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კოოპერატივი ლიმაგრა



Limagrain Coop

კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ერთი პატარა კოოპერატივი

2 000 წევრი
ბრუნვა: 186 მილიონი ევრო
406 დასაქმებული
1 რეგიონი : პუი დე დომ

13 000 წევრი
ბრუნვა: 5,5 მილიარდი
22 000 დასაქმებული
20 რეგიონი



Limagrain Coop

კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

კოოპერატივის ისტორია

1942 : დაფუძნება

1965 : სიმინდის თესლზე ორიენტირება

1970 : LG 11

1972 : პირველი კვლევითი სადგური

1983 : სიმინდის ქარხნის აშენება

1990 : ნიკერსონის შეძენა
1995 : ჟაკეს შეძენა
2000 : ჟაკეს და ლიმაგრას ქარხანა
2010 : ბროსარის შეძენა

1975 : ვილმორინის შეძენა
1979 : პირველი კვლევითი სადგური აშშ-ში

1986 : ბიოტექნიკის პირველი ლაბორატორია

და ა.შ. ……………………….
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1942 : სადემარკაციო ხაზი

მას შემდეგ რაც ფერმერებს აღარ
შეეძლოთ ხორბლის თესლის
შენახვა, გადაწყვიტეს დაეწყოთ
ადგილზე წარმოება.

„პუი დე დომის სელექცირებული
თესლი“-ს კოოპერატივის შექმნა.
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1965 : კოოპერატივი იძენს სახელს „ლიმაგრა“.

აშშ-ში, ჰიბრიდული სიმინდის ჯიშების განვითარება. 

ახალგაზრდა მმართველები დარწმუნებულნი
არიან რომ სიმინდს აქვს უდიდესი
პოტენციალი.

ქმნიან კვლევით სადგურს, 

იმისათვის რომ
შექმნან სიმინდის ადრეული და
ჩრდილოეთ ევროპასთან
ადაპტირებული ჯიშები.
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1970 :   LG 11
ლიმაგრა არეგისტრირებს თავის პირველ
ჰიბრიდულ სიმინდს: LG 11-ს.

ეს არის ჩრდილოეთ საფრანგეთში სიმინდის
სილოსის წარმოების განვითარების
დასაწყისი.

მალევე, LG 11 საწარმოს მოუტანს
აღიარებას, როგორც საფრანგეთსა და
ევროპაში ადრეული ჯიშის
სიმინდების ლიდერს.

1972 : თესლის ქარხნის გახსნა. 
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1975
1975-ში ვილმორინის შეძენა არის დასაწყისი მებოსტნეობის დარგში. 

ეტაპობრივად იწყება ინტერნაციონალიზაცია

სხვადასხვა საწარმოთა შეერთების განავლობაში, ლიმაგრა გახდა
ბოსტნეული კულტურების თესლის მწარმოებელი ერთადერთი საწარმო, 

რომლის პროდუქციაც წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს წამყვან ხუთ
ქვეყანაში: საფარნგეთი, აშშ, ნიდერლანდები, იაპონია და ისრაელი.

ლიმაგრა არის ბოსტნეული კულტურების თესლების მწარმოებელი N2 

საწარმო მსოფლიოში.

პომიდვრის, სტაფილოს, ნესვის, ყვავილოვანი კომბოსტოს, 

ბულგარული წიწაკის თესლები.
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1979
ჩრდილოეთ ამერიკაში, სიმინდის პირველი კვლევითი სადგურის
დაარსება საკმაოდ მოკლე დროში.

ამას მოსდევს სხვა კვლევითი სადგურების შექმნა.

90-იანი წლების დასაწყისში, კვლევითი სადგურები გაშლილია
Corn Belt- ის შუაგულსა და კანადაში.

2000
ლიმაგრა და გერმანული თესლის მწარმოებელი კომპანია KWS-მ
გააერთიანეს ძალები და შექმნეს AgReliant, 50/50-ზე წილობრივი
მონაცემებით საერთო საწარმო, რომელიც აერთიანებს, სიმინდის, 

სოიოს საქმიანობებს ჩრდილოეთ ამერიკაში.

AgReliant დღეს არის N3 ამერიკული სიმინდის წარმოებაში
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

1983
maïserie à Ennezat-ის შექმნა, პირველი ნაბიჯი ფილიალების
პოლიტიკის შექმნაში.

1983 წელს ლიმაგრამ შექმნა maïserie à Ennezat, რათა წაეხალისებინა
კოოპერატივის წევრთა მიერ სიმინდის თესლის წარმოება.

ამას შემდგომ მოსდევდა Ulice-ს ლაბორატორიის შექმნა 1992-ში:

ინგრედიენტად გამოსაყენებლი პროდუქციის თესლისათვის. 

2002 წელს ლიმაგრამ გადაწყვიტა სრულად გაეერთინებინა საკუთარი
ძალები ინგრედიენტების წარმოების კუთხით და ამიტომაც შექმნა
Limagrain Céréales Ingrédients (LCI). 

დღეს, LCI არის ფუნქციონალური ფქვილის ნომერ პირველი
მწარმოებელი მსოფლიოში. 
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Présentation François Heyraud

ისტორია

1986
Biosem-ის შექმნა, ვეგეტაციური ბიოტექნოლოგიების პირველი
ლაბორატორია Clermont-Ferrand-ში.

დარწმუნებული იმაში, რომ ბიოტექნოლოგიები ხელმისაწვდომი
არაა განცალკევებული ბაზრისათვს, 1997 წელს ლიმაგრა ქმნის
Biogemma-ს, თესლის მწარმოებელ სხვა ფრანგულ კომპანიებთან
ერთად, ხოლო შემდგომ, 2011 წელს გერმანულ თესლის
მწარმოებელ კომპანია KWS-თან ერთად Genective-ს.

2012 წელს, ლიმაგრა შაპეში, შუაგულ ლიმანში, აფუძნებს
მსხვილმარცვლიანი კულტურების თესლების ყველაზე დიდ
კვლევით ცენტრს ევროპაში.
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Présentation François Heyraud

ისტორია

1990 ნიკერსონის შეძენა

ხორბალი არის უპირველესი კულტურა ევროპაში.

ნიკერსონი გახდება ლიმაგრას ხორბლის სტრატეგიის საყრდენი წერტილი. 

შემდგომ სხვა საწარმოთა შეძენა სრულქმნის ლიმაგრას აქტივობებს ხორბლის
დარგში.

2010 წელს, აშშ-ში შეიქმნა Limagrain Cereal Seeds საერთაშორისო დონეზე
ხორბლის წარმოების განვითარების მისაღწევად.

დღეს ლიმაგრა ევროპაში არის ხორბლის ნომერ პირველი მწარმოებელი.
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Présentation François Heyraud

ისტორია

1995
ჟაკეს შეძენა და შემდგომი გეგმების შემუშავება.

ჟაკე ლიმაგრას აძლევს საშულაებას გარდაქმნას
მისი წევრების პროდუქცია, ჟაკეს ქსელის
მეშვეობით. 

2011
ბროსარის შეძენა
დღეს ჟაკ ბროსარი (Jacquet Brossard) არის
ნომერ პირველი პურფუნთუშეულის
მწარმოებელი საფრანგეთში.
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კოოპერატივი ლიმაგრა

Présentation François Heyraud

ისტორია

2013 : ახალი სათაო ოფისი
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კოოპერატივი

წევრების როლი ლიმაგრაში

მომწოდებლები
თესლები (სიმინდი, 

ხორბალი, მზესუმზირა), 

ბურღულეულის სიმინდი
და ფქვილის ხორბალი, 

ყურძენი, სხვა

კლიენტები
თესლი, სასუქი, 

კულტურათა დაცვის
პროდუქცია, სერვისი,

ქონსალთინგი,

ლოჯისტიკა

წევრი
წილი

3 ფუნქცია:   წევრი- მომწოდებელი- კლიენტები
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კოოპერატივის საქმიანობა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, სპეციალიზურებული
თესლებსა და მარცვლოვან კულტურებზე

პურფუნთუშე
ული

მარცვლეული
ინგრედიენტე

ბი

მარცვლოვანი
პროდუქტები

მსხვილმარცვლოვანი
კულტურების
თესლები

ბოსტნეულის თესლი

ბოსტნეულის თესლი

ბაღის პროდუქტები

კოოპ.

ლიმაგრა

KitCom Limagrain Coop - Septembre 2018
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კოოპერატივის მისია
კოოპერატივი განკუთვნილია მისი
წევრებისათვის მომსახურეობის გასაწევად

კოოპერატივის წევრების პროდუქციის
გაუმჯობესება

საკუთარი სავაჭრო ობიექტების
უზრუნველყოფა

მიწოდებების უზრუნველყოფა

ტექნიკური ინოვაციების მიწოდება

KitCom Limagrain Coop - Septembre 2018
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პროდუქცია
კოოპერატივის წევრთა მიერ თესლის წარმოება

სიმინდის თესლი

5 422 ჰა
320 მწარმოებელი

ბოსტნეული

158 ჰა
23 მწარმოებელი

ნამჯიანი მარცვლეული
+ ბარდა

1 114 ჰა
98 მწარმოებელიმზესუმზირა

393 ჰა
36 მწარმოებელი
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პროდუქცია
კოოპერატივის წევრთა მარცვლეულის წარმოება

ხორბალი

21 800 ჰა
848 მწარმოებელი

მიწების 48%

მაღალპროტეინუ
ლი

131 ჰა
27 მწარმოებელი

რაფსი

1 460 ჰა
119 მწარმოებელი

სიმინდი

8 600 ჰა
596 მწარმოებელი

მიწების 90 %

მზესუმზირა
2 850 ჰა

331 მწარმოებელი

მე-2 მარცვლეული

672 ჰა
118 მწარმოებელი
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ნედლეულის მიწოდების უზრუნველყოფა და
გარანტირება
აგრონომიული დისტრიბუცია

9 ტექნიკოსიდისტრიბუციის 6 მაღაზია

ვეგეტაციული
ჯანმრთელობა

5,4 მლნ €

სასუქი
5,6 მლნ €

18 600 ტონა

მარცვლეული
თესლები,

სიმინდი, რაფსი, 
მზესუმზირა

6,2 მლნ €

KitCom Limagrain Coop - Septembre 2018



Limagrain Coop

სოფლის მეურნეობა და ინოვაციები
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა სამომავლო
საკიტხების გადასაწყვეტად

Limagine - სიზუსტე

ისწრაფოდეთ მიიღოთ
სჭირო რაოდენობით, 

საჭირო დროსა და
საჭირო ადგილას

საცდელი
ვიზიტები

Limagine 
გადაწყვეტილება

ხელსაწყო
მონაცემთა ბაზით -

სრული
ინფორმაციით
პროდუქტზე, 

გადაწყვეტილების
უფრო მარტივად

მისაღებად.

* Club d’animation pour les adhérents, « agriculteurs innovants, qui utilisent la cartographie. Il a pour objectif de favoriser les 

échanges et de bénéficier d’informations sur les matériels et les techniques relatives à l’agriculture de précision.

აგრო
შეხვედრებ

ი
ექსპერიმენტე

ბის
პლატორმა
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კოოპერატივი ლიმაგრას კერა
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KitCom Limagrain Coop - Septembre 2018

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
საერთაშორისო ჯგუფი



Limagrain Coop

მმართველობითი ფუნქციონირება

KitCom Limagrain Coop - Septembre 2018

წევრი

დირექტორი

ირჩევს და
აკონტროლებს

აყავს და
აკონტროლებს

აყავს და
აკონტროლებს

ბიურო
(იგივე პრეზიდენტი)

აყავს და
აკონტროლებს

მჭიდრო კავშირი

დასაქმებულები



Limagrain Coop

კოოპერატივი - ლიმაგრას კერა
ვინ უძღვება ლიმაგრას ?

ლიმაგრა, ფრანგი
ფერმერების მიერ
დაარსებული და
მართული ჯგუფი

დაახლოებით
2000 წევრი

წევრები არ არიან აქციონერები

ფუნქციონირების დემოკრატიული
მოდელი „ერთი პირი = ერთი ხმა“ 

პრინციპზე დაყრდნობით
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Limagrain Coop

ლიმაგრას მმართველობა

რა არის მისი დამახასიათებლები? 

აგრონომი პრეზიდენტი/დაქირავებული გენერალური
დირექტორი, რომლებიც მართავენ გუნდს

არჩეული აგრონომი/ უძღვება დაქირავებულებს
ყოველ საქმიანობაში

მმართევლთა მონაწილეობა საზოგადოების
კაპიტალში

ახლო კონტაქტი წევრებსა და კონკრეტულ
საქმიანობაზე პასუხისმგებელ პირებს შორის

გამოცდილება და კომპეტენცია/ მმართველთა
გამოცდილება

გარე მინორიტარი წევრების არსებობა და მათი
ჩართულობა გლობალურ მართვაში

Damien BOURGAREL Jean-Yves FOUCAULT

დაქირავებული
გენერალური
დირექტორი

აგრონომი
პრეზიდენტი
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Limagrain Coop

ლიმაგრას მმართველობა
რა არის მისი უპირატესობები ?

Culture de coopération

თანამშრომლობის კულტურა

საწარმოო, 

სამეცნიერო, 

კომერციული
პარტნიორობა
ტერიტორიული
ჩართულობა

სტრატეგიული ორიენტაციების
შენარჩუნება და ხანგრძლივი
ხედვა

მმართველობის ფორმის
სტაბილურობა
პროექტების
ხანგრძლივობის
უზრუნველყოფა
მოგების რეინვესტირება
საქმიანობაში

ლეგიტიმურობა და
ნდობა
საწარმოს
მიმზიდველობა

სოფლის მეურნეობის, 

კლიენტებისა და მათი
საჭიროებების ცოდნა
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Limagrain Coop

კოოპერატივის ადმინისტრაციული საბჭო
18 აგრონომი წევრი და 1 აღმასრულებელი დირექტორი 
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Limagrain Coop

დირექტორთა კომიტეტი

8 წევრი
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მადლობას გიხდით
ყურადღებისთვის


