
ქართული თაფლის ხარისხი და უვნებლობა 

ადგილობრივი და საექსპორტო 

ბაზრებისთვის



საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე

2018 წელს ქართული თაფლი 
გამოფენილი იყო GULF FOOD 2018-ზე 

2016 წლის ინვისში საქართველო შევიდა 
ევროკავშირის მესამე ქვეყნების სიაში

2017 წლის ოქტომბერში საქართველო 
წარმოდგენილი იყო APIMONDIA 2017-ზე



რატომ ვერ ხდება ქართული თაფლის ექსპორტი? 

ცრურწმენა #1: საქართველოს არ გააჩნია საკმარისი თაფლი

ცაცხვი, ყვავილი, აკაცია,

წაბლი, ალპური, ჯარა

საქართველოში მეფუტკრეების
რაოდენობა - 14 074 

სკების რაოდენობა -240 600 

თაფლის რაოდენობა - 2,500 ტონა
კოოპერატივების მიერ

წარმოებული თაფლი - 300 ტონა

ჯარას თაფლი - 8 ტონა



ცრურწმენა #2: ქართული თაფლი არის ძვირი და არ არის კონკურენტუნარიანი

ბაზრები
ევროპის ბაზრის ფასები / კგ 

თაფლზე (ევრო)
აზიის ბაზრის ფასები / კგ 

თაფლზე (USD)

ქვეყნები
საფრანგ

ეთი
დიდი 

ბრიტანე
თი

გერმანია თურქეთი ირანი

ფასების დიაპაზონი მინ მაქს მინ მაქს მინ მაქს მინ მაქს მინ მაქს

თ
აფ

ლ
ი

ს 
სა

ხ
ეო

ბე
ბი

აკაცია 10 18 11 35 9 26 - 29 4 6

ყვავილი 12 30 11 28 11 26 8 17 16 25

ცაცხვი 17 27 11 29 - 27 7 7 - -

წაბლი 13 28 - 24 - - 31 39 - -

პოლიფლორული 
ღია ფერის

10 18 10 17 - - - - - -

პოლიფლორული 
საშუალო ფერის

8 18 9 20 - - - - - -

პოლიფლორული 
მუქი ფერის

12 18 12 - - - - - - -

ჯარა - - - - - - 16 39 - -

ალპური - - - - - - 39 65 27 35

ქვეყანა თაფლის სახეობა
ფასი

(USD/კგ)

ქუვეითი

თეთრი თაფლი 132

სიდრი 92

იემენის თაფლი 330

ომანი ყვავილის თაფლი 36

სუდერი 96

საუდის 
არაბეთი

აკაციის თაფლი
9

ციტრუსის თაფლი
27

ტყის შავი თაფლი
(მანანას თაფლი 
თურქეთიდან) 25

ყვავილის თაფლი
(თურქეთი) 25

თურქეთი
კარაკოვანი

73

რატომ ვერ ხდება ქართული თაფლის ექსპორტი? 

http://www.gunesbal.com/bal/akasya-bali.html


ცრურწმენა #3: საქართველოს არ გააჩნია აკრედიტირებული ლაბორატორია

რატომ ვერ ხდება ქართული თაფლის ექსპორტი? 

ბათუმი თბილისი

თბილისი - 9

ბათუმი -1



ცრურწმენა #4: ქართული თაფლი ვერ აკმაყოფილებს საერთაშორისო მოთხოვნებს

ანტიბიოტიკები

საქარიდები

ტენიანობა, HMF, დიასტაზა, PH, 

მჟავიანობა

ფალსიფიკაცია, იზოტოპური ანალიზი

მძიმე მეტალები

ბოტანიკური და გეოგრაფიული წარმოშობა

რატომ ვერ ხდება ქართული თაფლის ექსპორტი? 



აკრძალული ანტიბიოტიკების ნარჩენები თაფლში 



თაფლის დაბინძურების პროცესი

მეფუტკრე მეფუტკრეობის
მაღაზია

ანტიბიოტიკები

ცვილიდაბეჭდვა

საფუტკრე

ფიჭა

თაფლი თაფლი

თაფლი თაფლი

თაფლი მომხმარებელი

საწარმო პარტია



გადაჭრის გზები

კონტროლის გაუმჯობესება 
აკრძალულ ვეტერინარულ 

პრეპარატებზე

ცვილის წარმოების პროცესის 

გაუმჯობესება

ლაბორატორიული მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ეფექტური კოორდინაცია

ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება 

მეფუტკრეებსა და თაფლის 

მწარმოებლებისათვის



ჩვენი როლი თაფლის სექტორში

სურსათის ეროვნული სააგენტო (სეს)

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ლაბორატორია

o მოახდინოს თაფლის კოოპერატივებისა და მათი წევრების ინფორმირება

აკრძალული ანტიბიოტიკების შესახებ.

o ხელი შეუწყოს კოოპერატივების მიერ თაფლის შემოწმებას ლაბორატორიაში

რათა მოხდეს ხარისხიანი და უვნებელი თაფლის წარმოება და გაყიდვა.

o ხელი შეუწყოს სეს-ს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიასა და

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ზემოთ

ჩამოთვლილის განხორციელებაში.

o ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ლაბორატორიული სერვისების ვალიდურობას

საერთაშორისო ბაზარზე.

o ხელი შეუწყოს ქართული თაფლის პოპულარიზაციას და საერთაშორისო

იმიჯის შექმნას.

o მოახდინოს მეფუტკრეების/თაფლის საწარმოების ინფორმირება აკრძალული

ანტიბიოტიკების შესახებ.

o უზრუნველყოს რეგისტრაციის გაუქმება/არ მიანიჭოს რეგისტრაცია

მეფუტკრეობაში აკრძალული ანტიბიოტიკების შემცველ ვეტ-პრეპარატებს

o მოახდინოს ვეტ-აფთიაქების/მეფუტკრეობის მაღაზიების ინსპექტირება ვეტ-

პრეპარატების ეტიკეტირების შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

o განახორციელოს ფიჭის მწარმოებელთა მონიტორინგი აკრძალულ

ანტიბიოტიკებზე.

o მოახდინოს ნარჩენების მონიტორინგის გეგმის შედეგების ანალიზი და

შემდეგი ნაბიჯების დაგეგმვა თაფლის სექტორის მთავარ დაინტერესებულ

მხარეებთან.

o უზრუნველყოს თაფლის შემოწმება ყველა ძირითად პარამეტრზე

საერთაშორისო მოთხოვნების მიხედვით.

o უზრუნველყოს თაფლის მწარმოებლებისთვის მათზე მორგებული,

ხელმისაწვდომი მომსახურების პაკეტების შეთავაზება.

o მოახდინოს თაფლის მწარმოებლების ინფორმირება ლაბორატორიის

მომსახურეობების შესახებ.

მეფუტკრე

ფიჭის მწარმოებელი

o მოახდინოს წარმოების კონტროლი რათა გამოირიცხოს

ანტიბიოტიკებით დაბინძურების რისკი შერეულ პარტიებში.

o გამოიყენოს ცვილის გადამუშავებისათვის შესაბამისი ტექნოლოგია,

რომელიც უზრუნველყოფს თაფლში ნარჩენების მინიმუმამდე

დაყვანას.

ვეტ-პრეპარატების მიმწოდებელი
2

o არ გამოიყენოს აკრძალული ანტიბიოტიკები და თავი შეიკავოს

არაეტიკეტირებული პრეპარატების გამოყენებისგან.

o ყურადღებით გაეცნოს პრეპარატის ეტიკეტსა და შემადგენლობას.

o მრავალჯერადად არ გამოიყენოს/გაყიდოს ანტიბიოტიკით

დაბინძურებული ფიჭა/ცვილი.

o ფუტკრის ხელოვნური საკვები გამოიყენოს შესაბამის დროს და

დასაშვები დოზით.

o თაფლის დასაწყობება მოახდინოს სურსათისთვის, განსაკუთრებით კი

თაფლისათვის დასაშვებ ჭურჭელში.

o სასურველია გაწევრიანდეს მეფუტკრეობის ასოციაციების

გაერთიანებაში.

თაფლის საწარმო
1

o მოახდინოს თაფლის მომწოდებლების ინფორმირება აკრძალული

ანტიბიოტიკების შესახებ.

o რეგულარულად აწარმოოს თაფლის მომწოდებლების საფუტკრის

მონიტორინგი.

o რეგულარულად შეამოწმოს ჩაბარებული თაფლი ხარისხობრივ და

უვნებლობის პარამეტრებზე.

o მოახდინოს მეფუტკრის ინფორმირება მის თაფლში აღმოჩენილი

დამაბინძურებელი ნარჩენების/ინვენსირებული შაქრების შესახებ.

o უზრუნველყოს თაფლის დასაწყობება სურსათისთვის,

განსაკუთრებით კი თაფლისათვის დასაშვებ ჭურჭელში.

o თავი აარიდოს ვეტერინარული პრეპარატების გაყიდვებს,

რომლებიც შეიცავენ მეფუტკრეობაში აკრძალულ ანტიბიოტიკებს.

o მოახდინოს ვეტ-აფთიაქების/მეფუტკრეობის მაღაზიების

კონსულტანტების/ვეტ-ექიმების ინფორმირება მეფუტკრეობაში

აკრძალული ანტიბიოტიკების შესახებ.

o უზრუნველყოს პრეპარატების ეტიკეტირება კანონმდებლობის

მიხედვით.
2
მწარმოებელი/იმპორტიორი/დისტრიბუტორი/ვეტ.აფთიაქი/მეფუტკრე

მაღაზია

1
კერძო კომპანია & კოოპერატივი


