, ვეგეტაციის გვიან 
დაწყება, სტრესული ფაქტორებისა და მავნებელ და-
ავადებათა მიმართ მაღალი გამძლეობა. მნიშვნელო-
ვანია ისიც, რომ სუსტი ზრდის ჯიშები ადრე შედის 
მსხმოიარობაში და სრულ მსხმოიარობას 7-8 წელი-
წადში აღწევს. საქართველოში ახლად გაშენებული 
კაკლის ბაღების 90% ჩენდლერის ჯიშზე მოდის.

ჩენდლერი 1979 წელს გამოყვანილი ამერიკული (გა-
მოყვანილია კალიფორნიაში) კაკლის მაღალპრო-
დუქტიული ჯიშია. ბოლო მონაცემებით, კალიფორნი-

აში ახლად გაშენებული პლანტაციების 70% ამ ჯიშზე 
მოდის. ჩენდლერი საქართველოსთვის ინოვაციური 
ჯიშია. ხე სუსტად მოზარდია, სრულ მსხმოიარობაში 
შესული ნერგის სიმაღლე 5-6 მეტრია, ხოლო საშუა-
ლო მოსავლიანობა 1 ხეზე - 25 კგ. ჩენდლერის ჯიშის 
კაკალი ვეგეტაციას, ჩვეულებრივ, ჩვენთან გავრცე-
ლებულ კაკლის ჯიშებთან შედარებით, ორი სამი კვი-
რით გვიან იწყებს. ნაყოფი მწიფდება სექტემბრის ბო-
ლოს. ჩენდლერის მოსავლიანობის საჰექტრო მონა-
ცემები სხვადასხვაა. საშუალო აგროტექნიკისა და 
მოვლის შესაბამისად, მოსავლიანობა 1 ჰა-ზე 3-დან 7 
ტონამდე მერყეობს. ნაყოფი საშუალო ზომისაა, 
ოდნავ მოგრძო, 40-42 მმ დიამეტრის, წონა - 12-15 
გრ. ლებანი თეთრი ფერისაა, მაღალი გემური თვი-
სებებით, წონა - 6,5-7 გრ, პროდუქტიულობა (გამო-
სავლიანობა) - 49-52 %, ნაჭუჭი - თხელი, ცხიმოვნება - 
68- 70 %, ცილების შემცველობა - 23 %. საქართვე-
ლოში, ერთეული ძირების სახით, გავრცელებულია 
ქართული ჯიშები: არაგვი, აკურა,კასპურა, მანგლისუ-
რა, გარეჯი, ალაზანი, აწყური, ნუგო, ანანო, გორული. 
ასევე გვხვდება ბულგარეთიდან შემოტანილი ჯიშები: 
იზვორ-10, დრიანოვსკი, შეინევო, სილისტრენსკი, 
სლივენსკი.

აღნიშნული ჯიშები ძირითადად გვხვდება ქარსაცავ 
ზოლებში და გზების გასწვრივ, ასევე ერთეული ძი-
რების სახით კერძო მცირე ფერმერულ მეურნეობებ-
ში. ზემოაღნიშნული ჯიშების საწარმოო ბაღები სა-
ქართველოში არ  გაგვაჩნია.

1.6 კაკლის გაშენება და მოვლა

კაკლის სამრეწველო ბაღისთვის ნიადაგს ამზადებენ 
ზაფხულის ბოლოს ან ადრე შემოდგომიდან. ნიადა-
გის დამუშავება წარმოებს რელიეფის მიხედვით 
მთლიანად ან ნაწილობრივ. მთლიანად ნაკვეთს ამუ-
შავებენ იქ, სადაც ჩამორეცხვის საშიშროება არ არსე-
ბობს. სუსტად მზარდ თანამედროვე  საძირეებზე დამ-
ყნობილ ჯიშებს შემდეგი კვების არით რგავენ - 8მ X 5მ. 
1 ჰა-ზე საჭიროა 250 ცალი ნერგი. რეკომენდებულია, 
რომ ძირების საერთო რაოდენობიდან, სულ მცირე,  
5% იყოს დამამტვერიანებელი ჯიში. კაკალს რგავენ 
შემოდგომაზე, ნოემბრის პირველი რიცხვებიდან 15 
დეკემბრამდე ან ადრე გაზაფხულზე, 1 მარტიდან 15 
აპრილამდე. საჭიროა ღრმა ორმოების მომზადება. 
ორმოს სიღრმე უნდა იყოს 0,7 მ, ხოლო დიამეტრი - 
0,8-1 მეტრამდე. ახალჩარგული ნერგი აუცილებლად 
უნდა მოირწყას და აიკრას ჭიგოზე. მცენარეთა ნორ-
მალური ზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელია 
საკვები ელემენტების მიწოდება. მცენარის ფესვის 
სიძლიერისა და განვითარებისთვის აუცილებელია 
ფოსფორი. მცენარეები განსაკუთრებულ მოთხოვნას 
ავლენენ აზოტისა და კალიუმის მიმართ. ცალკეულ 
შემთხვევებში (ნიადაგობრივი პირობებიდან გამომ-
დინარე) საჭიროა ზოგიერთი ისეთი ელემენტის დამა-
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ტებითი მიწოდებაც, როგორებიცაა: თუთია, ბორი, 
მაგნიუმი, კალციუმი და სხვა. წვეთოვანი სარწყავი 
სისტემა საუკეთესო შედეგებს იძლევა ყველა სხვა სის-
ტემასთან შედარებით. მისი საშუალებით შესაძლებე-
ლია, მინიმუმამდე შევამციროთ სარწყავად გამოსაყე-
ნებელი წყლის რაოდენობა და დავზოგოთ საკვები 
ელემენტები, დავიცვათ ნიადაგი ეროზიული პროცე-
სებისგან და სხვა. ბაღების გაშენებისას რეკომენდე-
ბულია შემდეგი ტიპის სარწყავი მილი: დიამეტრი 16-
20 მმ; წყლის ხარჯვის ნორმა 1 საწვეთურიდან 2-4 
ლიტრი საათში; საწვეთურებს შორის მანძილი 50-60 
სმ. სარწყავი სისტემა საშუალებას იძლევა, მცენარე-
ებს წყალთან ერთად, საჭირო საკვები ელემენტები 
(სასუქები) მივაწოდოთ. ნიადაგთან დაკავშირებული 
ცალკეული მავნებლისა თუ დაავადების არსებობის 
შემთხვევაში მისი გამოყენებით შესაძლებელია, ნია-
დაგში შევიტანოთ სხვადასხვა ინსექტიციდი, ფუნგიცი-
დი და პესტიციდი.

კაკალი ბუნებრივად ივითარებს გაშლილ, ძლიერ 
ვარჯს. შემდგომ წლებში გასხვლის მიზანია, მივიღოთ 
ცენტრალურლიდერიანი, იარუსიანი ან უიარუსო 
ფორმის მცენარე. ცენტრალური ლიდერის გარშემო 
იარუსებად განვითარებული უნდა იყოს 6-10 ტოტი, 
რომელთა დამოკლება არ შეიძლება, ამასთან, უნდა  
გავითვალისწინოთ ის, რომ ლიდერი ტოტი იყოს უფ-
რო სქელი და გრძელი, ვიდრე მისგან გამომავალი 
გვერდითი ტოტები. შემდგომ წლებში რეგულარუ-
ლად აცილებენ კონკურენტ ტოტებს. 

1.7 კაკლის მავნებელ-დაავადებები და 

მათთან ბრძოლა

კაკლის მცენარე, თავისი ბიოლოგიური თავისებურები-
დან გამომდინარე, მდგრადია მავნე ორგანიზმების 
ზემოქმედების მიმართ. თუმცა, ზოგიერთ  წელიწადს 
აღინიშნება შემთხვევები, როცა მცენარეზე შეიძლება, 
მავნებელთა ისეთი სახეები გავრცელდეს, როგორები-
ცაა კაკლის ქეჩისებრი ტკიპა, ვაშლის ნაყოფჭამია და 
ბუგრი. ახალგაზრდა ნარგავებში მათთან საბრძოლვე-
ლად გამოიყენება ფოსფორორგანული პრეპარატები 
და მინერალური ზეთის კომბინირებული ნაზავი. ქეჩისე-
ბრი ტკიპის წინააღმდეგ გამოიყენება სხვადასხვა აკა-
რიციდი. სოკოვანი დაავადებებიდან აღსანიშნავია 
ფოთლების ნაცრისფერი ლაქიანობა, რომელსაც სოკო 
იწვევს.

სოკო აავადებს ახალგაზრდა ნაყოფებს, რომლებიც მა-
ხინჯდება და აღარ ვითარდება, რის გამოც, მნიშვნელო-
ვნად მცირდება მოსავლიანობა. სოკოვანი დაავადებე-
ბის წინააღმდეგ საჭიროა მცენარეების ფუნგიციდით და-
მუშავება.

მღრღნელების გასანადგურებლად ადრე გაზაფხულზე 
მათ სოროებთან  სხვადასხვა მისატყუებელს ყრიან. 
ამისათვის იყენებენ კოაგულანტების შემცველ როდენ-
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ტიციდებს. მიწაში მობინადრე მავნებლების წინააღმდეგ 
(ღრაჭა, ხვატარი, მახრა და სხვა, რომლებიც განსაკუთ-
რებით ბევრია ნაყამირალ ან მრავალწლოვანი ბალახე-
ბით დაკავებულ ფართობებზე) ნიადაგში გრანულირე-
ბული ინსექტიციდები შეაქვთ, მათი შემდგომი ჩაკეთე-
ბით.

 1.8 კაკლის მოსავლის აღება

სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი 
მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარე-
ბის შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტო-
ნა მოსავალი. კაკალი იკრიფება (იბერტყება) სრული 
სიმწიფის სტადიაში. მოსავლის დაგვიანებული კრეფა 
იწვევს: გულის გამოშრობას, ზომაში დაპატარავებას, 
მოსავლის კლებასა და შენახვის უნარიანობის დაქვეი-
თებას. მწიფე კაკლებზე მწვანე გარსი თავად სკდება 
და ცვივა, რაც მთლიანი სიმწიფის მაჩვენებელია.

რადგან ნაყოფი მთლიან სიმწიფეში ერთდროულად 
არ შედის, მას ტოტებიდან  ბერტყავენ. მოკრეფის შემ-
დეგ მწვანე გარსშერჩენილ კაკლებს აცლიან გარსს, 
რეცხავენ სუფთა წყლით და აშრობენ მზეზე ან სპე-
ციალურ საშრობში. აღსანიშნავია ისიც, რომ აღების 
მომენტში კაკლის ტენიანობა საკმაოდ მაღალია (24-
28 %) და შენახვის შემთხვევაში კაკლის წონა, შრობის 
გამო, საშუალოდ 15%-ით იკლებს.

1.9 კაკლის სასარგებლო თვისებები

კაკლის ფოთოლი და უმწიფარი ნაყოფი მდიდარია 
ვიტამინებით C, B1, B2, PP, კაროტინებით. ვიტამინი 
C-ს რაოდენობა მატულობს ნაყოფის განვითარების 
მიხედვით და უმაღლეს ნიშნულს (2.5%) აღწევს ვეგე-
ტაციის შუა პერიოდში, როდესაც ნაყოფი ჯერ მოუმწი-
ფებელია; მასში მთრთილავი ნივთიერებები (14-
35%), წარმოდგენილია პიროგალოლისა და პიროკა-
ტექინის ნაერთით. დამახასიათებელია ფლავონოიდ 
იუგლანინის, ავიკულარინის, ჰიპეროზიდის, ქვერ-
ცეტინის 3 – არაბინოზიდის არსებობა, ხოლო ქინონე-
ბიდან – იუგლონისა და ჰიდროიუგლონის გლიკოზი-
დი. ფოთლებში ეთეროვანი ზეთის რაოდენობა 0.3%-
ია, მასში კი ძირითადი კომპონენტებია �– α პინენი, β  
პინენი, 1, 8 - ცინეოელი, ლიმონენი, კაპრინის ალდე-
ფიდი, კამფენი α �- ფელანდრენი, ბორნილაცეტატი, 
კარიოფილენი, კადინენი, ხამაზულენი. დადგენილია 
კუმარინები, ანთოციანები. მწიფე ნაყოფში 70 - 80% 
ცხიმოვანი ზეთია, ის კი მდიდარია პროვიტამინ A და 
ბიოლოგიურად აქტიური სხვა შენაერთებით. მწიფე 
კაკლის გული შეიცავს ცხიმებს (45 -77%), ცილებს (8 - 
23%), B1 ვიტამინსა და A პროვიტამინს. ზეთის გამოხ-
დის შემდეგ დარჩენილი კოპტონი 40 პროცენტამდე 
ცილოვან ნივთიერებებს შეიცავს.
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2.3 კაკლის წენგო

კაკლის მწვანე წენგო შეიცავს დიდი რაოდენობით ტა-
ნინს, ლიმონისა და ვაშლის მჟავასა და გამოიყენება 
აბრეშუმისა და შალის ქსოვილების საღებავის დასამ-
ზადებლად, აგრეთე საუკეთესო ხარისხის ლიქიორის 
მოსამზადებლად.

2.4 კაკლის მერქანი

კაკლის მერქანი უძვირფასესი პროდუქტია, რომელიც 
მოყავისფრო-მონაცრისფროა. გამოიყენება ავეჯის 
დასამზადებლად

2.5 კაკლის ფოთლები

ფოთლები დიდი რაოდენობით  შეიცავს ალკალოიდ 
იუგლანდინს. ეს უკანასკნელი ერთ-ერთი გავრცელე-
ბული მცენარეული სამკურნალო საშუალებაა ანთები-
თი პროცესების დროს. ტანინისა და სხვა სასარგებლო 
ნივთიერებების შემცველობის გამო, დადებითად მოქ-
მედებს საჭმლის მონელებასა და სისხლის მიმოქცევა-
ზე.

2.6 კაკლის ნაჭუჭი

კაკლის  დაფქული  ნაჭუჭი გამოიყენება პარფიუმერი-
აში. 1 კგ ფხვნილის ღირებულება მსოფლიო ბაზარზე 
დაახლოებით $8-10-ს შეადგენს.
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2.1 კაკლის ნაყოფი

ნაყოფის ფორმა მიღებულია კლასიფიკაციის ერთ-
ერთ ძირითად მორფოლოგიურ ნიშნად. ნაყოფების 
უმეტესობა მრგვალი, ან მომრგვალო-ოვალურია, იშ-
ვიათად - კვერცხისებრი,მოგრძო ელიფსური, შებრ-
ტყელებული ორივე მხრიდან, გრძელი მახვილწვერი-
ანი კონუსისებური. ჯიშების მიხედვით, ნაყოფის ზომე-
ბი განსხვავებულია: სიმაღლე 25-დან 44 მმ-დე, სიგა-
ნე 22-დან 30 მმ-მდე, დიამეტრი 22-დან 39 მმ-მდე. 
ერთეული ხეების სახით გვხვდება მსხვილნაყოფია-
ნებიც, რომელთა ნაყოფის საშუალო სიდიდე 55x50x 
46 მმ-ია. ქართული კაკლის ჯიშებისა და ფორმების 
ნაყოფის საშუალო წონა 7-11 გრ-ია, მსხვილნაყოფია-
ნი ფორმების - 17,5-18,5 გრ-მდე; წვრილი ნაყოფების 
- 4,1-4,5 გრ. ქართულ კაკლებში ნაჭუჭის სისქე 0,3 მმ-
დან 2,5 მმ-მდე მერყეობს. ნაყოფების უმრავლესობას 
აქვს 0,9-დან 2,0 მმ-მდე სისქის ნაჭუჭი. კაკლის ნაყო-
ფების სასაქონლო ღირებულებას განაპირობებს გუ-
ლის (ლებნების) გამოსავლიანობა; ამ მაჩვენებელზე 
კი ზემოქმედებს ნაჭუჭის სისქე, სიმკვრივე, ზეთის შემც-
ველობა და სხვა. ლებნების გამოსავლიანობა ნაყო-
ფების საერთო წონიდან 28-დან 63%-მდეა.

დადგენილია ქართული კაკლის სხვადასხვა ფორმე-
ბისთვის სამეურნეო მაჩვენებლების ურთიერთდამო-
კიდებულება: კერძოდ, რაც უფრო დიდია ნაყოფი, 
მით ნაკლებია ლებნების გამოსავლიანობა და პირი-
ქით. ასევე, ნაჭუჭის სისქე ვერ იცავს ნაყოფს ნაყოფჭა-
მიისგან. კაკლის მნიშვნელოვანი ხარისხობრივი მაჩ-
ვენებელი ცხიმის შემცველობა, იცვლება წლების მი-
ხედვით, ნიადაგურ-კლიმატური პირობებისა და მოვ-
ლის ღონისძიებების შესრულების ხარისხის ზეგავლე-
ნით. მოუმწიფებელი ნაყოფისგან  მზადდება განსა-
კუთრებით მაღალი ხარისხის მურაბა.

2.2 კაკლის ზეთი

კაკლის ხის ძირითადი პროდუქტი ნაყოფია, რომე-
ლიც შეიცავს B1, B2, A, C ვიტამინებს. კაკალი გამოი-
ყენება როგორც სადესერტო ხილი. ასევე,  ფართოდ 
მოიხმარება საკონდიტრო წარმოებაში. კაკლისგან 
მზადდება სპეციფიკური გემოს ზეთი, რომელიც უფრო 
მაღალ შეფასებას იღებს, ვიდრე ზეთისხილის ზეთი. 
კაკლის ზეთი გამოიყენება მხოლოდ კულინარიაში.  
მას მოიხმარენ ცივი სახით. გამომდინარე იქიდან, რომ 
გათბობის შემთხვევაში მისი გემოვნური თვისებები გა-
დაიხრება სიმწარისკენ. კაკლის ზეთი შეიცავს სხვადა-
სხვა სასარგებლო ნივთიერებას, მათ შორის, ომეგა   
3-ს, ვიტამინებს B-1, B-2, B-3, ასევე ვიტამინ E-ს. მისი 
გამოსავლიანობა, ნიგვზიდან 50%-ია და 1 ლიტრი 
ნიგვზის ზეთის საცალო ფასი მსოფლიო ბაზარზე $10-
13-ს შეადგენს. მისი ძირითადი მწარმოებელი საფ-
რანგეთია.
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3.1 ნაყოფის სიმწიფის მაჩვენებლები

მოსავლის აღება უნდა დაიწყოს მაშინ, როცა გარსი 
სკდება და ნაჭუჭს იოლად შორდება. მოსავალი აღე-
ბისთანავე უნდა გადაირჩეს, მოშორდეს გარსი, უხა-
რისხო - მავნებლით ან დაავადებით დაზიანებული 
ნაყოფი დაჯგუფდეს ცალკე (ისინი განცალკევებით უნ-
და  გააშრონ და შეინახონ).

3.2 შრობა

მოსავლის აღების შემდეგ კაკალი უნდა გაშრეს მზეზე 
ან სპეციალური საშრობების გამოყენებით. ამ დროს 
უმნიშვნელოვანესია შრობის პროცესის სწორად წარ-
მართვა. ყალიბდება ნედლეულის საბოლოო კონდი-
ციები. ტენის შემცირებასთან ერთად, გრძელდება შე-
მადგენელი ნივთიერებების, ძირითადად კი, ცხიმების 
სინთეზი, ამიტომ საჭიროა, მკაცრად გაკონტროლდეს 
შრობის ტემპერატურა, რომელიც უნდა იყოს 23°C- 
30°C დან არაუმეტეს 43°C-მდე და ტენი მასაში (რაც 
უფრო მაღალია ნედლეულში ტენი, მით დაბალი ტემ-

პერატურიდან უნდა დაიწყოს შრობა). შრობის პრო-
ცესის ხანგრძლივობა: საშრობში არაუმეტეს 2 დღე; 
მზეზე საშუალოდ 10-12 დღე. ტენის ოპტიმალური ნიშ-
ნულია: გაუტეხავი კაკლისთვის - არაუმეტეს 12,0%, 
კაკლის გულისთვის - 5% (არაუმეტეს 8%). შრობისას 
კაკალი უნდა დაიყაროს სტელაჟებზე და დაყრილი 
კაკლის სისქე უნდა იყოს 20-30 სმ.

3.3 შენახვა

გაუტეხავი კაკალი უნდა შევინახოთ ჯვალოს (ჯუთის) 
ტომრებში 25-50 კგ, მუყაოს ყუთებში ან დიდი ტევადო-
ბის (1-1,5 ტონა და მეტი) ტომრებში, ე.წ. „ბიგბეგებში“. 
კაკლის გულის შენახვა რეკომენდებულია ვაკუუმშე-
ფუთვით და მუყაოს ყუთებით. ნედლეული უნდა და-
საწყობდეს ტარაში (პალეტებზე) წესების დაცვით და 
გაკონტროლდეს შენახვის რეჟიმის პარამეტრები: ტე-
ნიანობა – 50-65%. რაც შეეხება ტემპერატურის ნიშ-
ნულს, სხვადასხვა ტემპერატურის პირობებში შენახვის 
ხანგრძლივობა განსხვავებულია.

ცხრილი #1: შენახვის ხანგრძლივობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 
(ტენიანობა - 50-65%)

შენახვის 
ხანგრძლივობა

შენახვის ტემპერატურა

გაუტეხავი

თვე

გული

o-18-0 C o0 C o10 C o20 C

24 და მეტი 12 12 4

12 5-6 3

განსაკუთრებული რეგულირება სჭირდება სუნთქვის ინტენსივობასა და წყლის აორთქლებას, რადგან მეტწილად 
მასზეა დამოკიდებული სხვა პროცესების მიმდინარეობა, რაც საბოლოოდ  იწვევს დანაკარგების გაზრდას (მასის, 
ხარისხის).

ჟანგბადი

CO2CO2

H O2

სითბო

გამოყოფსშთანთქავს

ნედლეული

ხრისხის გაუარესება: ხარისხის გაუარესების პირველი ნიშანია გამწარება, რასაც ცხიმის ჰიდროლიზი იწვევს (რო-

დესაც სუნთქვის ინტენსივობა-ტენიანობა და ტემპერატურა მაღალია), მეორე - ე.წ. „დამძაღება“ და მესამე - დაო-

ბება (გროვდება აფლატოქსინი).
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3.4 გადამუშავება

საქართველოში კაკლის გადამამუშავებელი საწარმო 
არ არსებობს. აქამდე ამ ტიპის საწარმოს არსებობა არ 
იყო საჭირო, რადგან კაკლის ბაღები ფაქტობრივად 
არ არსებობდა. ბაზარზე ქართული პროდუქტი  ქაოსუ-
რად იყო წარმოდგენილი და მხოლოდ საკუთარ ან 
ქარსაცავებად გაშენებული კაკლის ხეებიდან ჩამო-
ბერტყილ ნაყოფს თუ გამოიტანდნენ გასაყიდად. სა-
ქართველოში გაშენდა 1500 ჰა-ზე მეტი კაკლის ბაღი, 
თუმცა ფაქტობრივად არცერთი მათგანი მსხმოიარო-
ბაში არ შესულა. მომავალში კიდევ გაშენდება რამდე-
ნიმე ასეული ჰექტარი და ძალიან მალე საჭირო გახ-
დება კაკლის გადამამუშავებელი საწარმოების მშე-
ნებლობა. ეს ისეთივე შეუქცევადი პროცესია, რო-
გორც თხილის შემთხვევაში (ბაზარზე უკვე 40-მდე 
თხილის გადამამუშავებელი საწარმოა). საქართვე-
ლოში რამდენიმე მეწარმეს, რომლებიც შედარებით 
დიდი მოცულობის ბაღებს ფლობენ, დაგეგმილი აქვთ 
კაკლის გადამამუშავებელი ქარხნების აშენება. კაკ-
ლის საწარმოსთვის საჭიროა კანის გასაცლელი, საშ-
რობი, სარეცხი და სატეხი მოწყობილობები. უნდა 
აღინიშნოს, რომ კაკლის გადამამუშავებელი თანა-
მედროვე საწარმოები მხოლოდ თხელნაჭუჭა კაკ-
ლებს გადაამუშავებენ. სქელნაჭუჭა კაკლის გადამუშა-
ვებისას კაკლის გული ნაჭუჭებს შორის რჩება და გამო-
სავლიანობა თითქმის ნახევრდება. შესაბამისად, 
სქელნაჭუჭა კაკლის ჯიშები ქარხნულად არ მუშავდე-
ბა. დღემდე  საქართველოში მოსული კაკლის ყველა 
ჯიში სქელნაჭუჭაა და ის მხოლოდ საოჯახო მეურნეო-
ბებში მუშავდება. საქართველოში თანამედროვე 
თხელნაჭუჭა კაკლის ჯიშების გაშენება რამდენიმე წე-
ლია დაიწყო და ფაქტობრივად, მოსავალიც კი არავის 
მიუღია ახალგაშენებული ბაღებიდან.

კაკლის თანამედროვე გადამამუშავებელი ხაზის 
დეტალური აღწერა:

საწარმოში შემოტანილი გაუტეხავი კაკალი (შემ-
დეგში „ნედლეული“), იყრება მიმღებ ბუნკერში, სა-
დაც მოწმდება კაკლის ტენიანობა. 

ბუნკერიდან მიღებული ნედლეული საჭიროებისა-
მებრ გადადის სარეცხ დანადგარში, სადაც ის 
ირეცხება. 

გარეცხილი ნედლეული გადადის საშრობში, სა 
დაც  მისი ტენიანობა საჭირო დონემდე იწევს.

მშრალი ნედლეული ელევატორის მეშვეობით გა-
დადის როტაციულ გრეიდერში, სადაც მისი პირვე-
ლადი წმენდა ხორციელდება. კონკრეტულად კი, 
კაკლის გამხმარი, მწვანე გარსის მოშორება, ასევე 
ნებისმიერი სხვა შეყოლილი მასის გამოთა-
ვისუფლება. ამ დამხარისხებელში გასვლის შემ-
დეგ ვიღებთ, სუფთა ნედლეულს, რომელიც მზად 
არის გასატეხად.

ამის შემდეგ, ისევ ავტომატური, სპეციალური კონ-
ვეირით ნედლეული გადადის დანადგარში, სადაც, 
სპეციალური კონუსური ფორმის ფირფიტების მეშ-
ვეობით კაკლები ტყდება. მტეხავ დანადგარში 
ნედლეულის გატარების შემდეგ, ვიღებთ კაკლის 
გულს და ნაჭუჭს.

შემდეგ კაკლის გული და ნაჭუჭი გადადის სპეცია-
ლურ მაგნიტოვიბრაციულ მიმწოდებელში, რომე-
ლიც, ზედმეტი მცირე ზომის ნარჩენებისგან გაწმენ-
დის მიზნით, ნაჭუჭსა და გულს აწვდის სპეციალურ 
გრეიდერს. ეს დანადგარი ტოვებს მხოლოდ დიდ 
ნაწილებს და ყველა ზედმეტ წვრილ ნარჩენს 
აცლის.

სპეციალური კონვეირის მეშვეობით გული და ნაჭუ-
ჭი გადადის სპეციალურ ვიბრაცულ სელექტო-
გრეიდერში, რომელიც განაცალკევებს ნაჭუჭსა და 
გულს.

შემდეგ ეტაპზე კაკლის გული გადადის ჰაერის კა-
ლიბრატორში, სადაც სიმძიმის მიხედვით გამოდის 
2 ხარისხი:

1. ყველა ტიპის ნარჩენი, ნამტვრევები, კაკლის 
უღელი, კაკლის გულის კანი და ა.შ.

2. მზა ნედლეული, ყველა ხარისხის კაკლის გუ-
ლი

სპეციალური რბილქამრიანი კონვეიერის მეშვეო-
ბით, ეს ნედლეული გადადის საბოლოო კალიბრა-
ტორში, სადაც კაკლის გული ზომების მიხედით  ხა-
რისხდება.

პროცესი  გრძელდება შესაფუთ დანადგარში.
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4.1 ადგილობრივი წარმოება

4.2 პროგრამა „დანერგე მომავალი“

4.3 კაკლის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მიხედვით

4.4 კაკლის ადგილობრივი სანერგეები და ნერგების 

      იმპორტი

4.5 კაკლის SWOT ანალიზი

4.6 ექსპორტის პოტენციალი

4.7 კაკლის ფასი ადგილობრივ ჰიპერმარკეტებში

ადგილობრივი 

წარმოება და 
პოტენციალი



4.1 ადგილობრივი წარმოება

საქართველოში გავრცელებული არაკომერციული 
კაკლის ჯიშებისა და ფორმების ბიოლოგიური თავისე-
ბურებების გათვალისწინებით, დაახლოებით 93% ყო-
ველწლიურად მსხმოიარობს, 3,5 % ყოველწლიურად 
იძლევა არათანაბარ მოსავალს, ხოლო 1,7%-ს ახა-
სიათებს მეწლეობა. დაბალმოსავლიანობა ძირითა-
დად გამოწვეულია ადგილმდებარეობისა და რელიე-
ფის არასწორი შერჩევით, ნიადაგის დაბალი ნაყოფი-
ერებისა და ტენის უკმარისობით, იშვიათად მოყინვით. 

ადგილობრივი ბაზრის შესწავლისას გამოვლინდა, 
რომ ტრადიციულად კაკლის წარმოებით აჭარა ლი-
დერობს. კაკლის წარმოების ყველაზე დაბალი მაჩვე-
ნებელი კი მცხეთა-მთიანეთსა და ქვემო ქართლშია. 
დანარჩენ რაიონებში (იმერეთი, სამეგრელო, სვა-
ნეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, შიდა ქართლი, კახეთი) წარმოე-
ბა მეტ-ნაკლებად თანაბარია. ოფიციალურ სტატისტი-
კურ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოში 
2014 წელს 5600 ტონა კაკალი  აწარმოეს, 2015 წელს 
კი 5900 ტონა.
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ცხრილი #2: კაკლის წარმოება რეგიონების მიხედვით

კაკლის წარმოება რეგიონების მიხედვით

(ათასი ტონა)

საქართველო

მათ შორის

აჭარის ა.რ. 

იმერეთი 

სამეგრელო და ზემო
სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და 
ქვემო სვანეთი 

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი 

კახეთი

ქვემო ქართლი

დანარჩენი რეგიონები

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.1 5.7 4.8 10.8 5.6 5.9

0.5 0.7 0.6 1.4 1.9 1.3

1.6 1.3 0.9 2.2 0.3 0.7

0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5

1.2 0.5 0.3 1.0 0.1 0.5

0.7

0.3

0.7

1.0

0.3

0.5

0.7

0.3

0.8

1.5

0.9

0.4

0.2

0.8

0.3

1.5 1.2 0.7

0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.3

0.3 0.7 0.6 1.4 0.7 0.8

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს საქართველოში 
10,800 ტონა კაკალი აწარმოეს. ასეთი ცვალებადობა 
კაკლის ბაღების გაშენებას არ უკავშირდება. ჩვენს 
ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოება ძირითადად საგა-
ზაფხულო წაყინვებზეა დამოკიდებული, თუ გაზაფ-
ხულმა ტემპერატურათა მკვეთრი ვარდნის გარეშე ჩა-
იარა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იმ კონკრეტულ წლებ-
ში, ადგილობრივი წარმოება მნიშვნელოვნად გაიზრ-
დება (მხოლოდ ძველი, არსებული ბაღის ხარჯზე). სა-
ქართველოში სულ რამდენიმე წელია, რაც კაკლის 
ორგანიზებულად გაშენება მიმდინარეობს. ხშირია1-
დან 5 ჰექტრამდე ფართობის ახალი ბაღები, თუმცა 
გვხვდება გაცილებით დიდი ბაღებიც. ადგილობრივი 

ბაზრის მოთხოვნა ხარისხიან კაკალზე საკმაოდ მაღა-
ლია. თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარია ფასისა და ხა-
რისხის ადეკვატურობა. ფაქტი ისაა, რომ საქართვე-
ლოში საცალო და საბითუმო ბაზრებზე მაღალი ხა-
რისხის დახარისხებული კაკლის გული არ არის. ყვე-
ლა ყიდულობს კაკალს, შემდეგ არჩევს ხელით და გა-
აქვს საბითუმო ბაზარზე. ხელით დამუშავება ძვირი 
ჯდება და დანაკარგიც საკმაოდ მაღალია. შესაბამი-
სად, მაღალი ხარისხის კაკლის გულის თვითღირებუ-
ლება დღეს საკმაოდ მაღალია. საქართველოში 
კაკლის ფასისთვის დამახასიათებელია ზრდის ტენ-
დენცია. 2007 წლიდან 2016 წლამდე კაკლის სა-
ცალო ფასი 10-15 ლარით გაიზარდა.
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წყარო: www.agra-net.com

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, 
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენ-
ტომ პროგრამა „დანერგე მომავლის“ განხორციელე-
ბა 2015 წლის თებერვლის ბოლოდან ორი დამოუკი-
დებელი კომპონენტის ფარგლებში დაიწყო: 

1. მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსე-
ბის კომპონენტი; 

2. სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების 
კომპონენტი.

4.2 პროგრამა „დანერგე მომავალი“

პროგრამა „დანერგე მომავლის“ ფარგლებში სა-
ხელმწიფო თანადაფინანსების მოცულობა ბაღის გა-
შენების შემთხვევაში ნერგების ღირებულების 70%-ს 
და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ღირებულების 50%-
ს შეადგენს, სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში კი - მე-
ურნეობის შექმნის ღირებულების 50%-ს.

პროექტების მართვის სააგენტოს წყაროზე დაყრდნო-
ბით, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 
133 ბენეფიციარი და  გაშენდა 1274 ჰა კაკლის ბაღი. 
მათ შორის, 2015 წელს 223 ჰა ბაღი გაშენდა, 2016 
წელს – 661 ჰა, ხოლო 2017 წლის ზამთარსა და გაზა-
ფხულზე უკვე გაშენებულია 390 ჰა კაკლის ბაღი. გაშე-
ნებული ბაღების უმეტესობა 2 რეგიონზე მოდის, 580 
ჰა კახეთშია გაშენებული, 344 ჰა კი - ქვემო ქართლში.

ცხრილი #3: პროექტ „დანერგე მომავლის“ 
ფარგლებში გაშენებული კაკლის ბაღის 
ფართობები

რეგიონი ფართობი (ჰა)

20152015

20162016

2017

სულ

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი 

შიდა ქართლი

 სულ

 სულ

იმერეთი

კახეთი 

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა 

სამეგრელო

სამხრეთ-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი 

შიდა ქართლი

გურია

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

სულ პროექტის ფარგლებში გაშენებუ–
ლი კაკლის ბაღების ფართობი

223

44

82

45

52

661

50

269

22

10

6

7

213

84

390

7

20

229

86

48

1274

წყარო: სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

ნაჭუჭგაცლილი კაკლის საცალო ფასები საქართველოში, ლარი/კგ

გრაფიკი #2
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4.3 ექსპორტის პოტენციალი

მაღალი ხარისხის კაკლის გულის ექსპორტის შესაძ-
ლებლობის კვლევისას გამოიკვეთა 2 მიმართულება:

1.  საერთაშორისო ბაზრებზე მაღალი ხარისხის, 
დახარისხებული კაკლის გულზეა მოთხოვნა. სა-
ქართველო ამ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს, 
კომერციული ბაღებისა და გადამამუშავებელი სა-
წარმოს არ არსებობის გამო.

2. ძალიან მნიშვნელოვანია მიწოდების სტაბილუ-
რობა. მუდმივი და სტაბილური მიწოდება ექსპორ-
ტის შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად ზრდის. 

კაკლის მოხმარებაზე მოთხოვნა საქართველოში 
მუდმივადაა, თუმცა მოთხოვნა განსაკუთრებით იზრ-
დება ახალი წლის პერიოდში. ზოგადად შეიძლება ით-

ქვას, რომ კაკლის მოხმარებას სეზონურობა არ ახა-
სიათებს. მთელი წლის განმავლობაში მეტ-ნაკლებად 
თანაბარი მოთხოვნაა, რადგან კაკალი ქართული სამ-
ზარეულოს მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ოფიცია-
ლური სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით, 2016 
წელს საქართველოში, ბოლო 10 წლის განმავლობა-
ში კაკლის (ნაჭუჭიანი და ნაჭუჭგაცლილი) იმპორტის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა და 
846.1 ტონა შეადგინა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სა-
ქართველოში კაკლის ყოველწლიური წარმოება სა-
შუალოდ 5 ათასი ტონაა. უახლოეს 7 წელიწადში კი 
უკვე გაშენებული ბაღებიდან მიღებული რაოდენობა 
დამატებით მინიმუმ 5 ათასი  ტონა იქნება. აქედან გა-
მომდინარე, უახლოეს წლებში საქართველო 10 ათას 
ტონაზე მეტი კაკლის წარმოებას შეძლებს.

ცხრილი #4: კაკლის ბაღებიდან მოსალოდნელი მოსავალი

კაკლის ბაღების გაშენებული ფართობებიდან მოსალოდნელი მოსავლიანობა 
წლების მიხედვით (ტონა) ფართობი (ჰა)

2017 წ. 2018 წ. 2019 წ. 2020 წ. 2021 წ. 2022 წ.

სულ კაკლის მოსალოდნელი 
მოსავალი საქართველოში (ტ) 0 200 500 1200 2000 3500

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება

თუ საქართველოში კაკლის ბაღების გაშენების ტემ-
პებს გავითვალისწინებთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
მომავალი 10 წლის განმავლობაში საქართველო შე-
საძლებელია, კაკლის მსოფლიო საექსპორტო ქვეყ-
ნების სიის მოწინავე ათეულში შევიდეს.

თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კაკლის ექს-
პორტი საქართველოდან ფაქტობრივად არ ხორცი-
ელდება. შესაბამისად, აქ რისკები საკმაოდ მაღალია. 
დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი კერძო სექტორის მი-
ერ, რათა გაიჭრას საერთაშორისო არხები ადგილობ-
რივი კაკლის ექსპორტირებისთვის.

ქართულ კაკალს ექსპორტის პოტენციალი ევროკავ-
შირში, ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში აქვს. თუმცა 
ამ ბაზრებზე შესასვლელად ფასი უნდა იყოს კონკუ-
რენტული. ასევე მნიშვნელოვანია, დაცული იყოს სურ-
სათის უვნებლობისა და პროდუქტის ხარისხის მოთ-
ხოვნები. საქართველოს კავკასიაში შეუძლია, ლი-
დერი გახდეს კაკლის წარმოებაში. თუმცა, დღესდღე-
ობით საქართველოში კაკლის წარმოება უფრო ნაკ-
ლებია, ვიდრე აზერბაიჯანში, და უფრო მაღალია, 
ვიდრე სომხეთში.

4.4 კაკლის ფასი ადგილობრივ ჰიპერმარ-

კეტებში

ყველა ჰიპერმარკეტს საქართველოში, ფაქტობრი-
ვად, ერთი და იგივე დისტრიბუტორი ამარაგებს. ეს იმ-
პორტიორი თავადვე ახორციელებს კაკლისა და კაკ-

ლის გულის დისტრიბუციასაც. მისი მთავარი პლუსი 
დღეს ბაზარზე ისაა,რომ ჰიპერმარკეტების რაოდე-
ნობრივ მოთხოვნას აკმაყოფილებს და მიწოდება არ 
ფერხდება. უნდა აღინიშნოს, გაუტეხავი კაკალი ფაქ-
ტობრივად არ იყიდება ჰიპერმარკეტებში, რადგან 
ძირითადი მოთხოვნა ნიგოზზეა. ქართული ჰიპერმარ-
კეტები წელიწადში დაახლოებით 100-150 ტონა კაკ-
ლის გულს ყიდიან. უნდა აღინიშნოს, რომ პიკურ სე-
ზონზე (ახალი წელი და აღდგომის პერიოდი) ნიგვზის 
საშუალო ყოველთვიური გაყიდვები სამმაგდება. 
ბაზრის კვლევისას, მოვიპოვეთ ინფორმაცია იმის თა-
ობაზე, თუ რა ფასად აწვდის ეს კომპანია კაკლის 
გულს სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებს წლის 
სხვადასხვა დროს.

ცხრილი #5: ჰიპერმარკეტებში კაკლისა და 

ნიგვზის ჩასაბარებელი და გასაყიდი ფასი

ჩასაბარებელი ფასი გასაყიდი ფასი

20 - 25 ლარი 23 - 35 ლარი

ნიგოზი (კაკლის გული)

ჩასაბარებელი ფასი გასაყიდი ფასი

10 - 12 ლარი 10 - 14 ლარი

ნაჭუჭიანი კაკალი
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ჰიპერმარკეტების ქსელის მენეჯერები უკმაყოფილო-
ნი არიან ნიგვზის ხარისხით, რადგან პროდუქტში ნე-
ბისმიერი ზომის ნამტვრევი (წვრილი და ძალიან წვრი-
ლი) კაკლის გულიც შერეულია და ამის გამო ხარისხი 
დაკარგულია. კაკლისა და ნიგვზის ყველაზე დიდი  
რაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო ბაზრეზე იყიდება. 
ამის ძირითადი მიზეზი ხარისხია, რადგან გამყიდველს 
მცირე რაოდენობით აქვს პროდუქცია და თავად ახა-
რისხებს კაკალასა და ნიგოზს. შესაბამისად, პროდუქ-
ტი ვიზუალურადაც უკეთესად გამოიყურება და ნამტ-
ვრევებსაც არ შეიცავს. გამყიდვლებს ხარისხებად 
აქვთ გადარჩეული მთლიანლებნიანები და ნამტვრე-
ვები. შესაბამისად, ფასებიც განსხვავებულია და მომხ-
მარე-ელიც არ ტყუვდება. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ სამეურნეო ბაზრებზე ხშირად ნიგოზი უფრო  ძვი-
რია, ვიდრე ჰიპერმარკეტებში. 2017 წლის გაზაფხულ-
ზე სამეურნეო ბაზრებზე ნიგვზის ფასი საშუალოდ 35 
ლარი იყო მაშინ, როცა ჰიპერმარკეტებში 29.5 ლა-
რადაც იყიდებოდა. აღსანიშნავია, რომ სამეურნეო 
ბაზრებზე გაცილებით უკეთესი ხარისხის კაკლის 
გული იყიდება, ვიდრე ჰიპერმარკეტებში. მომხმარებ-
ლის ქცევა ყოველთვის აისახება გაყიდვების პოლიტი-
კაზე, შეფუთვაზე და ა.შ. ქართველი მომხმარებელი 
ვიდრე ნიგოზს იყიდის, აუცილებლად სინჯავს მას, ხე-
ლით სრესს, ცხიმოვნებას უსინჯავს. ამიტომ, ჰიპერ-
მარკეტების მენეჯერები შიშობენ, რომ თუ ნიგოზი ვა-
კუუმშეფუთვაში იქნება, შესაძლებელია, საწყის ეტაპზე 
ამ დეტალმა გაყიდვების შემცირება გამოიწვიოს, თუმ-
ცა ეტაპობრივად ვაკუუმშეფუთვებზე გადასვლას ყვე-
ლა მიესალმება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, 
რომ დღეს ჰიპერმარკეტებში კაკალი ასაწონი ფორ-
მით უდევთ, ანუ მომხმარებელი მიდის, პარკში ყრის, 
შემდეგ მიდის დამხმარესთან და აწონინებს. ამას 
დროც სჭირდება და დიდი რესურსიც. დანაკარგიც 

ბევრია და არაჰიგიენურია. ამიტომ ვაკუუმშეფუთვის 
ფორმაზე გადასვლა ყველა მხარისთვის მომგებიანი 
იქნება. ნიგოზი წინასწარ იქნება აწონილი, გაცილებით 
უკეთესად და ხანგრძლივად შეინახება, რაც ძალიან 
მნიშვნელოვანია. ჰიგიენური ნორმებიც დაცული იქ-
ნება. ამ ტიპის ვაკუუმშეფუთვა შესაბამისი ეტიკეტირე-
ბით პრაქტიკული იქნება. ის განთავსდება დახლებზე 
და დამატებით რაიმე ტიპის ყუთების ან სათლების 
დადგმა არ იქნება საჭირო. ამით სუპერმარკეტებს ად-
გილიც გაუთავისუფლდებათ, რესურსსაც დაზოგავენ 
და უდანაკარგოდ იმუშავებენ.

4.5 კაკლის ადგილობრივი სანერგეები და 

ნერგების იმპორტი

საქართველოში კაკლის ნერგების 90 % იმპორტირე-
ბულია, ძირითადად შემოდის თურქეთიდან, იტალი-
იდან, ამერიკიდან. მათ შორის, პირველი ადგილი უჭი-
რავს თურქეთიდან შემოტანილ სანერგე მასალასა და 
ნერგებს. თურქეთში უკანასკნელ წლებში მკვეთრად 
გაიზარდა სანერგეების რაოდენობა. დაინტერესებულ 
პირებს შეუძლიათ, ჩავიდნენ, ადგილზე ნახონ და შეი-
ძინონ ნერგები. ფერმერებსა და მწარმოებლებს შეუძ-
ლიათ, ისარგებლონ რამდენიმე კომპანიის მომსახუ-
რებით, რომლებიც აწარმოებენ ნერგების იმპორტს. 
კაკლის იმპორტული ნერგების ფასი 8 აშშ დოლარი-
დან იწყება, ხოლო იმავე ხარისხის ქართული ნერგის 
ფასი – 15 ლარიდან. როგორც აღვნიშნეთ, კაკლის 
ნერგების მნიშვნელოვანი ნაწილი თურქეთიდან შე-
მოდის. ნერგების ტრანსპორტირება სატვირთო რეფ-
რეჟერატორებით ხორციელდება. თითო მანქნაში 20-
25 ათასი კაკლის ნერგი ეტევა. სატვირთო მანქანის 
ტრანსპორტირების ფასი $2000-2500-ის ფარგლებში 
მერყეობს. ფასი დამოკიდებულია სეზონსა და სანერ-
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გეს მდებარეობაზე. თურქეთში, ადგილზე, 1 ნერგის 
ღირებულება საშუალოდ 5 აშშ დოლარია. კაკლის 
ნერგები ძირითადად მოდის შიშველი (ღია) ფესვთა 
სისტემით. თურქეთიდან საქართველოში ნერგის იმ-
პორტისთვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია: პრო-
ფორმა ინვოისი (თურქული კომპანია) ექსპორტის ნე-
ბართვა (გამცემი ორგანო - თურქეთის სოფლის მეურ-
ნეობის სამინისტრო) ფიტოსანიტარიული სერტიფი-
კატი (გამცემი ორგანო - თურქეთის სოფლის მეურნე-
ობის სამინისტრო) იმპორტის ნებართვა სოფლის მე-
ურნეობის სამინისტროდან (გამცემი ორგანო — სა-
ქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
სურსათის ეროვნული სააგენტო) CMR და გადაადგი-
ლების სერტიფიკატი (Euro1) ბოლო სამი წლის გან-
მავლობაში საქართველოში 500 ათას ცალამდე ნერ-
გია იმპორტირებული. ზუსტი მონაცემები არ არსე-
ბობს, რადგან საბაჟო დეპარტამენტი ერთ კოდში ატა-
რებს ყველა სახის ნერგს. ადგილობრივი სანერგეები 
წელიწადში დაახლოებით 30 - 35 ათას ცალ კაკლის 
ნერგს აწარმოებენ. მათ მიერ ძირითადად იწარმოება 
ერთი ჯიში - ჩენდლერი, რომლის საძირედ კაკლის ნა-
თესარია გამოყენებული. კაკლის ნერგების წარმოე-
ბის ძირითადი პრობლემაა: დაუხვეწავი ტექნოლო-
გია. ბიოლოგიური თავისებურებიდან გამომდინარე, 
რთულია მისი დამყნობა და გახარება. ვეგეტაციის 
პირველ პერიოდში კაკლის ნერგებს სჭირდებათ რე-
გულარული რწყვა. სანერგეებთან დაკავშირებით 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრობლემაა სადედე ბაღე-
ბის არარსებობა. სადედე ნერგების (შემდგომში სა-
კალმე მასალა) იმპორტი ხორციელდება იტალიიდან, 
თურქეთსა და ამერიკიდან. სადედე ხეების (კალმების 
აჭრის დაწყებამდე) გაზრდას საშუალოდ ოთხი წელი 
სჭირდება, რაც საკმაოდ დიდი დროა. დღეის მდგომა-
რეობით, არსებობს კაკლის სამი სანერგე. გარდა ამი-
სა, შვიდი სანერგე ახლა იწყებს ბაზარზე ოპერირებას. 
სანერგეებში არ არის გნსაკუთრებული პრობლემები 
დაავადებებთან დაკავშირებით. შეიძლება შეგვხვდეს 
მხოლოდ სტანდარტული დაავადებები, რაც დამახა-
სიათებელია კაკლისთვის. ეს დაავადებებია: ანტრაქ-
ნოზი და ბაქტერიული დაავადებები. ამჟამად დაწყებუ-
ლია სანერგეების სერტიფიცირების პროცესი. სერტი-
ფიცირების პროცესი ნებაყოფლობითია. აღნიშნული 
აქტივობის ფარგლებში, ადგილობრივ სანერგეებში 
ნერგების ხარისხმა და ჯიშობრივი სიწმინდის დონემ 2 
წელიწადში გარკვეულ დონეს მიაღწია. ასევე, პარ-
ლამენტში შეტანილია კანონპროექტი ნერგების სერ-
ტიფიცირების თაობაზე, რომელიც დაარეგულირებს 
ნერგების წარმოებისა და მასთან დაკავშირებულ სა-
კითხებს. სარგავი და გასამრავლებელი მასალების 
სერტიფიცირების პროცედურების საერთაშორისო 
სტანდარტების მიხედვით, COUNCIL DIRECTIVE 
2008/90/EC და EPPO Standards SCHEMES FOR 
THE PRODUCTION OF HEALTHY PLANTS FOR 
PLANTING, სარგავი მასალის მწარმოებელი ფერმე-

რები ვალდებულნი არიან, სოფლის მეურნეობის 
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თესლის დასარგავი 
მასალების სტანდარტებისა და სერტიფიცირების 
კვლევის სამსახურში წარმოადგინონ ნიადაგის ანა-
ლიზის შედეგები, მათ მფლობელობაში არსებული 
Prunus (ბალი, ალუბალი, ქლიავი, გარგარი, ატამი), 
Juglans (კაკალი), Rubus (ჟოლო, მაყვალი), Ribes 
(მოცხარი, ხურტკმელი) და Fragaria (მარწყვი) – სახე-
ობების სანერგეების ნიადაგში ვირუსგადამტანი ნემა-
ტოდების არსებობის შესახებ. სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ლაბორატორიას გააჩნია ტექნიკური შე-
საძლებლობა, ჩაატაროს როგორც ვირუსების ტესტი-
რება მცენარეულ მასალაში, ისე მოხდინოს ვირუსის 
გადამტანი ნემატოდების იდენტიფიცირება ნიადაგში. 
პრობლემა ის არის, რომ ფერმერი თავად არ არის 
დაინტერესებული, შეამოწმოს ნერგის ხარისხი. ხში-
რად ფერმერის ცნობიერება დაბალია და მან არ იცის, 
რა ზიანის მო-ტაა შეუძლია ვირუსულ ან სხვა დაავადე-
ბას.

სანერგეების სტაბილური და გრძელვადიანი გან-
ვითარებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რისკფაქ-
ტორს წარმოადგენს პროგრამა „დანერგე მომავალი“. 
„დანერგე მომავალმა“ განაპირობა ამ სექტორის 
სტიმულირება და სანერგეების უმრავლესობამ სიმძ-
ლავრეები სწორედ რომ ფერმერების მიერ აღნიშნუ-
ლი სახელმწიფო პროგრამის მაღალი დაინტერესე-
ბის გამო გაზარდა. ამიტომ, გაურკვეველია სანერგე-
ების მომავალი პროექტის დასრულების შემდგომ. 
სავარაუდოა, რომ შეჩერდება გარანტირებული გა-
ყიდვები, რაც განაპირობებს ბაზრის შემცირებას. თუმ-
ცა, თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ქართულ კაკალზე 
მაღალი მოთხოვნა გაჩნდა და საქართველოდან სა-
ექსპორტო გზებიც გაიჭრა (როგორც  თხილის შემთ-
ხვევაში), შესაძლებელია, ''დანერგე მომავლის'' პრო-
ექტის გარეშეც განვითარდეს აღნიშნული სფერო. ად-
გილობრივი სანერგეების განვითარების პრობლემაა :  

სპეციალური ტექნიკის დეფიციტი (ნერგის ამო-
საღები, დასარგავი ტექნიკა)  

სახელმწიფო სერტიფიცირების სისტემის არ-
არსებობა, რომელიც კეთილსინდისიერ (მა-
ღალხარისხოვან) ნერგის მწარმოებლებს ბა-
ზარზე კონკურენტულ უპირატესობას მიანიჭებ-
და. (თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, სოფლის მე-
ურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევით-
მა ცენტრმა - დაიწყო სანერგეების სერტიფიცი-
რების პროექტი)

პრობლემურია კვალიფიციური აგრონომების 
ნაკლებობა

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიმწირე

შესაბამისი თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობი-
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სა და ცოდნის ნაკლებობის გამო, საქართველოში 
წარმოებული კაკლის ნერგები იმპორტულს კონკუ-
რენციას ვერ უწევს. შეინიშნება ნერგების არასტან-
დარტულობა (არათანაბარი სიმაღლე და სისქე), 
მყნობის დაბალი ხარისხი, გახარების დაბალი მაჩვე-
ნებლები და სხვა.

4.6 კაკლის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების 

მხედვით

დაფიქსირებულია მხოლოდ ნაჭუჭიანი კაკლის ექს-
პორტი. მაგალითად, 2015 წელს საქართველოდან 
გასულია 49 ტონა ნაჭუჭიანი კაკალი. კაკლის გულის 
ექსპორტი საერთოდ არ დაფიქსირებულა. აღსანიშნა-
ვია, რომ ოფიციალურ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით, 2016 წელს 803 ტონა ნაჭუჭგაცლილი 
კაკალია შემოტანილი, ნაჭუჭგაუცლელი კი - 42 ტონა. 
2015 წელს 395 ტონა (890 500 აშშ დოლარის ღირე-
ბულების) კაკლის იმპორტი განხორციელდა. 2014 
წელს კი 256,5 ტონა (817 100 აშშ დოლარის ღირებუ-
ლების) კაკალი შემოიტანეს ჩვენს ქვეყანაში (იხ. და-
ნართი #6.5, კაკლის ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორ-
ტი). კაკლის ძირითადი იმპორტი უკრაინიდან და ყირ-
გიზეთიდან ხორციელდება. 2016 წელს უკრაინიდან 
კაკლის იმპორტმა 98%-ს მიაღწია, ხოლო ყირგიზეთი-
დან – 1,3%-ს. 2015 წელს კაკლის იმპორტის 83% სწო-
რედ რომ უკრაინიდან განხორციელდა, ყირგიზეთი-
დან კი – 15%. განსხვავებული თანაფარდობა იყო 
2014 წელს. უკრაინიდან განხორციელდა იმპორტის 
41%, ხოლო ყირგიზეთიდან - 55%. თუმცა, ფაქტია, 
რომ ბოლო წლებია, ამ ორ ქვეყანაზე მოდის კაკლის 
იმპორტის 96%-ზე მეტი. (იხ. დანართი. კაკლის ექს-
პორტი, იმპორტი, რეექსპორტი) ბოლო წლებში სა-
ქართველოდან, ოფიციალური სტატისტიკური მო-
ნაცემებით, დაფიქსირებულია მხოლოდ მთლიანი, ნა-
ჭუჭგაუცლელი კაკლის ექსპორტი. მაგალითად, 2016 
წელს დანიაში გაიტანეს $1900 ღირებულების 0,4 
ტონა კაკალი. 2015 წელს საქართველოდან გასულია 
42 ათასი დოლარის ღირებულების 49 ტონა კაკალი. 
2014 წელს კი 50 ათასი დოლარის ღირებულების 33,5 
ტონა კაკლის ექსპორტი განხორციელდა. 2014-2015 
წლებში კაკლის უდიდესი ნაწილი ჩვენს მეზობელ 
ქვეყნებში - აზერბაიჯანსა და სომხეთში გავიდა. 
მთლიანი ექსპორტის 68%-იანი წილი მოდის აზერბაი-
ჯანზე, ხოლო 31% - სომხეთზე. აღსანიშნავია, რომ 
2014 წელს კაკლის ექსპორტი განხორციელდა ლი-
ბანში და იქ ყველაზე ძვირად გაიყიდა. 2014 წელს კაკ-
ლის ექსპორტის 71% დაფიქსირდა აზერბაიჯანში, 
17% - სომხეთში, ხოლო 11% - ლიბანში. (იხ. 
დანართი. კაკლის ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორ-
ტი). აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს 803,6 ტონა ნაჭუჭ-
გაცლილი კაკალია შემოტანილი, ნაჭუჭგაუცლელი კი 
- 42,5 ტონა. 2016 წელს სულ იმპორტირებულია 1 831 
000 აშშ დოლარის ღირებულების 846,1 ტონა კაკალი 
(ნაჭუჭიანი და ნაჭუჭგაცლილი). 2015 წელს კი 890 

500აშშ დოლარის ღირებულების 395 ტონა კაკლის 
იმპორტი განხორციელდა. (იხ. დანართი. კაკლის ექს-
პორტი, იმპორტი, რეექსპორტი)

4.7 კაკლის SWOT ანალიზი

ძლიერი მხარეები:

საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირო-
ბები კაკლის საწარმოებლად

კაკლზე   მაღალი ადგილობრივი მოთხოვნა

სახელმწიფო მხარდაჭერა (პროექტი „დანერგე 
მომავალი“)

ბოლო 3 წელიწადში გაშენებული 1500 ჰა-ზე მეტი 
ფართობის ბაღი

სუსტი მხარეები:

 პროფესიონალი კადრების ნაკლებობა

სანერგეების დაბალტექნოლოგიურობა და წარ-
მოების დაბალი სიმძლავრეები

 წარმოებული ნერგის დაბალი ხარისხი

 გადამამუშავებელი საწარმოების არარსებობა

 მსხმოიარე ბაღების არარსებობა

 საგაზაფხულო წაყინვები

შესაძლებლობები:

გავხდეთ ექსპორტიორი ქვეყანა

ვაწარმოოთ კაკლის ზეთი

ინვესტორების დიდი დაინტერესება საქართველო-
ში კაკლის ბაღების გაშენების მიმართულებით

აშენდეს კაკლის გადამამუშავებელი საწარმოები

თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ქართულ კაკალზე 
მაღალი მოთხოვნა გაჩნდა და საქართველოდან 
საექსპორტო გზებიც გაიჭრა (როგორც თხილის 
შემთხვევაში), შესაძლებელია, სახელმწიფოს 
მხარდაჭერის გარეშეც განვითარდეს აღნიშნული 
სფერო

საფრთხეები:

ვერ მოიძებნოს და ვერ გაიჭრას საექსპორტო არ-
ხები და გზები

დაავადებების გავრცელება

დაბალი მოსავლიანობა

წარმოებული კაკლის დაბალი ხარისხობრივი მაჩ-
ვენებლები

პროექტ ''დანერგე  მომავლის'' შეჩერების შემდეგ 
სანერგეებში წარმოებული ნერგების რეალიზაციის 
პრობლემა
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5.1 ფართობი

2007-2014 წლებში კაკლის ბაღების ფართობი გაი-
ზარდა 2,6 მილიონი ჰა-დან 3,2 მილიონ ჰა-მდე 
(საშუალო წლიური 3%-იანი ზრდა). მსოფლიოს კაკ-
ლის ბაღების ფართობის დაახლოებით 72 % კონცენ-
ტრირებულია 10 ძირითად მწარმოებელ ქვეყანაში.

აშშ – 14 %

თურქეთი – 3%

ტუნისი – 6%

ესპანეთი – 19%

მაროკო – 5%

მექსიკა – 2%

ლიბია – 2%

იტალია – 3%

სხვა – 28%

გრაფიკი #3: კაკლის ყველაზე დიდი ფარ-
თობები ქვეყნების მიხედვით

წყარო: www.fao.org, გამოთვლები

2007-2014 წლებში კაკლის ბაღების ფართობის ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნა ჩინეთში (11 %), 
მექსიკასა (4%) და აშშ-ში (4 %). ესპანეთსა და იტალი-
აში კაკლის ბაღების ფართობები, შესაბამისად, შემ-
ცირდა 5 %-ით და 1 %-ით. ამ ქვეყნებში წარმოების 
შემცირება ძირითადად გამოწვეულია კაკლის ნაკლე-
ბი მომგებიანობით (წარმოებისა და გადამუშავების მა-
ღალი ღირებულება და შედარებით დაბალი ფასი) და 
ევროპული ნუშისა და კაკლის ნაკლები კონკურენტუ-
ლობით, აშშ-ის, ჩილესა და ავსტრალიის მიერ მიწო-
დებულ პროდუქციასთან შედარებით. ზოგადად, კაკ-
ლის წარმოება და ექსპორტიც ევროკავშირთან 
მზარდია, მაგრამ ძირითადად ხორციელდება ნაჭუჭ-
გაუცლელი კაკლის ექსპორტი, რომელიც  ბრუნდება 
ევროპაში, როგორც ნაჭუჭგაცლილი (ძირითადად 
მოლდოვაში აცლიან კაკალს ნაჭუჭს, რადგან ევროპა-
ში ეს გაცილებით ძვირია) წარმოების მნიშვნელოვანი 
ზრდაა აშშ-ში, ავსტრალიასა და ჩილეში. როგორც 
ჩანს, ეს ტენდენცია შენარჩუნდება.

5.2 წარმოება

2007-2014 წლებში კაკლის წარმოების წლიური საშუ-
ალო ზრდა შეადგენდა 10%-ს; წარმოება გაიზარდა 
2,7 მილიონი ტონიდან 5,1 მილიონ ტონამდე. 10 ყვე-
ლაზე დიდ მწარმოებელ ქვეყანაში კონცენტრირებუ-
ლი იყო კაკლის მსოფლიო წარმოების დაახლოებით 
63 %.

ანალიზის პერიოდში, კაკლის წარმოებაში ყველაზე დი-
დი ზრდა იყო ჩინეთში (14%),  ჩილესა (11%) და აშშ-ში 
(8%).

0

11%

- 5%
- 5%

11%

-1% -1%

1% 1% 1%

4% 4%

3%

0%

გრაფიკი #4: კაკლის ბაღების ფართობის ზრდა

წყარო: www.fao.org, გამოთვლები

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ირანი – 5%

ჩინეთი – 13%

სხვა – 37%

აშშ – 10%

უკრაინა – 2%
თურქეთი – 3%

რუმინეთი – 1%

მექსიკა – 2%

ირანი – 10%

ინდოეთი – 3%

საფრანგეთი– 1%

ჩინეთი– 30%

ჩილე– 1%

წყარო: www.fao.org, გამოთვლები

11%

გრაფიკი #6: კაკლის წარმოების ზრდა, 
2007-2014

წყარო: www.fao.org, გამოთვლები
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14%
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1%

4% 4%
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3%

1%

3%

8%

10%

გრაფიკი #5: კაკლის ყველაზე დიდი მწარმოებელი 
ქვეყნები

1. ჩინეთი

2. ირანი

3. იტალია

4. ლიბია

5. მექსიკა

6. მაროკო

7. ესპანეთი

8. ტუნისი

9. თურქეთი

10. აშშ

11. მთლიანი

1. ჩილე

2. ჩინეთი

3. საფრანგეთი

4. ინდოეთი

5. ირანი

6. მექსიკა

7. რუმინეთი

8. თურქეთი

9. უკრაინა

10. აშშ

11. მთლიანი



23

5.3 კაკლის საერთაშორისო ფასები

კაკლის საერთაშორისო ფასებისთვის დამახასიათებელი იყო ზრდის ტენდენცია. ბაზარზე პოპულარობით სარ-
გებლობს  ორი სახის ნაჭუჭგაცლილი კაკალი: კალიფორნიული ღია ფერის და ინდური ღია ფერის.

კალიფორნიული ღია 
ფერის კაკალი

ინდური ღია ფერის
კაკალი

გრაფიკი: #7: კალიფორნიული ნაჭუჭგაცლილი კაკლის საბითუმო ფასები დიდ ბრიტანეთ-

ში, აშშ დოლარი/100კგ
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კალიფორნიული ღია ფერის ნახევრები 80% კალიფორნიული მსხვილი, ღია ფერის კაკალი
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გრაფიკი #8: ინდური ნაჭუჭგაცლილი კაკლის საბითუმო ფასები დიდ ბრიტანეთში, 
აშშ დოლარი / 100კგ
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ინდური, დამტვრეული, ქარვისფერი ინდური ღია ქარვისფერი ნახევრები

ინდური, დამტვრეული, ღია ფერის ინდური ღია ფერი ნახევრები

წყარო: www.fao.org, გამოთვლები

5.4 მსოფლიო ვაჭრობის მიმოხილვა

ნაჭუჭგაცლილი კაკალი

ნაჭუჭგაცლილი კაკლის მსოფლიო ექსპორტის რაო-
დენობა 2007-2015 წლებში გაიზარდა 150 ათასი ტო-
ნიდან 265 ათას ტონამდე (საშუალო წლიური 7%-იანი 
ზრდა),ხოლო ღირებულება 831 მილიონი დოლარი-
დან 2,15 მილიარდ დოლარამდე (საშუალო წლიური 
13%-იანი ზრდა)

ძირითადი ექსპორტიორი:

- რაოდენობის მიხედვით: აშშ, უკრაინა, მექსიკა

- ღირებულების მიხედვით: აშშ, მექსიკა, უკრაინა 

ექსპორტის ზრდა:

- რაოდენობის მიხედვით: კანადა, ჰოლანდია, უკრაინა/ჩილე

-ღირებულების მიხედვით: მექსიკა, გერმანია, თურქეთი-
/ჰოლანდია
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მსოფლიო

მექსიკა

ჩილე

რუმინეთი

ჩინეთი

ექსპორტი

რაოდენობა

საშუალო 
რაოდენობა 
ტონა

ქვეყნის წილი 
მთლიან 
ექსპორტში

196,813 7% 1,390,553 13%

აშშ 83,208 39% 9% 608,328 10%

19,560 9% 10% 154,953 19%

უკრაინა 23,707 13% 12% 84,721 9%

11,848 5% 12% 130,790 11%

მოლდოვა 10,883 6% 5% 73,493 10%

გერმანია 16%4,369 2% 15% 47,036

0%5,893 3% -2% 35,328

-7%6,760 4% -12% 47,970

თურქეთი 15%3,055 1% 17% 34010

ყირგიზეთი 3,748 2% -14%

საფრანგეთი 1%2,959 2% 0% 31,384

კანადა 574 0% 74%

ჰოლანდია 15%2,588 1% 15% 18,218

ინდოეთი

უნგრეთი

ავსტრია

ბელგია

დანარჩენი

-12%

7%

6%

10%

-2%

5,275

1,511

17,439

3% -8%

1% 8%

10% -4%

34,372

11,432

9,005

5,630

100,561

ღირებულება – აშშ დოლარი

საშუალო 
ღირებულება 
ათასი 

ზრდა
ქვეყნის წილი 
მთლიან 
ექსპორტში

ზრდა

41%

9%

7%

9%

5%

3%

2%

4%

2%

3%

1%

3%

1%

1%

0%

9%

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები

კაკლის იმპორტის რაოდენობა გაიზარდა 131 ათასი 
ტონიდან 204 ათას ტონამდე (საშუალო წლიური 6%-
იანი ზრდა) და ღირებულება 757 მილიონი დოლარი-
დან 1,8 მილიარდ დოლარამდე (საშუალო წლიური 
11%-იანი ზრდა).

ძირითადი იმპორტიორი  რაოდენობისა და ღირებუ-
ლების მიხედვით:

-  ევროკავშირი, აზია

იმპორტის ზრდა რაოდენობისა და ღირებულების 
მიხედვით:

-  ევროკავშირი, აზია

ცხრილი #6: ნაჭუჭგაცლილი კაკლის ექსპორტი 2007–2016
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მსოფლიო

იაპონია

ესპანეთი

კანადა

ირანი

იმპორტი საშუალო 
რაოდენობა 
ტონა

ქვეყნის წილი 
მთლიან 
იმპორტში

163,326 6% 1 210 361 11%

გერმანია 17 976 9% 11% 157,693 12%

11 444 6% 5% 103 425 5%

კორეა 9 689 5% 10% 87 106 11%

9,191 5% 6% 82,576 6%

აშშ 3,369 1% 16%

საფრანგეთი 5%8,249 5% 3% 56,222

6%7737 5% 6% 61,294

4,360 1% 19,597

ჰოლანდია 17%4,933 2% 17% 43,070

ინგლისი 6,732 4% 3%

ერაყი 3,082 0%

იტალია 4,705 3% 7%

ავსტრია 7%

7%

3,526 2% 6% 27,633

43,421

ავსტრალია

ისრაელი

ტაივანი

არაბთა გაერთიანე-
ბული საემიროები

დანარჩენი

2%

9%

14%

23%

8%

4,763

3,681

68,330

3% 2%

2% 3%

45% 1%

35,351

29,602

19,282

17,948

397,325

რაოდენობა ღირებულება – აშშ დოლარი

საშუალო 
ღირებულება 
ათასი 

ზრდა
ქვეყნის წილი 
მთლიან 
იმპორტში

ზრდა

11%

8%

6%

7%

5%

5%

0%

3%

2%

4%

3%

3%

1%

1%

36%

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები

ცხრილი #7: ნაჭუჭგაცლილი კაკლის იმპორტი, 2006-2017

57,507 5%5%

5.5 ნაჭუჭგაუცლელი კაკალი

ნაჭუჭგაუცლელი კაკლის მსოფლიო ექსპორტის რაოდენობა 
2007-2015 წლებში გაიზარდა 139 ათასი ტონიდან 277 ათას 
ტონამდე (საშუალო წლიური 9%-იანი ზრდა),ხოლო ღირებუ-
ლება 338 მილიონი დოლარიდან 1 მილიარდ დოლარამდე 
(საშუალოწლიური 15%-იანი ზრდა)

ძირითადი ექსპორტიორი რაოდენობისა და ღირებულების 
მიხედვით:

აშშ, საფრანგეთი, მექსიკა

ექსპორტის ზრდა რაოდენობისა და ღირებულების 
მიხედვით:

ავსტრალია, უზბეკეთი, მექსიკა, ჩილე
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წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები

მსოფლიო

ჩილე

საფრანგეთი

ბულგარეთი

უკრაინა

ექსპორტი საშუალო 
რაოდენობა 
ტონა

ქვეყნის წილი 
მთლიან 
ექსპორტში

230,226 9% 795,038 15%

აშშ 117,523 48% 13% 420,323 18%

17,267 5% 22% 70,397 20%

მექსიკა 46,486 11% 34% 107,290 20%

26,848 13% 1% 102,634 3%

ჰონკონგი 17,265 7% 15%

უზბეკეთი 49%

17%

2,683 1% 44% 4,878

39,495

-4%

-10%

1,875 1% -6%

-7%

3,012

10,402 6% 16,553

ავსტრალია 59%2,461 1% 59% 9,083

არგენტინა 1,551 1% 7%

10%უნგრეთი 1,348 1%

ესპანეთი 1,302 1% 6%

რუმინეთი 9%

9%

909 0% 11% 1,892

4,655

გერმანია

მოლდოვა

ჰოლანდია

დანარჩენი

3%

11%

3%

1,192

973

11,417

1% 3%

0%

5%

7%

2%

5,185

5,883

31,023

საშუალო 
ღირებულება 
ათასი 

ზრდა
ქვეყნის წილი 
მთლიან 
ექსპორტში

ზრდა

49%

7%

11%

15%

0%

5%

0%

3%

1%

0%

1%

1%

1%

4%

ცხრილი #8: ნაჭუჭგაუცლელი კაკლის ექსპორტი 2007-2016

5,998

5,058

8%

8%

1%

1%

ნაჭუჭგაუცლელი კაკლის იმპორტის რაოდენობა გაიზარდა 108 
ათასი ტონიდან 186 ათას ტონამდე (საშუალო წლიური 7%-იანი 
ზრდა) და ღირებულება 300 მილიონი დოლარიდან 690 მილიონ 
დოლარამდე (საშუალო წლიური 11%-იანი ზრდა).

ძირითადი იმპორტიორი  რაოდენობისა და ღირებულების 
მიხედვით:

ევროკავშირი, ახლო აღმოსავლეთი

იმპორტის ზრდა რაოდენობისა და ღირებულების მიხედვით:

ევროკავშირი, ახლო აღმოსავლეთი

რაოდენობა ღირებულება – აშშ დოლარი
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მსოფლიო

იტალია

მექსიკა

არაბთა გაერთიანე-
ბული საემიროები

ჩინეთი

იმპორტიორი საშუალო 
რაოდენობა 
ტონა

ქვეყნის წილი 
მთლიან 
იმპორტში

175,467 7% 602,861 11%

თურქეთი 28,415 13% 24% 76,425 28%

27,491 14% 9% 109,392 11%

ჰონკონგი 25,385 14% 18% 89,005 18%

19,633 11% 8% 71,115 11%

ესპანეთი 15,068 9% –1%

გერმანია 1%

–2%

11,139 7% 0% 42,239

56,310

34%

20%

5,052 1% 18%

10%

20,873

9,922 6% 26,851

ინდოეთი 1,726 0% 4,889

მოლდოვა 3,126 2% –100%

57%რუმინეთი 978 0%

ერაყი 964 0%

ჰოლანდია 3%2,420 2% 2% 9,597

კანადა

ბელგია

პორტუგალია

ინგლისი

–3%

6%

11%

–5%

1,480

29,384

1%

19%

–5%

–2%

5,581

87,357

5,883

3,946

საშუალო 
ღირებულება 
ათასი 

ზრდა
ქვეყნის წილი 
მთლიან 
იმპორტში

ზრდა

10%

17%

14%

12%

8%

11%

1%

5%

0%

2%

1%

16%

1%

1%

ცხრილი #9: ნაჭუჭგაუცლელი კაკლის იმპორტი, 2007-2016

5,280 2%1%

დანარჩენი

6,458 1% 3%

წყარო: www.intracen.org, გამოთვლები

ცხრილი #10: ექსპორტის პოტენციალი

საექსპორტო  ბაზარი მიზეზი

ნაჭუჭგაცლილი

ნაჭუჭგაუცლელი

შენიშვნა

1. ევროკავშირი (დასავლეთი და ცენტრალუ-
    რი ევროპა)
2. ახლო აღმოსავლეთი
3. აზია

1. ევროკავშირი (დასავლეთი და ცენტრალუ-
    რი ევროპა)
2. ახლო აღმოსავლეთი
3. აზია

მიუხედავად იმისა, რომ ნაჭუჭგაცლილი კაკალი უფრო მოთხოვნადია, 
ვიდრე ნაჭუჭგაუცლელი, იმპორტის ზრდა ამ უკანასკნელში 

უფრო მნიშვნელოვანია.

წარმოების (ფართობის) შემცირება, 
მოთხოვნის ზრდა

მოთხოვნის ზრდა

რაოდენობა ღირებულება – აშშ დოლარი
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6.1 კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვი

დღესდღეობით კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვში არ 
მონაწილეობენ გაშენებული ბაღის მფლობელები, სა-
ნერგეები, ლაბორატორიები, საკონსულტაციო კომპა-
ნიები, ხშირად მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და 
სასუქების მწარმოებლები. ეს იმიტომ, რომ არ გვაქვს 
კაკლის საწარმოო ბაღები. კაკალი ძირითადად ერ-
თეული ხეების სახით გვხვდება სოფლებსა და ქარსა-
ცავებში. 

დღეს (2017 წლის, მაისი) ბაზარზე არსებული კაკლის 
ღირებულებათა ჯაჭვი: 

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა, რომელსაც ერ-
თეული ხეები აქვს საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთებში

საქართველოში დღეს წარმოებული კაკლის მნიშვნე-
ლოვანი ნაწილი ამ ჯგუფზე მოდის. სხვადასხვა სო-
ფელში მცხოვრებ მოსახლეობას საკარმიდამო ნაკ-
ვეთში უდგას რამდენიმე ხე. აღნიშნული კაკლის ხეები 
ძლიერი ზრდის მცენარეებია, რომელთაც არავინ უვ-
ლის. წლიდან წლამდე მათ მოვლაზე თითქმის არა-
ფერს ხარჯავს მეპატრონე. როცა მოსავალს აიღებენ, 
თავად ახარისხებენ, ტეხენ, გააქვთ სამეურნეო ბაზარ-
ზე და თავადვე აწვდიან ბაზრის საცალო მოვაჭრეებს 
ან მომხმარებელს. ხშირად  სოფლებშივე ყიდიან შუა-
მავლებზე, ბითუმად მოვაჭრეებსა და დისტრიბუტო-
რებზე.

კაკლის შემგროვებლები

კაკლის შემგროვებლები გლეხებთან ერთად ბაზარზე 
კაკლის ძირითად მიმწოდებლებად გვევლინებიან. 
ისინი დადიან და ქარსაცავებიდან აგროვებენ კაკალს. 

შემგროვებლები კაკალს ასევე აგროვებენ ტყეებში და 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ფართობებზე 
მდებარე კაკლის ერთეული ხეებიდან. გლეხების მსგა-
ვსად, თავად აწვდიან ბაზრის საცალო მოვაჭრეებს ან 
მომხმარებელს. ხშირად ყიდიან შუამავლებზე, ბითუ-
მად მოვაჭრეებსა და დისტრიბუტორებზე.

შუამავლები, ბითუმად მოვაჭრეები, დისტრიბუტორე-
ბი და იმპორტიორები

აღნიშნული ჯგუფი წარმოადგენს საცალო ბაზრის-
თვის კაკლის მიწოდების ძირითად არხს. გლეხები და 
შემგროვებლები აღნიშნული შუამავლების, ბითუმად 
მოვაჭრეებისა და დისტრიბუტორების მეშვეობით ყი-
დიან საკუთარ პროდუქტს. ამ ჯგუფის მონაწილეები 
კაკალს აწოდებენ საცალო მოვაჭრეებს სამეურნეო 
ბაზრებში, ასევე სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკე-
ტებში.

საცალო მოვაჭრეები სამეურნეო ბაზარში, მაღაზიები, 
სუპერმარკეტები და ჰიპერმარკეტები

აღნიშნულ ჯგუფში ერთიანდება ყველა ის რგოლი, 
რომლებიც შუამავლების, ბითუმად მოვაჭრეების, 
დისტრიბუტორებისა და იმპორტიორების მიერ მიწო-
დებულ პროდუქტს პირდაპირ აწვდიან საბოლოო 
მომხმარებელს.

ადგილობრივი მომხმარებელი

ადგილობრივი მომხმარებელი პროდუქტს ძირითა-
დად სამეურნეო ბაზრებზე საცალო მოვაჭრეებისგან 
ყიდულობს. მომხმარებელთა პროცენტულად მცირე 
რაოდენობა ყიდულობს კაკალს მაღაზიებში, სუპერ-
მარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში.

ცხრილი #11: დღეს ბაზარზე არსებული კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეები

ადგილობრივი მომხმარებელი

საცალო მოვაჭრეები
სამეურნეო ბაზრებში

მაღაზიები, სუპერმარკეტები,
და ჰიპერმარკეტები

საერთაშორისო 
ბაზრები

შუამავლები, ბითუმად მოვაჭრეები, დისტრიბუტორები

ერთეული ხეების მფლობელები ნაყოფის შემგროვებლები

დღეს ბაზარზე კაკლისა და ნიგვზის ღირებულებათა ჯაჭვში რამდენიმე რგოლი მონაწილეობს. თითოეული რგო-
ლი, თავის მხრივ, საწყის პროდუქტს გარკვეულ ფასს უმატებს. დამატებული ღირებულება გაცილებით მაღალია  
ნიგოზზე, ვიდრე  გაუტეხავ კაკალზე.
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ცხრილი #12: დამატებული ღირებულება ჯაჭვში, კაკლის შემთხვევაში

შუამავალი

ფასი  5 - 6 ლარი/კგ

ერთეული ხეების მფლობელე-
ბი და შემგროვებლები

ფასი 3,5 - 5 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება 2 - 3 ლარი დამატებული ღირებულება 1 – 2 ლარი

საცალო მოვაჭრეები 
ბაზარში

ფასი  6 - 8 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება 1 – 2 ლარი

დისტრიბუტორები სუპერმარკეტი

ფასი  10 -12ლარი/კგ ფასი  10 -14 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება 3-4 ლარი დამატებული ღირებულება 2-3 ლარი

შენიშვნა: სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში კაკალი (გაუტეხავი) იშვიათად იყიდება.

ცხრილი #13: დამატებული ღირებულება ჯაჭვში, ნიგვზის შემთხვევაში                                                                                                                                                                                        

ერთეული ხეების მფლობელე-
ბი და შემგროვებლები

შუამავალი
საცალო მოვაჭრეები 

ბაზარში

ფასი  14 -18 ლარი/კგ ფასი 166 - 22 ლარი/კგ ფასი  20 - 27 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება 4 - 5 ლარი დამატებული ღირებულება 2 – 4 ლარი დამატებული ღირებულება 4 – 5 ლარი

6.2 კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვი მომა-

ვალში

კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვს რამდენიმე წელიწადში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი რგოლი დაემატება. ეს 
მოხდება მაშინ, როცა საქართველოში გაშენებული ბა-
ღებიდან დაიწყება მოსავლის მიღება და გაჩნდება გა-
დამამუშავებელი საწარმოები. როგორი იქნება კაკ-
ლის ღირებულებათა ჯაჭვი რამდენიმე წელიწადში: 
ნერგის იმპორტიორები, ადგილობრივი სანერგეები, 
მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და სასუქების მომ-
წოდებლები, ადგილობრივი ლაბორატორიები, სარწ-
ყავი სისტემების კომპანიები, აგროსაკონსულტაციო 
კომპანიები. ღირებულებათა ჯაჭვის ამ ჯგუფს მიეკუთ-
ვნებიან ნერგის იმპორტიორები, ადგილობრივი სა-
ნერგეები, მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და სასუ-
ქების მომწოდებლები, ადგილობრივი ლაბორატო-
რიები, სარწყავი სისტემების კომპანიები, აგროსაკონ-
სულტაციო კომპანიები. აღნიშნული კომპანიების სერ-
ვისი მნიშვნელოვანია კაკლის ბაღის გაშენებისა და 
მოვლის პროცესში. ფერმერები ძირითადად ნიადა-
გის ლაბორატორიების მომსახურებით სარგებლობენ, 
სხვა ლაბორატორიულ სერვისებს იშვიათად იყენებენ. 
ბაზარზე არის აგროსაკონსულტაციო კომპანიები, რო-
მელთა სერვისითაც საშუალო და მსხვილი ფერმერუ-
ლი მეურნეობები სარგებლობენ. თუმცა, ხშირად ფერ-
მერებს საკონსულტაციო მომსახურებას თავად აგრო-
მაღაზიების კონსულტანტები უწევენ. ამ ჯგუფში შედიან 
როგორც წვრილი, ისე საშუალო და მსხვილი ფერმე-

რები ან აგრობიზნესით დაინტერესებული პირები, 
რომლებიც აშენებენ ან ფლობენ კაკლის ბა-ღებს. 
სწორედ ეს ფერმერები არიან ნერგის იმპორტი-
ორების, ადგილობრივი სანერგეების, მცენარეთა 
დაცვის საშუალებებისა და სასუქების მომწოდებ-
ლების, ადგილობრივი ლაბორატორიების, სარწყავი 
სისტემების კომპანიებისა და აგროსაკონსულტაციო 
კომპანიების მომსახურების შემსყიდველნი. შუამავ-
ლები, ბითუმად მოვაჭრეები, დისტრიბუტორები და იმ-
პორტიორები აღნიშნული ჯგუფი საცალო ბაზრისთვის 
კაკლის მიწოდების ძირითადი არხია. კაკლის ბაღის 
მფლობელები სწორედ რომ აღნიშნული შუამავლე-
ბის, ბითუმად მოვაჭრეებისა და დისტრიბუტორების 
მეშვეობით ყიდიან საკუთარ პროდუქტს. ხშირად შუა-
მავლები რამდენიმე წვრილი ფერმერისგან აგროვე-
ბენ კაკალს. უმეტესობა სწორედ შუამავლების მეშვეო-
ბით ყიდის კაკალს, თუმცა არიან ფერმერები, რომ-
ლებიც პროდუქტს ან ბაზარში ყიდიან, ან პირდაპირ 
მომხმარებელს აწვდიან. ამავე ჯგუფში ერთიანდებიან 
იმპორტიორები, რომლებიც საცალო ბაზარს აწვდიან 
იმპორტირებულ კაკალს. 

საცალო მოვაჭრეები სამეურნეო ბაზარში, მაღაზიები, 
სუპერმარკეტები და ჰიპერმარკეტები.

აღნიშნულ ჯგუფში ერთიანდება ყველა ის რგოლი, 
რომელიც შუამავლების, ბითუმად მოვაჭრეების, დის-
ტრიბუტორებისა და იმპორტიორების მიერ მიწოდე-
ბულ პროდუქტს პირდაპირ აწვდის საბოლოო მომხმა-
რებელს.

დისტრიბუტორები სუპერმარკეტი

ფასი – 23 - 35 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება 3-6 ლარი

ფასი – 20 - 25 ლარი/კგ

დამატებული ღირებულება: 2-4 ლარი
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გადამამუშავებელი საწარმოები

გადამამუშავებელი საწარმოები კაკლის ღირებულე-
ბათა ჯაჭვში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ასრუ-
ლებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის საწარმო სა-
ქართველოში ჯერ არ არსებობს. თუმცა, ახლად გაშე-
ნებული ბაღებიდან მოსავლის აღების შემდეგ, სა-
ქართველოში აუცილებლად გაჩნდება რამდენიმე გა-
დამამუშავებელი საწარმო. ამ საწარმოებს მნიშვნე-
ლოვანი როლი დაეკისრებათ  ნიგვზის (ნაჭუჭგაცლი-
ლი კაკლის) მიწოდებაში საცალო ბაზრებისთვის. ასე-
ვე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს საწარმოები გადამუ-
შავებულ კაკალს შუამავლებს, ბითუმად მოვაჭრეებსა 
და დისტრიბუტორებს მიაწვდიან, რომლებიც, თავის 
მხრივ, შეიძლება იყვნენ ამ საწარმოებისთვის ნედ-
ლეულის მიმწოდებლები.გადამამუშავებელ საწარ-

მოებს მნიშვნელოვანი როლი დაეკისრებათ კაკლისა 
და ნიგვზის ექსპორტირების საკითხში და პროდუქციის 
უხცოეთის ბაზრებზე გასატანად.

ადგილობრივი მომხმარებელი და უცხოეთის ბაზარი

საქართველოდან კაკლის უმნიშვნელო ექსპორტი 
ფიქსირდება. შესაბამისად, უცხოეთის ბაზრებზე ქარ-
თული პროდუქციის მნიშვნელოვანი რაოდენობით გა-
ტანა მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში იქნება შესაძ-
ლებელი, მას შემდეგ, რაც ახლად გაშენებული ბაღე-
ბიდან დაიწყება მოსავლის მიღება. რაც შეეხება ადგი-
ლობრივ მომხმარებელს, ის პროდუქტს ძირითადად 
სამეურნეო ბაზრებზე საცალო მოვაჭრეებისგან ყიდუ-
ლობს. მომხმარებელთა პროცენტულად ძალიან მცი-
რე რაოდენობა ყიდულობს კაკალს მაღაზიებში, სუ-
პერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში.

ადგილობრივი მომხმარებელი

ცხრილი #14: მომავალში კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეები                                                                                                                                                                          

საერთაშორისო ბაზრები

საცალო მოვაჭრეები
სამეურნეო ბაზრებში

მაღაზიები, სუპერმარკეტები,
და ჰიპერმარკეტები

შუამავლები, ბითუმად მოვაჭრეები,
დისტრიბუტორები

გადამამუშავებელი საწარმო

მცირე ფერმერული მეურნეობები,
რომლებიც 1 ჰა–მდე ბაღს აშენებენ

საშუალო და მსხვილი ფერმერული
მეუნეობები, რომლებიც 1 ჰა–ზე მეტ 

ბაღს აშენებენ 

ლაბორატო-
რიები

ნერგების
იმპორტიორები

მცენარეთა დაც-
ვის საშუალებების 

და სასუქების 
იმპორტიორები

ადგილობრივი
სანერგეები

სარწყავი სისტე-
მების კომპანიები

აგროსაკონსულ-
ტაციო კომპა-

ნიები

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, 1 კგ. ნიგვზის (კაკლის გულის) საშუალო წლიური საბაზრო ფასი 2014 წელს 19,70 

ლარი იყო, 2015 წელს კი 1 კგ. ნიგვზის საშუალო წლიური საბაზრო ფასი - 27,89 ლარს შეადგენდა.

საშუალო წლიური საცალო საბაზრო ფასები საქართველოში, სამომხმარებლო კალათის მიხედვით

დასახელება 2014 წელი

ნიგოზი 1 კილოგრამი 19,70 ლარი

2015 წელიზომის ერთეული

27,90 ლარი

ცხრილი #15: საშუალო წლიური საცალო საბაზრო ფასები საქართველოში, სამომხმარებ-
ლო კალათის მიხედვით

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო
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6.3 კაკლის ბაღის ხარჯები და შემოსავლები

1ჰა ბაღის გაშენება საქართველოში ფერმერს 14 ათას 268 ლარი უჯდება. გაშენების სქემა — 8მX5მ. ამ სქემის 
მიხედვით, 1 ჰა-ზე  250 ძირი კაკალი ეტევა.

 1 ჰა-ზე კაკლის ბაღის გაშენება

ფართობი: 1 ჰა

ბაღის სქემა 8მX5მ

მცენარეთა რაოდენობა 1-ჰა-ზე: 250 ძირი

ორმოების ამოღება

ნერგის დარგვა, გასხვლა

ცალი

ცალი

250

250

ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზი (ორი ჭრილი:0-30სმ; 30სმ-60სმ) 

ნიადაგის მოსწორება-გასუფთავება 

ნიადაგის მოხვნა პლანტაჟით ან ჩიზელით

გადახვნა 4-ფრთიანი გუთნით 

ნიადაგის კულტივაცია მძიმე დისკებით

ნიადაგის დაფრეზვა

ნაკვეთის დაგეგმვა GPS 

დაგეგმვა პალოებით ნაკვეთში

სამუშაოს დასახელება
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

ჰა

1

1

1

1

1

1

1

1

400.00 400.00

200.00 200.00

350.00 350.00

145.00 145.00

90.00 90.00

130.00 130.00

200.00 200.00

180.00 180.00

0.60

0.50

150.00

125.00

საყრდენი სარების მომზადება და ნერგის მიკვრა 

მორწყვა რგვის შემდეგ

მინერალური სასუქის შეტანა

ცალი

ჰა

კგ

250

1

400

0.20

200.00

0.15

50.00

200.00

60.00

2,280.00

საჭირო მასალების დასახელება
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

საყრდენი სარები

მინერალური სასუქი

ცალი

ცალი

კგ

250

1

400

18.00

0.25

1.25

450.00

62.50

500.00

5,06.50

კაკლის ნერგი 
(ადგილობრივი ნერგი 12 ლარი, იმპორტირებული - 18 ლარი)

ცხრილი #16: კაკლის ბაღის გაშენების ხარჯი                                                                                                                                                                                                                                     

სატრანსპორტო ხარჯები
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

საყრდენი სარების ტრანსპორტირება

მინერალური სასუქის ტრანსპორტირება

ცალი

ცალი

კგ

250

250

400

0.20

0.10

0.12

50.00

25.00

46.00

121,00

ნერგის ტრანსპორტირება

წვეთოვანი ირიგაცია
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

ჰა 1 6,125.00წვეთოვანი სარწყავი სისტემა 6,125.00

6,125.00

სხვა ხარჯები
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი

5%გაუთვალისწინებელი ხარჯი 679,43

სულ

679,43

სულ კაკლის ბაღის გაშენების ხარჯი 1 ჰა-ზე 14,268  ლარი

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება: .
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ცხრილი# 17: 1 ჰა კაკლის მოვლის წლიური ხარჯი

სამუშაოს დასახელება
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

ძირი

ჰა

ჰა

ჯერადობა

ჯერადობა

ჯერადობა

1 ჰა კაკლის ბაღის მოვლის წლიური ხარჯი

გასხვლა, ფორმირება

წვეთოვანი სარწყავი სისტემით მორწყვა (20-ჯერ) დიზელის ხარჯი

მინერალური სასუქის, აზოტის შეტანა

ჰერბიციდის შეტანა რიგში

შეწამვლა

რიგითშორისი კულტივაცია ან გათიშვა მულჩერით

250.00

1.00

1.00

3.00

10.00

4.00

1.25

200.00

50.00

50.00

40.00

40.00

313

200

50

150

400

160

საჭირო მასალების დასახელება
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი
სულ

კგ

კგ

კგ

კგ

კგ

ლიტრი

ლიტრი

ლიტრი

კგ

კგ

წყალში ხსნადი სასუქი

მინერალური სასუქი, აზოტი

მიკროსასუქი

ფუნგიციდი (პოლირამი, დითანი)

ფუნგიციდი (სპილენძის ქლორჟანგი)

ფუნგიციდი (ტასპა, ტიტლი)

ინსექციდი (პირიფოსი, დიმეტოატი)

ინსექტიციდი (კარატე, ტალსტარი)

ინსექტიციდი (კონფიდორი, იმიდორმაქსი)

აკარიციდი (ენვიდორი, ვერტიმეკი)

180.00

180.00

5.00

10.00

8.00

2.00

8.00

2.50

0.30

1.00

3.80

1.20

20.00

32.00

10.00

320.00

30.00

80.00

500.00

150.00

684

216

100

320

80

640

240

200

150

150

1,273

სტანდარტული მოვლის ხარჯი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი მოსავლის 
მიღებას, 1 ჰა-ზე 4785 ლარი ჯდება

3 130

ლიტრი

ლიტრი

ჰერბიციდი (ბასტა, რეგლონი)

ჰერბიციდი (ნოკდაუნი)

5.00

10.00

40.00

15.00

200

150

სხვა ხარჯები
ზომის 

ერთეული რ-ბა
ერთეულის 

ფასი

ჰამიწის გადასახადი

სულ

ჰასარწყავი წყლის ხარჯი

5%დაუგეგმავი დამატებითი ხარჯი

1

1

80.00

75.00

80.00

255.00

255.00

75.00

სულ კაკლის ბაღის მოვლის წლიური ხარჯი ჰექტარზე   4,785 ლარი

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება: .

თუმცა, ხშირად ფერმერები არ მიჰყვებიან ბაღის მოვლის სრულფასოვან გრაფიკს და ხარჯებს 1 ჰა-ზე 2000 
ლარამდე ამცირებენ. ფერმერები ხშირად არღვევენ ან არასათანადოდ ახორციელებენ აგროტექნიკურ ღო-
ნისძიებებს, რაც პოტენციური მოსავლიანობის შემცირების ძირითადი მიზეზია:

ირღვევა მცენარეთა დაცვის საშუალებებით დამუშავების ჯერადობა და დოზები

დარღვეულია მცენარეთა მინერალური სასუქებით კვების რეჟიმი. ხშირად მათ საერთოდ ან არ 
აწვდიან, ან უყრიან მხოლოდ აზოტოვან სასუქს

დარღვეულია რწყვის რეჟიმი, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლად გაშენებული ბაღებისთვის

არ ხდება ხეების სწორი სხვლა და ფორმირება. 
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კაკლის მოსავლიანობა ნორმალური მოვლის პირობებში მესამე წლიდან იწყება და 
1 ჰა-ზე 400 კგ.-მდე აღწევს. სრულ მსხმოიარობას 7-8 წელიწადში აღწევს და საჰექ-
ტრო მოსავლიანობა 6 ტონას აჭარბებს.

ცხრილი #18: კაკლის ბაღის მოსავლიანობა და მოსავლის აღების ხარჯი

წელი მოსავალი: კგ/ხე მოსავალი: კგ/ჰა კრეფის ხარჯი: კგ/ლარი კრეფის ხარჯი: ჰა/ლარი

1 წელი

2 წელი

3 წელი

4 წელი

5 წელი

6 წელი

7 წელი

8 წელი

9 წელი

8 წელი

0.0 0.25

0.250.0

375.0

875.0

1500.0

3000.0

4500.0

6250.0

6250.0

6250.0

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

-

-

93.75

218.75

375.00

750.00

1,125.00

1,562.50

1,562.50

1,562.50

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება: .

0.0

0.0

1.5

3.5

6.0

12.0

18.0

25.0

25.0

25.0

თუ ფერმერი 1 კგ კაკალს 4 ლარად ჩააბარებს, სრულ მსხმოიარობაში შესვლის 
შემდეგ 1 ჰა-ზე საშუალოდ მოგების სახით 12ათასიდან 16 ათას ლარამდე მიიღებს.

ცხრილი #19: კაკლის ბაღის ფულის მიმოქცევა

კაკლის ბაღების შემოსავლები და ხარჯები წლების მიხედვით

1კგ კაკლის სარეალიზაციო ფასი: 4 ლარი

1 წელი 2 წელი 3 წელი 4 წელი 5 წელი 6 წელი 7 წელი 8 წელი 9 წელი 10 წელი

შემოსავლები: 0 0 1500 3500 6000 12000 18000 25000 25000 25000

1 ჰა-ზე 
მოსავლიანობა (კგ) 0 0 375 875 1500 3000 4500 6250 6250 6250

1კგ-ს ფასი 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ხარჯები: 3.200 3.350 3.444 5.004 5.615 5.990 6.365 6.803 6.803 6.803

წყარო: ექსპერტის გაანგარიშება: .

6.4  კაკლის ექსპორტ-იმპორტის დოკუმენ-
ტაცია და ნებართვები

საქართველოში კაკლისა და ნუშის ნერგების იმ-
პორტისათვის საჭიროა, ტვირთი შეესაბამებოდეს 
ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარე-
ბული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმ-
პორტის ნებართვის მოთხოვნებს („საჯარო სა-
მართლის იურიდიული პირის, შემოსავლების სამ-
სახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პი-
რის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნე-
ბართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანე-
ბართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შე-
სახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 
დეკემბრის �426 დადგენილების შესაბამისად) და 
მას ახლდეს იმპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი 
სამსახურის მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული 
სერტიფიკატი.

საქართველოში კაკლისა და ნუშის ნაყოფის იმ-
პორტისას ტვირთს უნდა ახლდეს იმპორტიორი 

ქვეყნის შესაბამისი სამსახურის მიერ გაცემული ფი-
ტოსანიტარიული სერტიფიკატი.

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში იმპორტისას, 
მცენარეებსა და მცენარეული პროდუქციისგან 
შემდგარ ტვირთს უნდა ახლდეს ექსპორტიორი ქვეყ-
ნის მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციის მი-
ერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, 
რომლითაც დასტურდება, რომ ტვირთი თავისუფა-
ლია მავნე ორგანიზმებისაგან. სარგავი მასალა უნდა 
იყოს სათანადოდ დამუშავებული და არ უნდა ახლ-
დეს ნიადაგი. მცენარეული პროდუქცია და სარგავი 
მასალა თავისუფალი უნდა იყოს შემდეგი საკარან-
ტინო მავნე ორგანიზმებისგან: Aspidiotus perniciosus 
(კალიფორნიული ფარიანა), Popillia japonica 
(იაპონური ხოჭო), Globodera rostochiensis ანუ 
Heterodera rostochiensis (ოქროსფერი ნემატოდა), 
Iridomyrmex humilis (არგენტინული ჭიანჭველა), 
Pectinophora gossypiella ბამბის ჩრჩილი. 
უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ 
შესაბამის უწყებას: 
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IPPC ოფიციალური საკონტაქტო პირი :

Ms. Fatmah AL KALBANI, 
Director of Agricultural Development Department, 
Ministry of Environmentand Water, 
P.O. Box 1509, Dubai, United Arab Emirates. 
Phone: +971 4 2148335, Fax: +971 4 2655822. 
Email: fosaeed@moew.gov.ae;
agri.affairoffice@moew.gov.ae ; 
Website: http://www.moew.gov.ae/

საუდის არაბეთის სამეფოში იმპორტისას მცენარე-
ებსა და მცენარეული პროდუქციისგან შემდგარ 
ტვირთს უნდა ახლდეს ექსპორტიორი ქვეყნის მცე-
ნარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციის მიერ გა-
ცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, რომ-
ლითაც დასტურდება, რომ ტვირთი თავისუფალია 
მავნე ორგანიზმებისაგან. მცენარეები და მცენარეუ-
ლი პროდუქცია თავისუფალი უნდა იყოს ნიადაგისა 
და ქვიშისგანაც. საუდის არაბეთის სამეფოში მცენა-
რეების ან მცენარეული პროდუქციის იმპორტის 
განხორციელებამდე იმპორტიორმა უნდა მიიღოს 
იმპორტის ნებართვა შესაბამისი უწყებისგან, რო-
მელშიც ჩამოყალიბებული იქნება ის პირობები, 
რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს იმპორტირე-
ბული მცენარე ან მცენარეული პროდუქცია. დეტა-
ლური ინფორმაციისათვის მიმართეთ IPPC-ს 

ოფიციალურ საკონტაქტო პირს:

Mr. Abdulaziz AL SHARIDI, 
Agricultural Specialist /Plant Protection 
Ministry of Agriculture, 
King Abdulaziz Road, P.O. Box 11195, 
Phone: +966 1141 72 320,  Mobile: +966 505 112 636, 
Fax:+966 1114 72 447, 
Email: alshuraidi@hotmail.com, 
Alternate Email: azmash@hotmail.com ;

ევროკავშირის ქვეყნებში იმპორტისას სარგავი მასა-
ლა უნდა იყოს მოსვენების მდგომარეობაში, ფოთ-
ლების, ყვავილებისა და ნაყოფის გარეშე. ნერგები 
და ნაყოფი თავისუფალი უნდა იყოს შემდეგი საკა-
რანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან: Carposina niponensis 
Walsingham, Enarmonia packardi (Zeller), Enarmonia prunivora 
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Tachypterellus quadrigibbus 
Say, Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, Guignardia piricola 
(Nosa) Yamamoto, Little cherry pathogen(non- European isolates), 
Prunus necrotic ringspot virus, Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier et al.) Young et al., Xanthomonas campestris pv. pruni 
(Smith) Dye, Plum pox virus. Monilinia fructicola (Winter) Honey, 
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, Xanthomonas campestris pv. 
prunus (Smith) Dye, 
რაც უნდა დასტურდებოდეს სათანადო სარგავი მასა-
ლის სერტიფიცირების შედეგად გაცემული სერტიფი-
კატით და ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატით. უფ-
რო დეტალური პირობები მოცემულია ევროდირექ-
ტივის 2000-/29 დანართებში. ასევე გაცნობებთ, რომ 
„ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შე-
სახებ“ საქართველოს კანონისა და მისგან გამომდი-
ნარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესა-
ბამისად, სარგავ-სათესლე მასალის იმპორტის გან-
ხორციელებისას, საბაჟო კონტროლის გავლის პრო-
ცესში, იმპორტიორმა უნდა წარმოადგინოს ოფიცია-
ლური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნული 
მასალა არ არის გენმოდიფიცირებული. სხვა შემთხ-
ვევაში, აიღებენ ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლე-
ვებისათვის.

6.5    კაკლის ექსპოტ-იმპორტი და რეექსპორტი                                                                                                                                                                                                                                                            

ცხრილი #20: ე     ქსპორტი საქართველოდან (აშშ დოლარი)

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD

სულ

მათ შორის

აზერბაიჯანი

გერმანია

დანია

თურქეთი

სომხეთი

ჩინეთი

0

0

- - -

-

- - -

-

- - -

- - - -

2.9

2.9 2.3

65.0

66.0 44.9 14.0

1.0

2.9

9.2

0.7

41.4

38.1 42.6 1.9

11.2

0.5

29.4 32.1

- -

-

-

1.4

-

1.9

8.7- - -

- - - - -



კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

სულ

მათ შორის

- - 8.0

-

-

- -- -

- -- -

- - 60.4

-

- 16.8

- - -

66.0

-

97.6 13.0 66.0

5.6

-

12.1 - 0.1

-

-

-

0.6

-

- -

-

-

-

-

-

-

7.4 - -

- - 11.4 - -

-

-

- -

- -

- -

-

-

16.8 29.1

- - -

-

0.0 - -

0.0

0.0

- - -

--

--

- - - - 0.1

აზერბაიჯანი

გერმანია

თურქეთი

იტალია

ლიბანი

საბერძნეთი

საფრანგეთი

ფინეთი

შვედეთი

ერაყი

ქვეყანა
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD

ცხრილი #21:                                                                                                   ექსპორტი საქართველოდან (ტონა)

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა

მათ შორის

სულ 0.0 0.8 25.3 27.6 11.8 29.6 49.4 0.4

აზერბაიჯანი - - - -4.4 11.0 23.9 33.7

გერმანია - - - 0.4- - - -

დანია - 0.8 0.40.3 0.2 - 0.4 0.4

სომხეთი - - - 15.35.7- - -

ჩინეთი 0.0 - 25.0 - - - - -

თურქეთი - - - 23.0 - - - -

კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

მათ შორის

სულ - 22.0 18.5 7.1 12.0 3.9 - 0.0

- - - -5.7 - - -აზერბაიჯანი

- - 7.8 -- - - -გერმანია

- -- - 0.1- --თურქეთი

- - 1.5 --1.4 - -იტალია

- - - - 3.8 - --ლიბანი

- -- - - 0.0 - -საბერძნეთი

- -22.0 9.2 0.0 --საფრანგეთი

- - - -0.0- - -ფინეთი

- - - - - - - 0.0შვედეთი

- -- - 12.0 - - -ერაყი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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ცხრილი #22:                                                               იმპორტი საქართველოში (ათასი აშშ დოლარი)

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD

სულ 4.0 84.6 12.5 73.3 107.9 15.4 23.6 0.6

- 84.6 12.0 -17.5 51.1 0.0 -

4.0 - - 15.4- 15.4 23.6 -

- - -- - -

- - - - - 0.5

- - - - - -

-

-

-

0.1

- - - 29.0 - - -

-

-

-

- - - -- 41.4 - -

- - - 0.0- - - -

- - -- 26.8 - - -

- 0.0 - -0.0- - -

- - 0.5 - 0.0 - - -

- - - - - - 0.0

უკრაინა

ყირგიზეთი

კვიპროსი

აშშ

ბულგარეთი

გერმანია

ესპანეთი

თურქეთი

ირანი

იტალია

ნიდერლანდები

რუსეთი

საბერძნეთი

- - - - - 0.0 - -

მათ შორის

ცხრილი #23:                                                               იმპორტი საქართველოში (ათასი აშშ დოლარი)

კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

ქვეყანა
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD

სულ 592.0 765.0 19.1 167.5 783.2 608.4 793.5 889.9

579.5 733.3 18.1 666.5149.2 767.4 505.8 261.6

4.0 25.8 - -- 59.4 486.5 191.4

- - -- - -

- - - - 0.2 0.0

0.5- - 0.3 0.2 0.1 0.8

0.0

0.5

2.0

1.6

- - - 0.3 13.2 22.9 17.8

-

20.5

-

0.0 - 0.5 0.60.0 1.9 0.0 0.4

- - - 0.0- - - -

0.0 0.0 -- - - - -

- - - --- 0.1 -

- - - 0.0 - 0.0 - -

- - - - 0.0 0.0 - 0.0

- - - - - 0.0 - -

უკრაინა

ყაზახეთი

ბულგარეთი

არაბთა გაერთ.
საემიროები

- - - - - -

- - - - - -

-

-

0.0

-

- - - - 0.2 - - -

- - - 6.0- - - -

7.2 0.9 - -- - - -

- 5.2 -0.2 17.7 19.4 24.7 2.5

- - - - - - 0.8

0.8 - - - - - - -

რუსეთი

გერმანია

შვედეთი

თურქეთი

ნიგერია

აშშ

ესპანეთი

ირანი

იტალია

კანადა

ლუქსემბურგი

საბერძნეთი

საფრანგეთი

სომხეთი

ტაჯიკეთი

უზბეკეთი

ჩინეთი

მათ შორის



იმპორტი საქართველოში (ტონა)ცხრილი #24:                                                               

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა

- 139.0 12.9 43.231.5 0.0 - -

6.0 - 22.0- - 22.0 13.5 -

- - - --20.0 - -

- - - - - - - 0.3

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - - 23.0 -

0.0

-

-

-

- - - - - - - 0.0

- - - -19.5 - - -

- - - -- - - 0.0

- 0.0 -- - 0.0 - -

- - 0.6 0.0 - - -

- - - - 0.0 - - -

სულ 6.0 139.0 13.5 71.0 88.2 22.0 13.5 0.3

მათ შორის

უკრაინა

ყირგიზეთი

კვიპროსი

აშშ

ბულგარეთი

გერმანია

ესპანეთი

თურქეთი

ირანი

იტალია

ნიდერლანდები

რუსეთი

საბერძნეთი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი #25:                                                               იმპორტი საქართველოში (ტონა

კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

ქვეყანა
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა

სულ 357.1 7.1 76.4 356.8 312.2 243.3 394.7

329.4 6.8 329.169.3 355.4 286.8 107.5

2.5 17.2 - -- 19.8 129.2 60.8

- - -- - -

- - - - 0.0 0.0

0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

- - - 0.0 1.0 1.8 1.5

-

2.0

-

0.0 - 0.0 0.20.0 0.3 0.0 0.0

- - - 0.0- - - -

0.0 0.0 -- - - - -

- - - --- 0.0 -

- - - 0.0 - 0.0 - -

- - - - 0.0 0.0 - -

- - - - - - - -

უკრაინა

ყირგიზეთი

ბულგარეთი

არაბთა გაერთ.
საემიროები

- - - - - -

- - - 0.0 0.0 0.0

-

-

0.0

-

- - - - 0.0 - - -

- - - 2.0- - - -

5.9 0.4 - -- - - -

- 10.2 -0.3 7.0 3.8 4.8 0.5

- - - - - - 0.0

0.1 - - - - - - -

რუსეთი

გერმანია

შვედეთი

თურქეთი

ნიგერია

აშშ

ესპანეთი

ირანი

იტალია

კანადა

ლუქსემბურგი

საბერძნეთი

საფრანგეთი

სომხეთი

ტაჯიკეთი

უზბეკეთი

ჩინეთი

მათ შორის
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ცხრილი #26:               რეექსპორტი (ათასი აშშ დოლარი)                                                                                                                                                                                                                                                                       

კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

ქვეყანა
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ტონა

მათ შორის

სულ – – 41,4 – – – – 394,7

თურქეთი - - 41,4 329,1– – – –

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ათასი USD ტონა

მათ შორის

სულ 16,8 – – – 11,4 – – 0,1

საფრანგეთი 16,8 - – –– – – –

ლიბანი - - - - 11,4 –– –

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი #27:   რეექსპორტი (ტონა)                                                                                                                                                                                                                                                           

კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი

ქვეყანა
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა

მათ შორის

სულ – – 23,0 – – – – 394,7

თურქეთი - - 23,0 329,1– – – –

კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი

ქვეყანა
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა

მათ შორის

სულ 22,0 – – – 3,8 – – 0,1

საფრანგეთი 22,0 - – –– – – –

ლიბანი - - - - 3,8 –– –

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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