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სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, სოფლის
მეურნეობის სექტორის ზრდასთან ერთად საქართველოში მზარდია ქიმიური
ნივთიერებების და პესტიციდების მოხმარება. სასუქების და პესტიციდების
გამოყენება დადებითად აისახება მოსავლიანობაზე და ზოგადად სექტორზე, თუმცა
ფერმერებისთვის უცხოა ის საშიშროება, რომელიც შესაძლოა ვადაგასული
პესტიციდისა და ქიმიური სასუქების არასწორმა მართვამ გამოიწვიოს.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით უკანასკნელ 5 წელში
პესტიციდების მოხმარების მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგდა. მოხმარებული
პესტიციდების მაჩვენებელი 2014 წელს 3081.1 ტონა იყო, ხოლო 2019 წელს 5391.3
ტონა შეადგინა. აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში გამოყენებული პესტიციდების და
სასუქების რაოდენობის აღწერა არ წარმოებს, აღნიშნული მაჩვენებლები
მიღებულია იმპორტისა და ექსპორტის სხვაობით, რაც შესაძლოა არ ასახავდეს
რეალურ სურათს.
2017 წლიდან 2019 წლამდე ქვეყანაში რეგისტრირებულია 846 პესტიციდი. 2020 წელს
რეგისტრირებული პესტიციდების შესახებ მონაცემებს სოფლის მეუნრეობის
სამინისტრო ამ ეტაპზე არ ფლობს.
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დღეისათვის ქვეყანაში მოქმედებს კანონი „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების
შესახებ“, სადაც დეტალურად არის განხილული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ეფექტური და უსაფრთხო მოხმარების საკითხები. კანონით
გათვალისწინებული საკითხები ვადაგასრული და აკრძალული პესტიციდების, მათი
ჭურჭლის (ტარის ) გაუვნებელყოფის, განადგურების და განთავსების მეთოდები და
რეკომენდაციები შემუშავებულია FAO-ს მითითებების შესაბამისად. გარდა ამისა
კანონი ფიზიკური და იურიდიული პირებს ავალდებულებს თავიანთი სახსრებით
განახორციელონ გამოსაყენებლად უვარგისი პესტიციდების ჩაბარება
გაუვნებელყოფისა და განთავსების მიზნით, თუმცა კანონში არ არის ინფორმაცია
სად და როგორ უნდა მოხდეს ვადაგასული სასუქებისა და პესტიციდების
მიტანა/ჩაბარება.
ჯერ კიდე 2014 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დააანონსა რომ მომდევნო
5 წლის განმავლობაში, საქართველოს კანონმდებლობა მიუახლოვდებოდა
ევროკავშირის კანონმდებლობას პესტიციდების მდგრადი მართვის საკითხებში.
განცხადებიდან 6 წლის შემდეგ რაიმე მნიშვნელოვანი ხელშესახები ცვლილება არ
გვაქვს, გარდა იმისა რომ გაზრდილია მოხმარებული
აგროქიმიკატების რაოდენობა.
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მოქმედი კანონების და რეგულაციების მიუხედავად ამ მიმართულებით ქვეყენაში
უკონტროლო მდგომარეობაა , არ ა რ სე ბობს ინ ფ ო რ მა ცია ვა დ აგა სული
პესტიციდებისა თუ აგროქიმიკატების უტილიზაციის შესახებ. გარდა იმისა რომ
ქვეყანაში არ არსებობს ვადაგასული პესტიციდებისა თუ ქიმიური სასუქების
აღრიცხვა და შემდგომში მათი გაუვნებელყოფა, ქვეყანაში არ არსებობს შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა რითაც შესაძლებელი გახდება საშიში,
გარემოსთვის და ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფა.
გაურკვეველი მდგომარეობაა პესტიციდების გამოყენების კონტროლზე,
შესაბამისად არ არსებობს ინფორმაცია არასწორი გამოყენებისა და მოხმარების
შედეგად გამოწვეულ რისკებსა და ზარალებზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე ორ ძირითად პრობლემას ვაწყდებით. ერთის მხრივ
არ ხორციელდება კანონით გათვალისწინებული საკითხების ზედამხედველობა და
მონიტორინგი, მეორეს მხრივ კი ქვეყანაში არ არსებობს ვადაგასული
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების უტილიზაციისთვის საჭირო დანადგარები და
ინფრასტრუქტურა.
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იმისთვის, რომ ევროკომისიის რეგულაციებს დავუახლოვდეთ, არსებული
კანონმდებლობა და რეგულაციები შესრულდეს და ზოგადად პრობლემა გადაიჭრას,
უპირველესად საჭიროა ფერმერების ინფორმირება პესტიციდების არასწორი
მართვის შედეგად გამოწვეულ საფრთხეებზე.
მცენარეთა დაცვის ქიმიური საშუალებებისა და პესტიციდების არასწორი,
უკონტროლო გამოყენება მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს გარემოსათვის,
რაც საბოლოო ჯამში, ნიადაგის, ატმოსფეროს, სასმელი და სარწყავი წყლების
დაბინძურების მიზეზი ხდება.
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