
ყვავილების სათბური ახალქალაქში 

არმენაკ პოღოსიანი წლებია, ყვავილების  ყიდვა-გაყიდვითაა  დაკავებული. მას საკუთარი 
სათბურიც ჰქონდა, თუმცა ძალიან მოძველებული. მეყვავილემ გადაწყვიტა, ბიზნესი 
გაეფართოებინა და 500 მ2 მიწის ნაკვეთი აეთვისებინა, რომელიც ახალქალაქის შემოგარენში
მის საკუთრებაში ოყო.

ამჟამად სათბურში ოთხი სახეობის ვარდი ხარობს: თეთრი, წითელი, ვარდისფერი და 
შერეული ვარდისფერი. პატარა ვარდების საბითუმო ფასი 40 დან 50 თეთრამდე მერყეობს,
დიდების კი 1 ლარს შეადგენს. გასაღების ბაზარი ახალქალაქში, ახალციხესა და 
თბილისში აქვს.

საგრანტო კონკურსის შესახებ არმენაკმა ინტერნეტით შეიტყო. LAG-ის დახმარებით პროექტი
მოამზადა და ევროკავშირის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერაც მოიპოვა. თანხის ნაწილი 
ძველი სათბურის შეკეთებას მოხმარდა, ნაწილით კი ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვილი სათბური აშენდა. არმენაკს ბიზნესპარტნიორიც ჰყავს და ორივე მათგანი 
ოჯახებით არიან ჩართულები საქმიანობის გაფართოებასა და წარმატებით განხორციელებაში.
ოჯახის წევრების გარდა, მათ 4 ადგილობრივი მოსახლეც დაასაქმეს. თუ საქმე კარგად 
წაუვათ, ახალ სამუშაო ადგილებსაც დაამატებენ. 

თუმცა, პანდემიის პირობებში, ქორწილებს აღარ იხდიან,  სკოლებიც დაკეტილია, და 
შესაბამისად ყვავილების რეალიზებამ საგრძნობლად იკლო
“COVID-19-ის პირობებში ჩვენი ბიზნესი სათბურის არსებობამ გადაარჩინა. აღარ მოგვიწია
ყვავილების შემოტანა სომხეთიდან, თურქეთიდან ან ნიდერლანდებიდან და შესაბამისად, 
იმის შიშიც არ გვქონდა, რომ შემცირებული რეალიზების პრობებში, ყვავილების მარაგი 
გაგვიფუჭდებოდა.

პროექტის შედეგად დასაქმდა: 4 ადგილობრივი
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 42,398.99 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 24,000.00 ლარი
თანადაფინანსება: 18,398.99 ლარი



ინიციატივა დაფინანსებულია  ევროკავშირი საქართველოში სოფლის და  სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ევროპის  სამეზობლო პროგრამის (ENPARD)-სოფლის 
განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში პროექტის ფარგლებში.

პროექტს ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის 
მეურნეობის  განვითარების და  პროფესიული სწავლების  დეპარტამენტი (DRDVE/GIPA). 
პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ELVA საზოგადებრივი ჩართულობა და 
დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. 
 
ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში
ENPARD-ის  პროგრამის დახმარებით.  პროგრამა ხორციელდება  2013 წლიდან საერთო 
ბიუჯეტით 179,5 მილიონი ევრო. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი  საქართველოში სოფლად 
სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიოტიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად 
მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების გაზრდას. 
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: www.enpard.ge.

ძალიან მადლიერნი ვართ ევროკავშირის, GIPA-სი და LAG-ის, რომლებმაც ირწმუნეს ჩვენი
შესაძლებლობები და გამოგვიყვეს დაფინანსება,” - აღნიშნა არმენაკ პოღოსიანმა.

ყვავილი სათუთი მცენარეა და მას განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. ზუსტად უნდა 
იცოდე ტემპერატურული რეჟიმები, მორწყვა, კულტივირება და ა.შ.  არმენაკის თქმით, მის 
სათბურში მოყვანილი ყვავილები ხარისხით არაფრით ჩამოუვარდება თურქეთიდან და 
სომხეთიდან  ჩამოტანილ  ყვავილებს.  მათი ხარისხით   მაღაზიების  მფლობელები 
კმაყოფილები არიან და დაინტერესება უკვე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან წამოვიდა.
არმენაკიც არ კმაყოფილდება მიღწეულით - სათბურში გლადიოლუსებიც მოიყვანა და 
ასორტიმენტის გამდიდრებას მომავალშიც გეგმავს.


