2013 წლის ანგარიში მცენარეთა დაცვის სფეროში შესრულებული სამუშაოების
შესახებ

სახელმწიფო

მიზნობრივი

პროგრამის

“მცენარეთა

დაცვა

და

ფიტოსანიტარიული

კეთილსაიმედოობა” მიზანია ქვეყანაში ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,
სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მწვანე საფარის დაცვა განსაკუთრებით
საშიში და საკარანტინო მავნებლებისაგან, მოსავლის შენარჩუნება და ზრდა, მისი ხარისხის
გაუმჯობესება, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
2013 წელს მიზნობრივ პროგრამაზე “მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა” სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 1070000 ლარი, 1იანვრის
მდგომარეობით ათვისებულია 1041000,95 ლარი. ამერიკული თეთრი პეპელასა და კალიების
წინააღმდეგ

გასატარებელი

ღონისძიებებისათვის

შეძენილი

იყო

678150,00

ლარის

პესტიციდები, 54747,08 ლარის საწვავი. საავიაციო წამლობა - 81720,00 ლარი; შეძენილი იყო
სათადარიგო ნაწილები სპეცტექნიკისათვის - 28871,40. თანამედროვე ტექნოლოგიების
პროპაგანდაზე

(სატელევიზიო

რეკლამა)

დაიხარჯა

12000,00

ლარი.

შეწამვლითი

სამუშაოებისათვის მივლინებებში დახარჯულია -73671,00 ლარი, შტატგარეშე მოსამსახურეთა
ანაზღაურება 59841,47 ლარი, ულტრამცირემოცულობიანი შემასხურებელი აგრეგატის შეძენა –
52000,00 ლარი;

განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნებლებთან ბრძოლა

2007 წელს, საქართველო მიუერთდა მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციას,
რითაც აიღო ვალდებულება საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებისას განახორციელოს
ღონისძიებები საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების ქვეყანაში
შემოჭრის და ქვეყნიდან გატანის თავიდან ასაცილებლად.
სურსათის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს მცენარეთა დაცვის ეროვნულ ორგანიზაციას
,რომელიც მცენარეთა დაცვის სფეროში განსაზღვრავს პოლიტიკას და ატარებს ღონისძიებებს
განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ რომელთაც
შეუძლიათ სერიოზული ზიანი მიაყენონ ქვეყნის სოფლის მეურნეობას. სააგენტო საკუთარი
ძალებით ახორციელებს ყოველწლიურ ღონისძიებებს ამერიკული თეთრი პეპლისა და

კალიების მასობრივი გავრცელების წინააღმდეგ,რის შედეგადაც მინიმუმამდე მცირდება
აღნიშნული მავნებლების საზიანო ზემოქმედება სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე და
მთლიანად მწვანე საფარზე.
ეროვნულმა სააგენტომ 2013 წელს მიზნობრივი ქვეპროგრამის – მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ფარგლებში მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ
დაამუშავა სულ 23721,75 ჰექტარი ფართობი ამერიკული თეთრი პეპელის და კალიების
გავრცელების წინააღმდეგ მათ შორის: 23621,35 ჰა კალიების წინააღმდეგ და 100,4 ჰა
ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საკუთარი ძალებით

სულ 2013 წელს დასავლეთ

საქართველოში ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ დაამუშავა 100,4 ჰა, მათ შორის
სამანქანო აგრეგატებით (ოზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი) 80 ჰექტარი, ზურგსაკიდი
აპარატებით 20,4 ჰექტარი(ქობულეთი, ბათუმი).
კალიების საწინააღმდეგოდ აღმოსავლეთ საქართველოში სამანქანო სპეცაგრეგატებით
დამუშავდა 16811,35 ჰა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები (საძოვრები, სიმინდის,
ხორბლის, მზესუმზირის ნათესები, ზეთისხილის ნარგაობები, ყამირი), მათ შორის: კახეთში
– 9544,45; ქვემო ქართლში – 6942,9 ჰა; შიდა ქართლში – 324 ჰა.
კალიების წინააღმდეგ ავიაწამლობა ჩატარდა

კახეთის რეგიონში დედოფლისწყაროს

ახმეტის სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე 6810 ჰა-ზე, ხოლო
სამსახურის ძალებით ავტომანქანებზე დამონტაჟებული შემასხურებული აგრეგატებით
კახეთისა (ადედოფლისწყარო, სიღნაღი, გურჯაანი, საგარეჯო) და ქვემო ქართლის
რეგიონებში

(მარნეული,

გარდაბანი, თეთრწყარო, რუსთავი)

–

შიდა

ქართლი

(ქარელი,კასპი)
მავნებლების

გავრცელების

კერებში

ჩატარებული

ლოკალიზაცია/ლიკვიდაციის

ღონისძიებების შედეგად გადარჩენილი იქნა სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, მოსავალი
და მწვანე საფარი.

