მეთამბაქოეობა აჭარაში

ამჟამად

აჭარის

ავტონომიურ

რესპუბლიკაში

თამბაქოს

ნედლეული

ძირითადად საოჯახო მეურნეობებში მოჰყავთ. თამბაქო ქედის მუნიციპალიტეტში 80იან

წლებში

მოსახლეობის

შემოსავალის

ძირითად

წყაროს

წარმოადგენდა.

დღეისათვის აჭარაში თამბაქოს ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე
სოფლის მოსახლეობა აწარმოებს, და შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული კულტურა
განსაზღვრავს ამ სოფლებში მცხოვრებთა შემოსავლებს. აქ მოწეული თამბაქოს
რეალიზაცია ხორციელდება უმეტესად ადგილობრივ ბაზარზე. ბოლო წლებში
თამბაქოზე ფასის მატებამ გამოიწვია ფერმერთა დაინტერესება მეთამბაქოეობის
დარგისადმი და შესაბამისად გაიზარდა თამბაქოს მიერ დაკავებული ფართობები
ძირითადად სიმინდის ნარგაობის ხარჯზე.
ნედლეულის დღევანდელი სიტუაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის ოპერატიული
ინფორმაციის თანახმად საქართველოში თამბაქოს კულტურა გაშენებულია 116
ჰექტარზე, მათ შორის აჭარის ა/რ-ში 65 ჰექტარზე, რაც შეადგენს მთლიანი ფართობის
56%. უნდა აღინიშნოს, რომ მოსავლიანობა გაცილებით მაღალია აღნიშნულ რეგიონში
და შეადგენს 2,87 ტონას ჰექტარზე და შესაბამისად მთლიანი მოსავლის 64%
აღემატება.

საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს

ოპერატიული

ინფორმაციით თამბაქოს მოსავალი აჭარის ა/რ-ში მოდის ერთ მუნიციპალიტეტზე,
ქედა 65 ჰექტარი და 186.6 ტონა, ხოლო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ინფორმაციით თამბაქოს კულტურა მოიყვანება ასევე შუახევში - 20 ჰექტარზე,
მოსავლიანობა 42 ტონა და ხულოში 7 ჰექტარი, მოსავალი 14,7 ტონა.

ინფორმაცია თამბაქოს შესახებ აჭარაში 2017 წ.
#

მაჩვენებელი

ზომის ერთ.

მუნიციპალიტეტი

სულ

ქედა

შუახევი

ხულო

აჭარა

1

ფართობი

ჰა

65

20

7

92

2

მოსავალი

ტონა

186

42

14,7

242,7

წყარო: აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
მონაცემებით აჭარაში თამბაქო გაშენებულია 92 ჰა-ზე, ხოლო მოსავლიანობა 242, 7
ტონას აღწევს. თამბაქოს ძირითადად აწარმოებენ საოჯახო მეურნეობებში 500-3000
კვ.მ ფართობებზე. აჭარაში ზემოთჩამოთვლილ 3 მუნიციპალიტეტში დაკავებული
ფართობის და მოსავლიანობის შესაბამისად მთლიანობაში 1000-მდე საოჯახო
მეურნეობა არის დაკავებული თამბაქოს კულტივირებით.
ნედლეულის

გამოშრობას

ახდენენ

საოჯახო

ფერმერები თამბაქოს

მეურნეობის

პირობებში,

(პოლიეთილენის ფირით, ხის მასალისგან აშენებულ კონსტრუქციებში), გამომშრალ
თამბაქოს ჭრიან შესაბამის დანადგარში და ეტაპობრივად ადგილობრივ ბაზარზე
ახდენენ მის რეალიზებას.
აჭარაში თამბაქოს მოქმედი საწარმოა ქედის მუნიციპალიტეტში ქართული
სიგარის მწარმოებელ კომპანია შპს ,,იმერი’’. კომპანია დაფუძნებულია 1992 წლიდან,
ხოლო სიგარაზე მუშაობა დაიწყო 2007 წლიდან, აღნიშნული საწარმო 2000
კვადრატულ მეტრზეა განლაგებული. საწარმოს ამოქმედებში 120 000 აშშ დოლარი
დაიხარჯა, ასევე დამატებით აგროკრედიტის სახით 40 000 აშშ დოლარი. საწარმოში
თამბაქოს

მიღება

ხდება,

როგორც

ადგილობრივი

მოსახლეობიდან,

ასევე

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან.
პროდუქცია რამდენიმე დასახელების თამბაქოს კუპაჟისაგან კეთდება. ამჟამად
იწარმოება 30 დასახელების სიგარა.
დღის განმავლობაში საწარმოს შეუძლია 2 000 ღერი სიგარის წარმოება.
გასახვევად გამზადებული და დაჭრილი თამბაქო 25 გრამიან პაკეტებად ფასოვდება.
საწარმოში ამჟამად დასაქმებულია 29 ადამიანი. აქ წარმოებული პროდუქციის
რეალიზაცია ხდება, როგორც შიდა ასევე, უცხოეთის ბაზრზე.
ქართული თამბაქოს ექსპორტი 2016 წელს
ქვეყანა

ათასი აშშ დოლარი

ტონა

ფასი/კგ ($)

%

მსოფლიო

27.2

53.9

0.5

100%

აზერბაიჯანი

18.8

46.9

0.4

69%

8.4

7.0

1.2

31%

რუსეთი
წყარო: Comtrade

p.s - ინფორმაცია მოცემულია მთლიანად საქართველოდან ექსპორტირებული
თამბაქოს შესახებ, მათ შორის აჭარიდანაც.

