ინფორმაცია მეღორეობით დაინტერესებული ფერმერებისთვის
დმანისისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ფუნქციონირებს ვეტერინართა
ასოციაციები, რომლებიც ამაღლებენ ადგილობრივი ფერმერებისა და ვეტერინარების
კვალიფიკაციებს მრავალფეროვანი ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარების მეშვეობით.
პროექტის დასახელებაა „ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მართვის პროექტი
საქართველოში“ ეტაპი II - ქვე-პროექტი: „ღორების გამოზრდის სადემონსტრაციო ფერმების
მოწყობა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში“. პროექტი დაფინანსებულია
სომხური ორგანიზაცია „აგრობიზნესის და სოფლის განვითარების ცენტრი" (CARD) და
ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ. პროექტის შემსრულებელი: „სოფლის
მდგრადი განვითარების ცენტრი". პროექტი დაიწყო 2016 წლის 18 იანვარს და დამთავრდება
2016 წლის 17 ოქტომბერს.

პროექტის შესახებ
„სოფლის მდგრადი განვითარების ცენტრი" თანამშრომლობს ფონდ „აგრობიზნესის და
სოფლის განვითარების ცენტრ"-თან (CARD) სომხეთსა და საქართველოში ცხოველთა
ჯანმრთელობის
დაცვის
მართვის
პროექტის ეტაპი II-ის
ფარგლებში.
პროექტი
დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ. პროექტი ხორციელდება
დმანისისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში. პროექტის
მიზანია
მეღორეობით
დაინტერესებული ადგილობრივი ფერმერების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
ახალი, თანამედროვე გამოკვების მეთოდების დანერგვით. პროექტი ითვალისწინებს დედა
ღორს ასხლეტილი გოჭების გამოკვებას ალტერნატიული, სამ ფაზიანი კვების რაციონით, რაც
გამოიწვევს მათ სწრაფ ზრდას და შესაბამისად ფერმერთა შემოსავლების გადიდებას. ამ
მიზნის განსახორიცლებლად დმანისსა და ნინოწმინდაში მოეწყო ექვსი პატარა ღორების
ფერმა, სადაც გამოიცადა კომპანია „ნუტრიმაქსის" მიერ შემუშავებული ღორების გამოკვების
სისტემა. თითოეული ფერმა კვებავს ათ გოჭს, ხუთ საცდელს და ხუთ საკონტროლოს.
საცდელი გოჭები გამოიკვებებიან სამ ფაზიანი მეთოდით: პირველ ფაზაში 14 დღის
განმავლობაში - Milkywean-ით, 10 -30 კგ. წონისას - PigmaxStarter-ით, ხოლო შემდეგ
PigmaxGrower-ით მანამ, სანამ ღორები არ მიაღწევენ 80 კგ წონას.

სამიზნე ჯგუფები, ბენეფიციარები და პროექტის ადგილობრივი პარტნიორები
პროექტის სამიზნე ჯგუფი და ბენეფიციარები არიან სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო
ქართლის ფერმერები, რომლებიც დაინტერესებული არიან მეღორეობით. ადგილობრივი
პარტნიორები არიან ნინოწმინდისა და დმანისის ვეტერინართა ასოციაციები.
ვეტერინართა ასოციაციებმა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მართვის პროექტი
საქართველოში „ეტაპი I-ის“ ფარგლებში უკვე დაამტკიცეს თავისი სარგებლობა
ადგილობრივი ფერმერებისთვის. ამავდროულად, მათი შესაძლებლობები ძალზე
არასაკმარისია, საჭიროებს მუდმივ გაუმჯობესებას, როგორც მატერიალური აქტივების, ასევე
„რბილი კომპონენტის" (ანუ, ცოდნის, უნარების და გამოცდილების) ამაღლების
თვალსაზრისით. პოტენციალის განვითარების ღონისძიებების ჩამონათვალი მოიცავს
(მაგრამ არ შეიზღუდება ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული ღონისძიებებით) :

1. მხარდაჭერა შიდა წესების შემუშავებაში; 2. სამაგალითო დოკუმენტების შემუშავებით,
როგორიცაა
მართვის
სხვადასხვა გეგმების შემუშავება; 3. ანგარიშგების სისტემის და
სპეციალიზებული პროგრამული სისტემის შემუშავება; 4. პერსონალის ბიზნეს და
ადმინისტრაციული ტრენინგები; 5. გამოცდილების გაცვლითი ვიზიტები. 6. ცხოველთა
გამოკვების თანამედროვე მიდგომების პოპულარიზაცია.
პროექტში ჩართულმა ექსპერტებმა საწყის ეტაპზე ჩაატარეს შეხვედრები და შეარჩიეს
სადემონსტრაციო ქვე-პროექტებში მონაწილე სოფლები და ფერმერი ბენეფიციარები.
შერჩეული სოფლების ყველა დანარჩენი მაცხოვრებელი მოწვეული იყო ქვე-პროექტების
მიმდინარეობის
გასაცნობად. მათ
გადაეცათ
ინფორმაცია ცხოველთა გამოკვების
ინდუსტრიალური მეთოდების შესახებ.
პროექტის ფარგლებში:
• გადამზადდა 35 ფერმერი მათ შორის 7 ქალი;
• ტრეინინგებში და სემინარებში მონაწილება მიიღო და აიმაღლა კვალიფიკაცია
30 ვეტერინარმა მათ შორის 2 ქალია;
• სტაჟირება გაიარა ერთმა სტუდენტ ვეტერინარმა;
• მოხდა მეცხოველე ფერმერების დაკავშირება საკვებ მწარმოებელ კომპანიებთან.
ვეტერინართა ასოციაციების ადგილმდებარეობა:
დმანისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განთიადი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ. #48
ორივე ასოციაციას გააჩნია ფერმერთა მომსახურების ცენტრი.

