
საერთო მარჟის გამოთვლა და მისი გამოყენება ექსტენციისთვის



დღის წესრიგი

 წლიური ფულადი სახსრების დინების ბიუჯეტირება

 შესავალი

 სამეურნეო ჩანაწერები

 ინფორმაციის და მონაცემთა შეგროვებისთვის მომზადება

 საერთო მარჟის გათვლები

 გენერირებული საერთო მარჟის და წლიური ფულადი სახსრების ბიუჯეტირების გამოყენება ექსტენციის
სერვისებისთვის

 კითხვა-პასუხი



ფერმერთა პერსპექტივა: ყველაზე რთული სამუშაო
მეურნეობაში

სასუქის
გადაზიდვა

მინდვრიდან ქვების ამოღება

ბუღალტრული
აღრიცხვა



მეურნეობის მიზნები: აგრომეწარმეობა

 სოფლის მეურნეობა განიხილებოდეს, როგორც
კომერციული საქმიანობა;

 ფერმერები ჩაითვალონ მეწარმეებად;
 ფერმერთა ჯგუფების და კოოპერატივების დანახვა,

როგორც საწარმოების;
 ექსტენციის სერვისების სიმდიდრის შექმნაზე

ფოკუსირება და არა სიღარიბის აღმოფხვრაზე;
 მეწარმეები და საწარმოები;

 შესაძლებლობების ძიებაში ბიზნესის
გაუმჯობესების და გაფართოების მიზნით.

 ხარობს ცვლილებებზე და კარგად
უმკლავდება რისკებს და გაურკვევლობას.

 იცის, როგორ ამოიცნოს და შეაფასოს, ასევე
მზადაა მიიღოს გაანგარიშებული რისკები და
იღებს პასუხისმგებლობას, როგორც მოგებაზე
ასევე ზარალზე.

 უნდა იყოს შემოქმედებითი, პრობლემის
გადჭრის დროს, გააცნობიეროს
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.

 უნდა ეძებდეს, საქმიანობის უკეთეს, ეფექტურ
და უფრო მომგებიან გზებს.

ამ ყვლაფრისთვის; აგრომეწარმეებს
სჭირდებათ სამეურნეო ჩანაწერები! 



რატომ არის სამეურნეო ჩანაწერები საჭირო ? 
ფერმერთა პერსპექტივა:
 მეურნეობის ეფექტური მენეჯმენტი;
 გადაწყვეტილების მიღება;
 მომგებიანობა;
 ფინანსური საჭიროებები;
 გადასახადები;
 მტკიცებულება;
 ფინანსური დახმარება;

მთავრობის პერსპექტივა:
 მაკრო-ეკონომიკური დაგეგმვა;
 ინსტიტუციური მოთხოვნები;
 გარემოსდაცვითი რეგულაციები;
 ქვეყნის სტატისტიკა;
 პოლიტიკის შემუშავება;
 მაკრო-ეკონომიკური გადაწყვეტილებები;
 რესურსების ეფექტური დაგეგმვა;
 საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 პოლიტიკის, მონიტორინგი და შეფასება.

პრობლემა: ჩანაწერების გაკეთების უნარის
ნაკლებობა ფერმერებში

გამოსავალი(ები): - რეგიონალური საშუალოს
გამომუშავება-

-ექსტენციის მომსახურება



დღის წესრიგი

 წლიური ფულადი სახსრების დინების ბიუჯეტირება

 შესავალი

 სამეურნეო ჩანაწერები

 ინფორმაციის და მონაცემთა შეგროვების მომზადება

 საერთო მარჟის გაანგარიშება

 გენერირებული საერთო მარჟის და წლიური ფულდი სახსრების ბიუჯეტირების გამოყენება ექსტენციის
სერვისებისთვის

 კითხვა-პასუხი



რა არის სამეურნეო ჩანაწერი ?

საქმიანობა მიწოდება აქტივები / 
ინვენტარი

ღონისძიებები ფინანსები

როგორ მუშაობს ფერმერთა ბიზნესი ?



საჭირო ინფორმაციის ტიპები

კულტურები/ცხოველე
ბი

ინფორმაცია მიწის
შესახებ

მიწოდების
გამოყენება

შრომითი საქმიანობა
წარმოებითი

საქმიანობა და
თარიღები

მოსავალი და
რეალიზაცია

არასავაჭრო მიწოდება
და შედეგები

არასასოფლო
სამეურნო საქმიანობა

ფულადი
ტრანზაქციები



მეთოდი – მეურნეობის ტიპიური მიდგომები
მეთოდი: ფერმერთათვის ნაკითხი ყველა ინფორმაცია საწარმოო
საქმიანობასთან დაკავშირებით
უპირატესობები: 
 ლოკალიზებული, მეურნეობის დონეზე (?) ინფორმაცია;
 მწარმოებლების ტენდენცია;
 სხვადასხვა ჯიშები;
 ფასების დიფერენცირება; 
 მნიშვნელოვანი ცვლილებები;
 სხვადასხვა ბაზარი;

ნაკლოვანებები:
 მწარმოებლების ბუღალტრული უნარჩვევები;
 მწარმოებლების ცოდნის დონე;
 მზაობა მანიპულაციებისათვის;
 კონსოლიდაციის პრობლემები;
 ძვირადღირებული ინფორმაციის შეგროვება;
 მოთხოვნა გამოცდილ აგრონომებზე.

გამოკითხვის ტიპები: ცალკეული ან მრავალფუნქციური გამოკითხვა
მონაცემთა ერთეული: მეურნეობა / პროდუქტის ან საქმიანობის
ტიპი/ საყოფაცხოვრებო



მეთოდი – ინჟინერიის მეთოდი

მეთოდი: მონაცემთა წარმოება საინჟინრო მონაცემების გამოყენებით

უპირატესობები: 
 ოპტიმალური ხარჯები;
 იდეალური მოსავლიანობა;
 იდეალური ფასები;
 იაფი;
 ასახავს იდეალურ სცენარს.

ნაკლოვანებები:
 ლოკალიზაციის და ინფორმაციის ნაკლებობა ველიდან;
 რისკ-ფაქტორების გაუთვალისწინებლობა;
 პროგნოზების გამოუყენებლობა; 
 გამოცდილი ტექნიკური პერსონალის მოთხოვნა

გამოკითხვის ტიპები: არცერთი
მონაცემთა ერთეული: ჰიპოთეტური



მეთოდი – ჰიბრიდული მონაცემები

მეთოდი: საველე კვლევების და საინჟინრო გამოთვლების კომბინაცია
უპირატესობები: 
 ყველაზე ეფექტური და ინკლუზიური საშუალო;
 ინჟინერიის და გამოკითხვის მეთოდოლოგიის სარგებელი;
 სხვადასხვა წყაროს მონაცემები;
 მარტივი განახლება;
 შესაფერისი პროგნოზების გაკეთება;
 მონაცემთა სწრაფი შეგროვება და კონსოლიდაცია;
 რისკ-ფაქტორების შეფასება

ნაკლოვანებები:
 მოითხოვს მეტ ადამიანურ რესურს ვიდრე ინჟინერიის მეთოდი;
 ინფორმაციის შეგროვება, სხვადასხვა წყაროებიდან;
 აგრონომის საჭიროება.

გამოკითხვის ტიპები : მრავალფუნქციური კვლევები
მონაცემთა ერთეული : მეურნეობა / პროდუქტის ან საქმიანობის
ტიპი/ საყოფაცხოვრებო



ჰიბრიდული მონაცემების პროცესი: სოფლის მეურნეობის
მონაცემთა მართვის სისტემა

ინფორმაცია საწარმოო
საქმიანობასა და
საყოფაცხოვრებო

მეურნეობასთან დაკავშირებით
მიწოდების ფასი

ტექნიკური მუდმივები ბაზრის მოლოდინი/ 
ინფორმაცია

სოფლის
მეურნეობის
მონაცემები



ჰიბრიდული მონაცემების პროცესი : მონაცემთა
წყაროები

ინფორმაცია საწარმოო
საქმიანობასა და
საყოფაცხოვრებო

მეურნეობასთან დაკავშირებით

მიწოდების ფასი

ტექნიკური მუდმივები ბაზრის მოლოდინი/ ინფორმაცია

სოფლის
მეურნეობის
მონაცემები

ფერმერები

ფერმერები და
მომწოდებლებ

ი

ADMS-ს სისტემა
+ აგრონომი

ფერმერები და
პროდუქტის
მყიდველები



სავარჯიშო 1

გთხოვთ, გაუკეთოთ კლასიფიკაცია ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციულ მონაცემებს, მონაცემთა წყაროს და ტიპის
მიხედვით:

 ყოველდღიური შრომის ანაზღაურება
 რძის მოსავლიანობა
 გუთნის დიზელის მოხმარება 1 ჰა მიწაზე
 შარდოვანას(სასუქი) ფასი
 ხელოვნური განაყოფიერების ფასი
 საკრედიტო ბარათის ვალი
 მეწველი ძროხების რაოდენობა
 რამდენი კგ. კარტოფილის აღება შეუძლია ერთ მუშას

დღის განმავლობაში;
 ელექტროენერგიის მოხმარება 8სთ-ის განმავლობაში, 

წვეთოვანი მორწყვით
 კარტოფილის ფასი
 დაბალი ხარისხის პროდუქტის რაოდენობა
 ცხვრის შობადობა
 ღორის ხორცის ფასი
 DAP სასუქის რაოდენობა 1 ჰა-ზე
 ინსექტიციდის ფასი

 ჰერბიციდების დოზა 1 გამოყენებისთვის
 მანძილი ველსა და ბაზარს შორის
 შესაფუთი მასალის მოცულობა
 სიმენტალური პირუტყვის ყოველდღიური წონის მატება
 კარკასის მოსავლიანობა
 წლიური სამედიცინო და ვეტერინალური ხარჯები
 კარტოფილის წარმოების არეალი
 8 საათის ეკვივალენტური მორწყვის რაოდენობა, ერთ

საწარმოო სეზონზე
 სარეველას კონტროლის მეთოდი
 თოხვნის რაოდენობა ერთ საწარმოო სეზონზე
 შარდოვანას გამოყენების დრო და რაოდენობა 1ჰა-ზე
 სუბ-პროდუქტის სარგებელი
 ყოველდღიური ხელფასი
 ნახირის სიკვდილიანობა
 დიზელის ფასი



დღის წესრიგი

 წლიური ფულადი სახსრების დინების ბიუჯეტირება

 შესავალი

 სამეურნეო ჩანაწერები

 ინფორმაციის და მონაცემთა შეგროვების მომზადება

 საერთო მარჟის გაანგარიშება

 გენერირებული საერთო მარჟის და წლიური ფულდი სახსრების ბიუჯეტირების გამოყენება ექსტენციის
სერვისებისთვის

 კითხვა-პასუხი



მონაცემთა შეგროვების ფორმები

 ზუსტი ტექნიკური ინფორმაცია, მეურნეობის ფინანსური
ანალიზისთვის. 

 მიწოდების გამოყენება სოფლის მეურნეობის სისტემაში, 
პროდუქციის წარმოებისათვის. 

 მიწოდების ხარჯების დეტალები და

 შედეგების მნიშვნელობის დეტალები.

 ტექნიკური და ფინანსური ინფორმაცია, სამეურნეო
გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

 სხვადასხვა ფორმები. 

 ძირითადი ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო და
მეცხოველეობის საწარმოთათვის. 



სოფლის მეურნეობის მონაცემთა მართვის სისტემა (ADMS) – მარტივი
ჰიბრიდული გადაწყვეტილებები, ინფორმაციის შეგროვებისა და
მენეჯმენტისთვის

 მხოლოდ მარტივი საწარმოო შეკითხვების დასმა
ფერმერთათვის;

 სისტემის ფონზე გამოვლენილ იქნა საინჟინრო ციფრები;

 მონაცემთა შეგროვებას ერთ მეურნეობაზე დაახლოებით
30 წთ სჭირდება;

 მუშაობს რეალურ დროში და აჩვენებს რეზულტატს
ველზე;

 სამეცნიერო ფონი, საველე დაკვირვებებით; 

 ობიექტური და გამჭირვალე;

 მარტივი გათვლები; 

 შესაძლებელია შეაფასოს ფერმის სხვადასხვა ხარჯები და
შემოსავალი.

მხარდაჭერილი მეურნეობის ტიპები:

 მცენარეთა წარმოება,
 სათბურები,
 მერძევე ძროხების მოშენება,
 პირუტყვის მოსუქება, 
 ცხვრის მოშენება, 
 ცხვრის მოსუქება,
 თხის მოყვანა,
 ქათმის ხორცის წარმოება,
 ინდაურის მოშენება, 
 კვერცხის წარმოება,
 სოკოს წარმოება.

სისტემა დამუშავების პროცესშია საქართველოსთვის და
ტრენინგებზე გამოყენებულ იქნება ADMS-ის სისტემის მსგავსი
ექსელის ნიმუშები.. 



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები

მოსავლის წარმოების მონაცემთა ფორმებს აქვს 6 
ძირითადი სექცია, როგორიცაა:

 ზოგადი ინფორმაცია;
 პერსონალური ინფომაცია;
 საწარმოო შენიშვნები;
 მარკეტინგული შენიშვნები;
 საყოფაცხოვრებო ინფორმაცია

 ფინანსური ინფორმაცია;

 კითხვები მოსავლიანობაზე;

 კითხვები ფასებზე;

 კითხვები ღირებულებაზე;
 მიწის მოსამზადებელი სამუშაოები;
 კულტივირება;
 მოსავლის აღება;
 საწარმოო მასალები.

უნდა შეივსოს ცალკე, 
თითოეული კულტურისთვის! 

უნდა ჰქონდეს თითოეულ
ფერმერს/საწარმოს!

კითხვის შინაარსი პროდუქტის
მოსავლიანობაზე, განსხვავდება პროდუქტიდან
პროდუქტამდე! 

ამ ტრენინგზე, ჩვენ მოვიცავთ საქართველოს/ 
კარტოფილის თემას.   



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ზოგადი ინფორმაცია პერსონალური ინფორმაცია

ფერმერის სახელი და გვარი
პროვინციის დასახელება
სოფლის დასახელება
ფერმერის ტელეფონის ნომერი
წარმოების არეალის ზომა
სიმაღლე (მ)
საშუალო სამუშაო საათი დღეში

საწარმოო
შენიშვნები

კლიმატის
ვარგისიანობა
ნიადაგის
ვარგისიანობა
გამწვანების
სიმჭიდროვე
ინტერკროპირება
სხვა

მარკეტინგული
შენიშვნები

მარკეტ. საშუალებები
შენახვის პარამეტრ.
ტრანსპორტირება
შეფუთვა

მარკეტინგული არხები
სხვა

საყოფაცხოვრებო ინფორმაცია

ხალხის რაოდენობა ფერმერთა კომლში
სამუშაო ასაკის მქონე პირთა რაოდენობა
საოჯახო მეურნეობაში მომუშავე ადამიანთა
რაოდენობა
საშუალო თვიური ხარჯი შინამეურნეობისთვის
სხვა



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ფინანსური ინფორმაცია

შემოსავლები და ხარჯები (GEL) იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

თანხა ხელზე (+)

სახელფასო შემოსავალი არასასოფ-სამ. 
საქმიანობიდან(+)

ქირის შემოსავალი (+) 

წარმოების სუბსიდიები (+)

კომერციული საქმიანობა გარდა 
მეურნეობისა(+)

სხვა შემოსავლები (+)

ქირავნობის ხარჯები(-)

საბანკო ვალი (-)

სხვა ხარჯები (-)



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ინფორმაცია მოსავალზე და ფასებზე

პროდუქტის გამომუშავება ინვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

მთავარი პროდუქტის მოსავლიანობა

ქვე პროდუქტის მოსავლიანობა

დაბალი ხარისხის პროდუქტის შეფასება(% 
ჯამი)

არასავაჭრო პროდუქტის რაოდენობა

გამოყვანილი ფასები ინვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

ძირითადი პროდუქტის საშუალო ფასი

ძირითადი პროდუქტის მინიმალური ფასი

ძირითადი პროდუქტის მაქსიმალური ფასი

ქვე პროდუქტის საშუალო ფასი

დაბალი ხარისხის პროდუქტის საშუალო ფასი



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ინფორმაცია ხარჯებზე – კითხვები ნიადაგის
მოსამზადებლად

კითხვები ნიადაგის მოსამზადებლად, წლიური კულტურებისთვის

იყენებს თუ არა ფერმერი საკუთარ ტექნიკას ან ცხოველებს ნიადაგის მოსამზადებლად ? კი/არა

ნიადაგის პირველადი მომზადების რაოდენობა (მოხვნა, სხვა.) წარმოების სეზონზე? 1

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების რაოდენობა (დისკის ჰარო, როტოტილერი, სხვა.)  წარმოების
სეზონზე? 2

ნიადაგის პირველადი მომზადების საიჯარო ფასი (ლარი/ჰა)

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების საიჯარო ფასი (ლარი/ჰა)



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ინფორმაცია ხარჯებზე – კითხვები ნიადაგის
მოსამზადებლად

კითხვები ნიადაგის მოსამზადებლად, წლიური
კულტურებისთვის საქმიანობის თვე საქმიანობის თვე საქმიანობის თვე

იყენებს თუ არა ფერმერი საკუთარ ტექნიკას ან
ცხოველებს ნიადაგის მოსამზადებლად ? კი/არა

ნიადაგის პირველადი მომზადების რაოდენობა (მოხვნა,
სხვა.) წარმოების სეზონზე? 1

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების რაოდენობა
(დისკის ჰარო, როტოტილერი, სხვა.)  წარმოების სეზონზე? 2

ნიადაგის პირველადი მომზადების საიჯარო ფასი
(ლარი/ჰა)

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების საიჯარო
ფასი (ლარი/ჰა)



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები
– ინფორმაცია ხარჯებზე– ნიადაგის მომზადება, თესვა/დარგვა

კითხვები ნიადაგის მოსამზადებლად, წლიური
კულტურებისთვის საქმიანობის თვე საქმიანობის თვე საქმიანობის თვე

იყენებს თუ არა ფერმერი საკუთარ ტექნიკას ან ცხოველებს
ნიადაგის მოსამზადებლად ? კი/არა

ნიადაგის პირველადი მომზადების რაოდენობა (მოხვნა,
სხვა.) წარმოების სეზონზე? 1

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების რაოდენობა (დისკის
ჰარო, როტოტილერი, სხვა.)  წარმოების სეზონზე? 2

ნიადაგის პირველადი მომზადების საიჯარო ფასი (ლარი/ჰა)

საშუალო და მესამეული ნიადაგის მომზადების საიჯარო
ფასი (ლარი/ჰა)

კითხვები თესვის/დარგვის შესახებ

როგორია თესვის მეთოდი, რომელსაც იყენებს ფერმერი?
ნაქირავები/საკუთარი

მანქანა/მუშა ხელი

სათესი მანქანის ქირის ღირებულება ჰა-ზე ? (ლარი/ჰა)
220

თესვა/ დარგვის თვე



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები

– ინფორმაცია ხარჯებზე– კულტივირება
Cultivation Activities

How much is the male workers' daily salary? (GEL per day) 40

How much is the female workers' daily salary? (GEL per day) 35

What is the irrigation method used by the farmer (8 hours equivalent)? Sprinkler/drip/surface etc.
Month-1 Month-2 Month-3 Month-4 Month-5 Month-6 Month-7 Month-8

Average number of irrigation within a production season? 1

How much is the water price? 0

with Herbicides by Handpicking with Hoeing machine or tractor Activity Month Activity Month Activity Month Activity Month Activity Month Activity Month Activity Month
How does the farmer do weed control 1
How many times 1

How much is the diesel price? (GEL/lt) 2.5

Fertilizers Type Number of application in one 
production period Application Method Application 

Month Application Month Application 
Month

Application 
Month

Application 
Month

Application 
Month

Application 
Month

Nitrogen Fertilizer NPK 1
by spreader 
machine/hand/irrigat. 600 600 600 600 600 600 600

Nitrogen Fertilizer
Nitrogen Fertilizer
Phosphorus Fertilizer
Phosphorus Fertilizer
Phosphorus Fertilizer
Potash Fertilizer
Potash Fertilizer
Potash Fertilizer
Compound Fertilizer
Compound Fertilizer
Compound Fertilizer
Manure
Other (please specify) …………………………….
Other (please specify) …………………………….
Other (please specify) …………………………….

Sprayer Type Number of Spraying in one Production Season Application Month Application 
Month Application Month Application 

Month
Application 

Month
Application 

Month
Application 

Month
Application 

Month
Tractor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Manual Back-Pump Sprayer
Automatic Back-Pump Sprayer



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები

– ინფორმაცია ხარჯებზე– მოსავლის და მოსავლის აღების და შემდგომი
ოპერაციები

მოსავლის და მოსავლის აღების კითხვარი

კარტოფილის მოსავლის მეთოდი?

ნაქირავები მანქანა/საკუთარი
მანქანა/ხელით/ხელით

შეფუთვის ხარჯები,სხვა.

მოსავლის ასაღები მანქანის ქირის ფასი ჰა-ზე ? (ლარი/ჰა)

ფუთავს თუ არა ფერმერი მოსავალს ? კი

რამდენი ტომარა კარტოფილი შეილება აიღოს მუშა ხელმა დღის განმავლობაში ? 150

იყენებს თუ არა ფერმერი შესაფუთ მასალას შეუთვისთვის ? კი

შესაფუთი მასალის ტევადობა? 45

შესაფუთი მასალის ფასი? 0.5

წარმოების პერიოდი, როცა ფერმერი იყენებს შესაფუთ მასალას? 1

ახდენს თუ არა ფერმერი მოსავლის ტრანსპორტირებას ბაზარზე? კი

მანძილი ბაზარსა და ველს შორის? (კმ) 2

მისაბმელიანი ტრანსპორტის მოცულობა (კგ. კარტოფილი) 3000



კულტურების წარმოების მონაცემთა შეგროვების ფორმები

– ინფორმაცია ხარჯებზე– მიწოდება

გამოყენებული თესლის რაოდენობა ერთი ჰა
მიწისთვის (კგ/ჰა)? 3000

თესლი/ნერგის ფასი (ლარი/ჰა): 3

თესლი/ნერგის ტიპი ელიტ

სასუქები ტიპი

განაცხ
ადისო
დენობ
ა თვე 1

...........
......

განაცხა
დისოდ
ენობა
თვე 2

............
.....

განაცხ
ადისო
დენობ
ა თვე

3
...........

......

განაც
ხადის
ოდენ
ობა

თვე 4

..........
.......

განაცხ
ადისო
დენობ
ა თვე

5

...........
......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე 6

..........
.......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე 7

..........
.......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე 8

..........
.......

კგ ფასი

განაცხ
ადის
რაოდ
ენობა
წარმო
ების

პერიო
დში

აზოტის სასუქი NPK 600 1.2 1
ფოსფორის სასუქი
ფოსფორის სასუქი
ფოსფორის სასუქი
პოტაშის სასუქი
პოტაშის სასუქი
პოტაშის სასუქი
რთული სასუქი
რთული სასუქი
რთული სასუქი
ნაკელი
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ) 
…………………………….
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ) 
სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ) 

პესტიციდებ

კომერც
იული

სახელი
და

აქტიურ
ი

ნივთიე
რება

შემოთ
ავაზებ
ული

დოზა(
რაოდე
ნობა/ჰა

)

პესტიც
იდის

კომერც
იული

შესაფუ
თი

ზომა

ფასი

განაც
ხადის
ოდენ
ობა

თვე 1

..........
.......

განაცხ
ადისო
დენობ
ა თვე

2

...........
......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე

3

..........
.......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე

4

..........
.......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე

5

..........
.......

განაცხა
დისოდ
ენობა
თვე

6

............
.....

განაცხ
ადისო
დენობ
ა თვე

7

..........
.......

განაც
ხადი
სოდე
ნობა
თვე

8

.........
........

განა
ადი
დენ

ა
ჯამ

ჰერბიციდი
ჰერბიციდი
ინესქტიციდი
ინესქტიციდი
ინესქტიციდი
ინესქტიციდი
ფუნგიციდი



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– მერძევე ძროხების
მოშენების მაგალითები

მოსავლის წარმოების მონაცემთა ფორმების 6 ძირითადი
სექცია:

 ზოგადი ინფორმაცია;
 პერსონალური მონაცემები;
 შენიშვნები წარმოებასთან დაკავშირებით;
 მარკეტინგული შენიშვნები;
 საყოფაცხოვრებო ინფორმაცია

 ფინანსური ინფორმაცია;

 ინფორმაცია ნახირის შესხებ;

 ცხოველების ყიდვა-გაყიდვა;

 ხარჯები და შემოსავლები;

 სხვა ინფორმაცია

იგივე ინფორმაცია მცენარეთა
წარმოებაში. არ მიიღოთ დამატებითი
ინფორმაცია, თუკი შევსებულია
ფერმერთან ერთად.

მეცხოველეობის შესახებ კითხვების შინაარსი, 
არსებობს სხვადასხვა ტიპის!
ამ ტრენინგზე, ჩვენ გავეცნობით რძის
მეურნეობის მაგალითს. 



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ინფორმაცია ნახირის
შესახებ

ინფორმაცია ნახირის შესახებ

მერძევე ძროხების რაოდენობა:

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვის ან მეტი ):

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვეზე ნაკლები):

ხბოების რაოდენობა (ქალი 6 - 12 თვის):

პატარა ხბოების რაოდენობა (ქალი 0 - 6 თვის):

პატარა ხბოების რაოდენობა (კაცი 0 - 6 თვის):



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ინფორმაცია ნახირზე

ცხოველების წლიური ყიდვა-გაყიდვა

ყიდვა
გაყიდვ

ა

მერძევე
ძროხები

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვის ან მეტი ):

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვეზე ნაკლები):

პატარა
ხბოები

ხბოები (ქალი):

ხბოები(კაცი):



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ცხოველის ყიდვა-გაყიდვა და
სხვა ინფორმაცია ცხოველების წლიური ყიდვა-გაყიდვა

ყიდვა გაყიდვა

მერძევე ძროხების რაოდენობა:

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვის ან მეტი ):

ჰეიფების რაოდენობა (20 თვეზე ნაკლები):

ხბოების რაოდენობა (ქალი 6 - 12 თვის):

პატარა ხბოების რაოდენობა (ქალი 0 - 6 თვის):

პატარა ხბოების რაოდენობა (კაცი 0 - 6 თვის):

სხვა ინფორმაცია

ბეღელის 
მოცულობა:

ჯიშის სახელი

ლაქტაციის პერიოდი(დღეები)

საძოვარი თვეების რაოდენობა, წლის განმავლობაში



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ღირებულება და
შემოსავალი

რძის წარმოების ღირებულება და შემოსავლები

საკვების ტიპი

დღიური 
რაოდენობა-
ლაქტაციის 

პერიოდი(კგ/ცხ
ოველი)

დღიური 
რაოდენობა-

მშრალი 
პერიოდი(კგ/ცხ

ოველი)

ფასი
(ცხოველი

/კგ)

სილასი
ბალახის სილასი
თივა
კომბინირებული საკვები

წლიური ვაქცინა, სამედიცინო ვიტამინის ფასი, ცხოველზე (ფასი):

მუშა ხელის თვიური ანაზღაურება (თანხა/თვე):



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ღირებულება და
შემოსავალი

ელექტროენერგიის, წყლის და ენერგიის თვიური ღირებულება 
ცხოველზე (თანხა):

ხელოვნური განაყოფიერების წლიური ღირებულება ცხოველზე 
(თანხა):

რძის მაქსიმუმი რაოდენობის ღირებულება (თანხა/ლიტრი):

რძის მინიმუმი რაოდენობის ღირებულება (თანხა/ლიტრი):

რძის საშუალო რაოდენობის ღირებულება (თანხა/ლიტრი)

ძროხის შობადობის შეფასება (%):

ძროხის რძის დღიური რაოდენობა ლაქტაციის პერიოდში 
შესაბამისი ჯიშის და საკვების კოეფიცინტისთვის

ჰეიფერის რძის დღიური რაოდენობა ლაქტაციის პერიოდში 
შესაბამისი ჯიშის და საკვების კოეფიცინტისთვის

მერძევე ძროხის გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი)



მეცხოველეობის მონაცემთა შეგროვების ფორმები– ღირებულება და
შემოსავალი

ჰეიფერი (20 თვის ან მეტი) გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი):

ჰეიფერი (20თვეზე ნაკლები)გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი):

ქალი ხბო გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი):

პატარა ხბო (ქალი) გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი):

ახალშობილი ხბო გასაყიდი ფასი (ფასი/ცხოველი):

სასუქის რაოდენობა  თითო ცხოველზე წელიწადში 
(კგ/ცხოველი):

სასუქის ფასი (ფასი/კგ):



სავარჯიშო 1 - გთხოვთ შეავსოთ მონაცემთა
შეგროვების ფორმები მოწოდებული
ინფორმაციის გამოყენებით. იპოვნეთ
გამოტოვებული მონაცემები!



სოფლის მეურნეობის მონაცემთა მართვის
სისტემა- ADMS

ფერმერის ინფორმაცია

(საველე მონაცემები)

• ზოგადი ინფორმაცია
• ნიადაგის მომზადება
• კულტიცავია
• მოსავლის აღება
• მოსავლიანობა
• პროდუკტის ფასი
• ინფორმაცია ნახირის 
შესახებ

• საკვების რაციონი
• ცხოველთა გაყიდვები
• ფინანსური ინფორმაცია
• საყოფაცხოვრებო 
ინფორმაცია

• ა.შ.

პროდუქტის პარამეტრები

(ინჯინერიის 
პარამეტრები)

• ერთეულის 
ენერგეტიკული 
მოთხოვნები 
საქმიანობისთვის

• ერთეულის შრომითი 
მოთხოვნები 
საქმიანობისთვის

• ცხოველების შობადობა
• სხვადასხვა ჯიშის 
კარკასის მოსავლიანობა

• და ა.შ.

რეგიონის პარამეტრები

• სინათლის ფასი
• სასუქის ფასი
• ბაზრამდე დისტანცია
• ველამდე დისტანცია

პროდუკტის/რეგიონის 
პარამეტრები

• თესლის / ნერგის 
რაოდენობა

• თესლის / ნერგის ხარჯი
• პესტიციდების ხარჯი
• შეფუთვის ხარჯი
• წყლის ხარჯი
• ვაქცინისა და 
მედიკამენტების ფასები

• ა.შ.

კონსოლიდაციის მოდული

• მიწის მომზადება
• კულტივაცია
• მოსავლის აღება
• მოსავლიანობა
• პროდუკტის ფასი
• ნახირის ინფორმაცია
• საკვების რაციონი

რეპორტინგი

• ფერმერებზე 
დაფუძნებული 
ტექნიკური ბარათები

• რეგიონალური 
პროდუქტის ტექნიკური 
ბარათები

• ფერმერებზე 
დაფუძნებული ფულადი 
სახსრების მოძრაობა;

• რეგიონალური 
პროდუქტის ფულადი 
ნაკადები



დღის წესრიგი

 ფულადი სახსრების წლიური ბიუჯეტირება

 შესავალი

 ინფორმაცია ფერმაზე

 ინფორმაციის და მონაცემების შეგროვება

 მოგების მარჟის დათვლა

 მოგების მარჟის და წლიური ბიუჯეტის გამოყენება ექსტენციის სერვისებში

 კითხვა, პასუხი



განმარტებები

• პროდუქტიდან მიღებულ მთლიან შემოსალავს გამოკლებული ხარჯები
ამ პროდუქტის მისაღებად..

მოგების მარჟა

• საწარმოში წარმოებული პროდუქტის მთლიანი ღირებულება. 
პროდუქტის ფასი გამრავლებული რაოდენობაზე

მთლიანი შემოსავალი

• Sum of costs of inputs that vary with the level of production in the enterprise.

ცვლადი ღირებულება



ფერმების შერჩევა და დაგეგმვა
წინასწარი მომზადება:

• სოფლების იდენტიფიკაცია;

• შერჩეულ სოფლებში წარმოებული პროდუქციის განსაზღვრა

• საველე ვიზიტის თარიღების განსაზღვრა, ვიზიტის გეგმის
მომზადება და სამგზავრო მანქანებისა (საჭიროების
შემთხვევაში);

• დაინტერესებული მხარეების შერჩევა რეგიონში მონაცემთა
შეგროვებისთვის.

საველე ვიზიტის

 ინტერვიუერებმა უნდა შეაგროვონ მინიმუმ ორი მონაცემი
შერჩეული კულტურისთვის, გამოვლენილი რეგიონის
მონაცემების ჯანსაღი კონსოლიდაციისთვის;

 სასუქების, პესტიციდების, თესლის / ნერგების და სხვა შეყვანის
მომწოდებლები უნდა განისაზღვროს საველე ვიზიტების დროს და
შეგროვებული ფასების მაჩვენებლები უნდა გადამოწმდეს
მონახულებული დაინტერესებული მხარეებისგან საველე ვიზიტების
დროს;

 უნდა განისაზღვროს რეგიონში პროდუქტის მყიდველები
და გაანალიზდეს პროდუქტის მყიდველთა ბაზრის
მ ნ ბ



ანალიზი

შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზი:

 საველე ვიზიტების შემდეგ, მონაცემთა შემგროვებლებმა უნდა გადახედონ შეგროვებული მონაცემების ფურცლებს და
განსაზღვრონ უფრო მეტი მაჩვენებლები. შეცდომის გამოვლენის შემთხვევაში, მონაცემთა შემგროვებლებმა ფერმერს უნდა
მიმართონ შესწორებების მისაღებად;

 მწარმოებლების წლიური ცვლადი ხარჯების დაანგარიშება ხდება ღირებულების მუხლების შეჯამებით;

 თითოეული დანახარჯის საგნების გაანგარიშების საფუძველია: [(საჭირო წლიური ენერგიის ოდენობა შესაბამისი
აქტივობისთვის * ენერგიის ფასი) + (სათანადო შრომა სამუშაო საათის განმავლობაში სამუშაო საათის ანაზღაურება) + (მასალა
ან შენატანის ოდენობა * მასალა ან შენატანი ფასი)]

 სისტემა თვლის, რომ მთელი შრომა საწარმოო საქმიანობისთვის არის დაქირავებული შრომა, როგორც ფერმერების
შესაძლებლობების დაანგარიშება, თუმცა ნომინალური მაჩვენებლები შეიძლება მოიძებნოს საყოფაცხოვრებო შრომის მთლიანი
შრომითი საათებიდან გამოკლებით;

 მეცხოველეობის გაანგარიშების მიხედვით, წარმოების პირობები განსხვავდება ფერმიდან ფერმამდე, ცხოველიდან
ცხოველამდეც კი, შესაბამისად, ყოველთვიური ფულადი ნაკადის წარმოება მოითხოვს ღრმა ანალიზს და ფერმერის ეფექტურ
აღრიცხვას. ამ მიზეზით, მეცხოველეობის შესახებ ანალიზი ტარდება ფერმის ყოველწლიური ფიგურების მიხედვით;

 მეცხოველეობის თითოეულ ტიპს აქვს განსხვავებული გაანგარიშების სტრუქტურა;

 ADMS სისტემა ავტომატურად ითვლის ცვლად ხარჯებს სისტემაში მხოლოდ კითხვარის ფორმების შეყვანით.



ანალიზი
კარტოფილი - სოფლის სახელი -
მწარმოებლის სახელი /

წლიური ხარჯი მუშახელი
(საათ/ჰა)

მექანიკური 
მუშაობა
(ლ/ჰა)

მასალა
(კგ, ლ -

ცალი/ჰა)

ხელით 
მუშაობის 

ღირებულება 
(ლარი/საათი

)

მექანიკური
მუშაობის 

ღირებულება
(ლარი/ლ)

მასალის 
ღირებულება
(ლარი/კგ, ლ

- ცალი)

ჯამი
(ლარი/ჰა

)

1- მიწის მომზადება
* ძირითადი (მოხვნა, ა.შ) 0 19.5 0 0 2.5 0 49    
* მეორე ხარისხოვანი (კულტივაცია,
ა.შ) 0 14 0 0 2.5 0 35    
* კვალის გავლება, 0 0 0 5 2.5 0 -
* დათესვა 18 30 0 5.00 2.5 0 165    
* სხვა -
* სხვა -
ჯამი 249    
2- კულტიცავია
* მორწყვა 9.00 17.00 1.00 5.00 2.50 32.56 120.06
* სასუქი 5.00 5.00 0.00 4.69 2.50 0.00 35.94
* შესხურება 2.50 6.00 0.00 4.69 2.50 0.00 26.72
* გათხელება 0.00 0.00 0.00 4.38 2.50 0.00 0.00
ჯამი 182.72
3- მოსავლის აღება
* მოსავლის აღება 200.00 30.00 0.00 4.69 2.50 0.00 1012.50
* ბაზრამდე ტრანსპორტირება 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00
* შეფუთვა 35.56 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 166.67
ჯამი 1179.17
4- შენატანი
* თესლი 3000.00 0.83 2490.00
* სასუქი 720.00
** აზოტის სასუქი 1.00 720.00 720.00
** ფოსფორის სასუქი 1.00 0.00 0.00
** ფოტაშის სასუქი 1.00 0.00 0.00
** ქომფაუნდ სასუქი 1.00 0.00 0.00
** სხვა 1.00 0.00 0.00
** ნაკელი 1.00 0.00 0.00
* პესტიციდები 250.00
** ჰერბიციდი 1.00 0.00 0.00
** ინსექციდი 1.00 0.00 0.00
** ფუნგიციდი 1.00 250.00 250.00
** სხვა 1.00 0.00 0.00
* შეფუთვის მატერია 666 67 0 50 333 33



ანალიზი - რძის მეურნეობის მაგალითი

რძის მეურნეობა

ხარჯი (წლიური)

შენატანის
რაოდენობა

(ერთეული/სუ
ლი)

ერთეული(კგ/ერ
თეული) ერთეულის ფასი

ჯამი

სრული ჯამი 7,210.95
ლაქტაციის პერიოდი 21.39
სილოსი 15.00 KG 0.35 5.25
ბალახის სილოსი 15.00 KG 0.35 5.25
თივა 1.00 KG 0.44 0.44
კომბინირებული საკვები 11.00 KG 0.95 10.45
მშრალი პერიოდი 11.45
სილოსი 15.00 KG 0.35 5.25
ბალახის სილოს 15.00 KG 0.35 5.25
თივა 0.00 KG 0.44 0.00
კომბინირებული საკვები 1.00 KG 0.95 0.95
ვაქცინის, მედიკამენტების, 
ვიტამინების ხარჯი 1.00 unit 0.00 0.00
მუშახელის ხარჯი 1.00 unit 0.00 0.00
შუქის, წყლის, საწვავის ხარჯი 1.00 unit 0.00 0.00
ხელოვნური განაყოფიერება 1.00 unit 0.00 0.00
სხვა ხარჯები 1.00 unit 0.99 0.99
ჯამური ხარჯი 7,571.50

ცხოველთა ჯგუფი
ცხოველთა 
რაოდენობა

შესწორებული 
ცხოველთა რაოდენობა

ხარჯი (თითო 
ცხოველზე)

0 - 6 თვის 33.25 757.15
6 - 12 გასუქების თვე 8.3125 1,348.01
6 - 18 არსებული 
მამაკაცი 18.00 3,317.86
მდედრი ხბოები 9.81 6.574375
უშობელი ძროხა 20.00 13.4
ორსული ძროხა 10.00 6.7
მეწველი ძროხა 35.00 7,571.50
დედას მოშორებული 
ხბო (მდედრი) 3.00
დედას მოშორებული 
ხბო (მამრი) 5.00
ასაკიანი მერძევე 
ძროხა 3.00



ანალიზი - შემოსავალი
შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზი:

 ისევე, როგორც ცვლადი ხარჯები, ფერმერის მთლიანი შემოსავალი გამოითვლება შემოსავლის საგნების შეჯამებით;

 შემოსავლების მეთოდოლოგია მცენარეთა წარმოებისთვის: [(მთავარი პროდუქტის მოსავალი {დაბალი ხარისხის პროდუქტის
მაჩვენებელი} * დაბალი ხარისხის პროდუქტის ფასი) + (ქვე პროდუქტის მოსავალი * ქვე პროდუქტის ფასი)]

 ADMS ავტომატურად ითვლის შემოსავლის წყაროებს და აჩვენებს როგორც მოგების მარჯას ასევე მთლიან შემოსავალს

 სისტემა ითვლის არაგაყიდვად პროდუქტს მწარმოებლის რეალური შემოსავლის საჩვენებლად;

 თუ ნომინალური სასოფლო-სამეურნეო შემოსავლის გაანალიზება გსურთ, ბაზარზე პროდუქციის არაგაყიდული თანხა
(თესლი, სახლის მოხმარება, ნარჩენები და ა.შ.) გამოირიცხება მთლიანი შემოსავლიდან;

 მეცხოველეობის თითოეულ დარგს აქვს სხვადასხვა შემოსავალი;

 მაგალითად, რძის მეურნეობისთვის; რძის გაყიდვები, ცხოველების გაყიდვები, ახალშობილი ხბოები და სასუქი ითვლება
შემოსავლის საგნებად;

 მეხორცულ ფერმაში შემოსავლის წყაროდ ითვლება გაყიდული ხორცი და ნაკელი, ხოლო მატყლი, ცხვრის / ჯიხვის გაყიდვა
და ცხვრის / თხის რძე არის ცხვრისა და თხის მეურნეობების შემოსავლის წყაროები.



შემოსავლის საკითხები

წლიური
შემოსავალი

მოსავალი 
(კგ/ჰა)

ერთეულის 
ფასი

(ლარი/კგ)
ჯამი(ლარი)

პროდუქტი 27000.00 0.65 17550.00
დაბალი 

ხარისხის 
პროდუქტი

3000.00 0.00 0.00

ქვე 
პროდუქტი 0.00 0.00 0.00

მთლიანი 
შემოსავალი 17550.00

მოგება 12394.78

ხორცისა და რძის პროდუქტების შემოსავლისა და ხარჯების გაანგარიშება

წარმოების ტიპი შემოსავალი გასავალი მოგება

ხორცის წარმოება 111,562.20 70,926.73 40,635.47 

რძის წარმოება 540,421.88 466,967.38 73,454.50 

ცხოველთა ყიდვა-გაყიდვა 23,500.00 - 23,500.00 

თხის ფერმის შემოსავლების და ხარჯების გაანგარიშება

წარმოების ტიპი შემოსავალი გასავალი მოგება

ხორცის წარმოება 720.00    1,818.72    - 1,098.72    

რძის წარმოება 89,212.50    12,629.99    76,582.51    

ცხოველთა ყიდვა-გაყიდვა - - -

მამრი თხები - 1,263.00    - 1,263.00    

ჯამი 89,932.50    15,711.71    74,220.79    



ფერმის მთლიანი მარჯის დათვლა

შემოსავლების და გასავლების კალკულატორი

პროდუქტის ტიპი შემოსავალი
ცვლადი

ღირებულება
მოგების 

ბარჯა

თხის ხორცის წარმოება 720.00    1,818.72    - 1,098.72    

თხის რძის წარმოება 89,212.50    12,629.99    76,582.51    

თხის ყიდვა-გაყიდვა - - -

მამრი თხები - 1,263.00    - 1,263.00    

მცენარეების წარმოება 78,350.00    42,750.00    35,600.00    

ძროხის ხორცის წარმოება 111,562.20    70,926.73    40,635.47    

ძროხის რძის წარმოება 540,421.88    466,967.38    73,454.50    

ძროხის ყიდვა-გაყიდვა 23,500.00    - 23,500.00    

ჯამი 843,766.58    596,355.82    247,410.75    



სავარჯიშო - 1: მთლიანი შემოსავლის, 
ცვალებადი ხარჯების და მოგების მარჟის
გაანგარიშება მოცემული მაჩვენებლების

მიხედვით - მარცვლეულის წარმოება



სავარჯიშო - 2: მთლიანი შემოსავლის, 
ცვალებადი ხარჯების და მოგების მარჟის

დაანგარიშება მოცემული ციფრების მიხედვით
- რძის წარმოება



სავარჯიშო - 3: მთლიანი შემოსავლის, 
ცვალებადი ხარჯების და მოგების მარჟის

დაანგარიშება ADMS– ით - მარცვლეულის
წარმოება



სავარჯიშო - 4: მთლიანი შემოსავლის, 
ცვალებადი ხარჯების და მოგების მარჟის

დაანგარიშება ADMS– ით - რძის წარმოება



დღის წესრიგი

 წლიური ბრუნვის დაბიუჯეტება

 შესავალი

 ფერმის ჩანაწერები

 ინფორმაციისა და მონაცემთა შეგროვების მომზადება

 მოგების მარჯის დაანგარიშება

 მიღებული მოგების მარჯის და წლიური ბრუნვის დაბიუჯეტების გამოყენება ექსტენციის
სერვისებთან

 კითხვა, პასხი



ფულადი ბრუნვის დაბიუჯეტება
ფულის ბრუნვა: განსხვავება მიღებულ ფულს და გადახდილ ფულს შორის.. (მიუხედავად იმისა რომ ფერმას შეუძლია იმუშაოს
მოგებაზე, შეიძლება იყოს ისეთი პერიოდიც წლის განმავლობაში როცა ფერმას უთავდება ფული და შემდგომში ვეღარ ახერხებენ
მატერიალის შეძენას)

 ფულადი სახსრების ბიუჯეტი შეიძლება შეიქმნას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში;

 ფულადი სახსრების ნაკადები შეიცავს მონეტარულ მაჩვენებლებს სამეურნეო და არასამეურნეო საქმიანობისთვის

 ფულადი ნაკადების გამოსათვლელად საჭიროა აქტივობის დრო;

 ყველაზე საიმედო ფულადი ნაკადების აღრიცხვის გაკეთება შესაძლებელია ფერმერებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ
ჩანაწერებს მათი საქმიანობისა და ოჯახის აქტივობების შესახებ.

 ADMS სისტემას შეეძლება შეგროვებული საველე მონაცემებისგან წარმოქმნას ფულადი სახსრების ნაკადების დაშვებები
ფერმერების წარმოებული საქმიანობისა და ციფრების გათვალისწინებით, მაგრამ გარკვეული მეურნეობის ზუსტი ფულადი
ნაკადის მომზადების მიზნით აუცილებელია სამეურნეო სანდო ჩანაწერები

 ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტი ან მომზადდება მიმდინარე მაჩვენებლებისთვის ან სოფლის მეურნეობის ან / და
საინვესტიციო გეგმების სამომავლო პროგნოზებისთვის;

 ფულადი სახსრების წლიური ინტერვალი ძირითადად გამოიყენება გრძელვადიანი საწარმოო საქმიანობისთვის, როგორიცაა
ხილის წარმოება, რძის მეურნეობა და ა.შ.

ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტი მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი მიზეზის გამო:

 ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტით შეიძლება შეფასდეს რამდენად მომგებიანია მეურნეობა მოცემული



ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტირება

ხარჯის 
ქვითრები

ფერმის 
ხარჯები

ფერმის 
ფულადი 
სახსრების 
მიმოქცევა

ფერმის 
ფულადი 

სახსრების 
მიმოქცევა

ფერმისთვის 
მიღებული 

სესხი
პროცენტი

დარჩენილი 
ფულადი 
სახსრები

დარჩენილი 
ფულადი 
სახსრები

არასასოფლო-
სამეურნეო 
ქვითრები

საყოფაცხოვრებო 
ფულადი 

შემოსავალი

ფულადი 
ბალანსის 

გახსნა

საყოფაცხოვ
რებო 

ფულადი 
შემოსავალი

ფულადი 
სახსრების 
დახურვა



სავარჯიშო - 1: მოსავლის წარმოების ფულადი
სახსრების მიმოსვლა

გთხოვთ, გახსნათ მოსავლის წარმოების
ფულადი ნაკადების გვერდი!



სავარჯიშო - 2: მეცხოველეობის ფულადი
სახსრების მოძრაობა

გთხოვთ, გახსნათ მეცხოველეობის ფულადი
სახსრების მოძრაობის ქაღალდი!



სავარჯიშო - 3: შერეული ფულადი სახსრების
მოძრაობა

გთხოვთ, გახსნათ შერეული მეურნეობის
ფულადი სახსრების მოძრაობის გვერდი!



დღის წესრიგი

 ფულადი სახსრების წლიური ბიუჯეტირება

 შესავალი

 ინფორმაცია ფერმაზე

 ინფორმაციის და მონაცემების შეგროვება

 მოგების მარჟის დათვლა

 მოგების მარჟის და წლიური ბიუჯეტის გამოყენება ექსტენციის სერვისებში

 კითხვა, პასუხი



მოგების მარჟის და ფულადი სახსრების ნაკადების
გამოყენება გაფართოებისთვის: მეურნეობის
მენეჯმენტი

 როგორც შესავალ თავშია ნათქვამი, მეურნეობები უნდა ჩაითვალოს კომერციულ ბიზნესად;

 „კომერციული ბიზნესის“ სახელმძღვანელო პრინციპია არსებული რესურსებიდან მაქსიმალური შემოსავლის
მიღება;

 ამ საწარმოებს თანამედროვე მენეჯმენტის სტილი და ეფექტური დაგეგმვა ჭირდებათ;

 ამ მიზეზების გამო, ფერმერებს უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი საკითხები:Quantity and quality of farm and household resources;
 ფერმის წარმოების გარემო;
 წარმოების ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები;
 სარეალიზაციო ბაზარი

 ტრენინგის ეს სესია ფოკუსირდება თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული ფერმის მართვის
ანალიტიკური ტექნიკა ექსტენციის მომსახურებისთვის;

 მოგების მარჯის დათვლა
 პოტენციური ბაზრის შეფასება
 ფერმის შემოსავლის შეფასება
 მთლიანი ფერმის დაბიუჯეტება და დაგეგმვა



მოგების მარჟა
 ფერმერთა უმეტესობას არ აქვს მოგების მარჟა თავიანთ საქმიანობაში;

 ამის მთავარი მიზეზი არის რომ ისინი ვერ ახარისხებენ თავიანთ ხარჯებს

 მათ ასევე აქვთ ცოდნის ნაკლებობა განასხვავონ მთლიანი შემოსავალი და მოგებაt;

 ადგილზე მოგების მარჟის ანალიზის საშუალებით, ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ აჩვენონ ფერმერების
რამდენად მომგებიანია ისინი და მათი საქმიანობიდან მიღებული ხარჯები და შემოსავალი.

 ექსტენციის მუშაკებს ასევე შეუძლიათ წარმოადგინონ წარმოების სხვადასხვა ვარიანტები და პროდუქტის
ციკლის განსხვავებები მთლიანი მარჟის მონაცემების გამოყენებით.

 ფერმერების მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიების დონე შიძლება იცვლებოდეს მათი მსყიდვლეუნარიანობის, 
საწარმოო საშუალებებზე წვდომის და სხვა მიზეზების გამო.

 მიღებული მოგების მარჟის მიხედვით, ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ განსაზღვრონ ფერმერების მიერ
საწარმოო საშუალებების გამოყენება და შეიმუშაონ მათთვის სხვადასხვა ვარიანტები.

 ზოგიერთ ფერმერმა შეიძლება გამოიყენოს ეფექტურ წარმოებასთან შეუსაბამო შხამ ქიმიკატები და სხვა
საწარმოო მასალები. რადგანაც მოგების მარჟის ანალიზი ახდენს ანალიზს ფერმერთა ყველა საქმიანობის
ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ შეიმუშაონ ოპტიმალური არჩევანი იმ ფერმისთვის რომლის ანალიზიც ხდება



მთლიანი მარჟა- ეკონომიკური პროდუქტიულობა და
სარგებელი - ღირებულების კოეფიციენტი (ძვ.წ. კოეფიციენტი)

 როგორც ადრე აღვნიშნეთ, მიწათმოქმედება უნდა ჩაითვალოს ეკონომიკურ საქმიანობად და უნდა გაკეთდეს მოგების მისაღებად;

 ამ მიზნით, წარმოების იდენტიფიკაცია ერთეულის ღირებულებაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს წარმოების ეფექტურობის გასაგებად და სხვა
ფერმერებსა და სხვა წარმოებულ პროდუქტებს შორის გონივრული შედარებისათვის;

 ეკონომიკური პროდუქტიულობის გამოანგარიშება წარმოების გამოყოფის ცვლადი წარმოების ხარჯებზე დაყოფით შეიძლება;

 ეს მნიშვნელობა წარმოადგენს წარმოებული თანხის ოდენობას (ან ფულის მოგებას, თუ გამოსაყენებლად გამოიყენება ფულადი ღირებულება) 
წარმოების პროცესში დახარჯული ერთეულის ფულისთვის;

 ამ ინდიკატორის საშუალებით, ექსტენციის მუშაკს შეუძლია დაადგინოს სხვადასხვა ფერმერების და სხვადასხვა პროდუქტის
პროდუქტიულობის დონე და შეუძლია წარუდგინოს დაბალი პროდუქტიულობის მქონე ფერმერებს წარმოების პროცესისა და წარმოების
პროდუქტის ანალიზის გზით.

 ამ ინდიკატორს ასევე შეუძლია აჩვენოს ჭარბი შხამ ქიმიკატების გამოყენება, უვარგისი წარმოება და მარკეტინგის პრობლემები.

 სარგებელი - ღირებულების (ძვ.წ.) კოეფიციენტი არის ფერმერის მოგების კორექტირებული ვარიანტი, რომელიც აჩვენებს წარმოებულ შედეგს
დახარჯული წარმოების ხარჯზე.

 ეს თანაფარდობა გამოითვლება მოგების ღირებულების დაყოფით ცვლადი წარმოების ღირებულებაზე.
 ეს მნიშვნელობა ასევე გვიჩვენებს ფერმერის მომგებიანობის დონეს და ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას შედარებისთვის.



სავარჯიშო-1 ორი ქართველი კარტოფილის
ფერმერის ეკონომიკური პროდუქტიულობა, 
წარმოების პროცესის შედარებითი ანალიზი
და კარგი პრაქტიკის განსაზღვრა



მოგების მარჟა – შრომის ნაკადები და
პროდუქტიულობა

 მუშახელი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარჯი სოფლის
მეურნეობაში.  ასევე ეს არის ყველაზე რთული ხარჯი დასათვლელად
ფინანსური ანალიზის დროს რამაც შეიძლება პრობლემები შეუქმნას ფერმერს.

 ფერმერთა უმრავლესობა საოჯახო შრომას იყენებს საკუთარი წარმოების
საქმიანობისთვის.

 მოგების მარჟისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანალიზის საშუალებით, 
მიმდინარე შრომის, შრომის საჭიროებების და შრომის პროდუქტიულობის
შეფასება შეიძლება ფერმის დონეზე.

 ყოველთვიური შრომითი მოთხოვნები გარკვეული პროდუქტისთვის
მოცემულია ADMS სისტემის მიერ. გარდა ამისა, საველე გამოკითხვების დროს
ეჭვქვეშ დგება ინფორმაცია ფერმერების ოჯახში არსებული შრომის შესახებ. ამ
ორი მონაცემის გამოყენებით, ექსტენციის მუშაკს შეუძლია განსაზღვროს
ზედმეტი ან დეფიციტური შრომითი ოდენობა და ურჩიოს ფერმერებს
წარმოების ციკლის დაგეგმვაში.

 შრომის ანალიზის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის შრომის
პროდუქტიულობა.

 ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ განსაზღვრონ შრომის პროდუქტიულობა, 
წარმოების საათები გაყოფილი შრომის საათებზე.

 ეს მაჩვენებელი აჩვენებს რამდენად პროდუქტიულია ფერმერების შრომა და
რამდენად არის ტექნოლოგიის დონე.

 თუ ერთსაათიანი შრომით წარმოებული ერთეული პროდუქტი უფრო მაღალია, 
ფერმერი იყენებს ეფექტურ შრომას ან მექანიზებას ამ წარმოების
საქმიანობისთვის.



სავარჯიშო -2 ქართველი კარტოფილის
მწარმოებლის შრომაზე მოთხოვნის
იდენტიფიკაცია და შრომის
პროდუქტიულობის დონის შედარება
ქართველ ფერმერსა და თურქი ფერმერს
შორის



შხამ ქიმიკატების პროდუკტიულობა

 სოფლის მეურნეობა არის ენერგიის გარდამქმნელი საქმიანობა.

 სოფლის მეურნეობის წარმოებაში გამოყენებული თითოეული შზამ ქიმიკატებს
აქვთ ენერგიის ექვივალენტის მნიშვნელობ მეგა ჯოულში.

 ამ საშუალებების ეფექტურად გამოყენებას დიდი გავლენა აქვს წარმოების
პროცესის როგორც პროდუქტიულობაზე, ასევე მომგებიანობაზე.

 ეს ინდიკატორი აჩვენებს შემოსავალს თითოეულ გამოყენებულ შხამ ქიმიკატზე

 შეყვანის პროდუქტიულობა ასევე შეიძლება გამოითვალოს ფიზიკური ან
ფულადი მნიშვნელობებისთვის.

 ფულადი ღირებულებების გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება დადგინდეს
წარმოების ფასებთან დაკავშირებული პრობლემები, ისევე როგორც მარკეტინგის
პრობლემები, დაბალი პროდუქტის ხარისხი, ვაჭრობის ძალა და ა.შ.

 ამ ინდიკატორის საშუალებით, ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ განსაზღვრონ
ფერმერის მიერ გამოყენებული წამოების მასალები და წარმოადგინონ ისეთი
შეთავაზებები რომლებიც გაზრდიან პროდუქტიულობას და მოგებას.

საწარმოოდ
გამოყენებული 

მასალები

ერთ
ეულ

ი

ენერგიის
ეკვივალენტი(მJ 

ერთეული-1)
ცნობარი

მუშახებლი
საათ

ი
2.3

Ozkan et al. 2004, Hatirli et al. 2006, Banaeian et
al. 2011

ტექნიკა
საათ

ი
64.8

Ozkan et al. 2004, Hatirli et al. 2006, Singh et al.
2002, Banaeian et al. 2011

დიზელი
ლიტ

რი
47.8

Canakci et al. 2006, Hetz 1998, 2006, Singh et al.
2002, Banaeian et al. 2011

შუქი კვტ 11.93
Ozkan et al. 2004, Omid et al. 2010, Mohammadi et
al. 2010

სასუქი აზოტი კგ 66.14
Omid et al. 2010, Mohammadi et al. 2010, Zangeneh
et al. 2010

ფოსფატის სასუქი კგ 12.44
Omid et al. 2010, Mohammadi et al. 2010, Zangeneh
et al. 2010

კალიუმის სასუქი კგ 11.15
Omid et al. 2010, Mohammadi et al. 2010, Zangeneh
et al. 2010

მიკრო სასუქები კგ 120
Mandal et al. 2002, Canakci et al. 2006, Singh et al.
2002, Banaeian et al. 2011

ნაკელი კგ 0.301 Ozkan et al. 2004

ინსექტიციდები კგ 199 Nabavi-Pelesaraei et al, 2013
ფუნგიციდები და
სხვა ქიმიკატები

კგ 99 Nabavi-Pelesaraei et al, 2013

წყალი მ3 1.02 Omid et al. 2010
თხილი კგ 25 Kitani, 1999



სავარჯიშო - 3 ქართველი კარტოფილის
მწარმოებლის მიერ გამოყენებული შხამ
ქიმიკატების პროდუქტიულობის
იდენტიფიკაცია და შეყვანის
პროდუქტიულობის დონის შედარება
ქართველ ფერმერსა და თურქ ფერმერს შორის



მარკეტინგული გამოწვევები

 ფერმერის მთავარი მარკეტინგული ხარჯი არის ტრანსპორტირება, შესაფუთი მასალა და დასაწყობება.

 მოგების მარჯის ანალიზით შეგვიძლია ამ გამოწვევების იდენტიფიკაცია

 მარკეტინგული ხარჯი შეიძლება გამოვითვალოთ როგორც:  მთლიანი მარკეტინგული ხარჯი გაყოფილი მთლიან წარმოების ხარჯზე

 პროდუქტის ფასიდან მარკეტინგის ხარჯების გამოკლების შემდეგ, შეიძლება დადგინდეს პროდუქტის ღირებულება მარკეტინგის ხარჯების
გარეშე;

 ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ განსაზღვრონ მარკეტინგის პრობლემები ამ პროცესის მეშვეობით და მისცენ ფერმერებს რჩევები;

 საერთოდ, ფერმერებს, რომლებიც ამ საქმიანობას აკეთებენ, უფრო მაღალი ფასები ექნებათ, ვიდრე სხვა ფერმერებს;

 ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ფერმერები თვითონ აკეთებენ დამატებული ღირებულების საქმიანობას და შეუძლიათ უფრო მეტი მოგება
მიიღონ, ვიდრე ჩვეულებრივი ფერმერები იღებენ.

 ამასთან, თუკი ფერმერი არასწორად მოახდენს მარკეტინგულ საქმიანობას, ამის დადგენა ამ ინდიკატორის გამოყენებით არის შესაძლებელი და
ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ რჩევა გაუწიონ ფერმერებს მუშაობის სწორი კუთხით



სავარჯიშო - 4 მარკეტინგის ხარჯების
იდენტიფიკაცია.



ფინანსური საჭიროებები

 ფულადი სახსრების მიმოსვლის ანალიზი აჩვენებს ფერმერებს ნაღდი ფულის გაკეთებულ საქმიანობებს
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში;

 ამ ანალიზით იდენტიფიცირებული ხდება ფერმერის ფულის შემოსვლა და გასვლა

 გარკვეულ პერიოდში ფერმერს შეიძლება დაჭირდეს დამატებითი

 ფულადი სახსრების მოძრაობის დეკლარაციებმა შეიძლება აჩვენოს ეს მოთხოვნა ფერმერის მიმართ, ბოლო
პერიოდის ფულადი ბალანსის უარყოფითი ჩვენებით;

 ექსტენციის მუშაკებს შეუძლიათ ადვილად განსაზღვრონ ეს პერიოდები და მიმართონ ფერმერებს ფინანსური
ინსტიტუტებისკენ;

 გარდა ამისა, ექსტენციის მუშაკებს ასევე შეუძლიათ სხვა შესაძლებლობები შესთავაზონ ფერმერებს საჭირო
ფულის მისაზიდად;

 საყოფაცხოვრებო დანაზოგების იდენტიფიცირება შესაძლებელია ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასების
საშუალებით და ამ ანალიზის გამოყენებით ექსტენციის მუშაკებს ინვესტიციის ან დაზოგვის ვარიანტების
შემოთავაზება შეუძლიათ.



სავარჯიშო - 5 ფერმერთა ფულადი ნაკადის
ინტერპრეტაცია



ნაწილობრივი ბიუჯეტის ანალიზი
 ნაწილობრივი ბიუჯეტის ანალიზი არის ფერმის დაგეგმვის მარტივი მეთოდი, რათა განისაზღვროს პოტენციური მომგებიანობა მეურნეობის

ბიზნესში ცვლილების შეტანის გზით;

 მაგალითად, თუ გლეხს სურს გააკეთოს ინვესტიცია სასოფლო ტექნიკაში რომელიც არის მომგებიანი, ამ ინვესტიციის მომგებიანობის დონე
შეიძლება გამოითვალოს ნაწილობრივი ბიუჯეტის გამოყენებით;

 ნაწილობრივ ბიუჯეტებს შეუძლიათ გამოიყენონ კონკრეტული საწარმოს ზომის შეცვლის ანალიზი;

 Sსაწარმოების შემცვლელი ტექნოლოგიების ანალიზი ასევე შეიძლება ნაწილობრივი ბიუჯეტის საშუალებით;

 მოსავალი ან პროდუქტის ცვლილება ასევე შეიძლება განისაზღვროს ნაწილობრივი ბიუჯეტის მიხედვით.

 როცა ვადარებთ ორ სპეციფიკურ ტექნოლოგიას ერთი გარკვეული ბიზნესისათვის ან ორი სხვადასხვა ბიზნესისათვის, ჩვენ ვიყენებ
ნაწილობრივი დაბიუჯეტების შემდგომ ნაბიჯებს

 განიხილება ზუსტი დეტალები განსახილველ ცვლილებასთან დაკავშირებით
 ცვლილების პოტენციური მიღწევების ჩამონათვალი ერთეულების, ერთეულის ფასისა და ნივთის მთლიანი ღირებულების მიხედვით. 
 ცვლილების პოტენციური დანაკარგების (ე.ი. დანახარჯები ან დანაკარგები) ჩამონათვალი ერთეულების, ერთეულზე ფასის და ნივთის

მთლიანი ღირებულების მიხედვით. 
 პოტენციური საერთო მოგებიდან პოტენციური საეღტო დანახარჯების გამოკლება სუფთა პოტენციური მოგების ან წაგების

შესაფასებლად [A-B]. თუ რიცხვი დადებითია, მაშინ ცვლილებების მიღებით მივიღებთ პოტენციურ სუფთა მოგებას. მაგარამ, თუ რიცხვი
იქნება უარყოფითი, მაშინ ცვლილებების მიღებით წარმოიშობა პოტენციური დანახარჯები.

 საერთო მოგების საერთო დანახარჯებზე გაყოფით მივიღებთ, იმას რასაც ჩვენ ვუწოდებთ the value cost ratio (VCR). 
 ნებისმიერი სხვა გამოთვლის გათვალისწინება გარდა ბიუჯეტის ცალკეული ანალიზისა, რომლებიც შესაძლოა იყოს მნიშვნელოვანი

იმის განსაზღვრისას არის თუ არა შემოთავაზებული ცვლილება მიმზიდველი და განხორციელებადი - ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული
არა-მონეტარული ფაქტორები.



სავარჯიშო - 6 ტექნოლოგიის ცვლილება
კარტოფილის წარმოებაში



გრძნობელობის ანალიზი
 გრძნობელობის ანალიზი ამის დადგენა შესაძლებელია მგრძნობელობის ანალიზით, რომელიც

შეიძლება გაკეთდეს მოგების მარჟისა და ნაწილობრივი დაბიუჯეტების მიხედვით;
 მგრძნობელობის ანალიზი გულისხმობს ინტერესის ცვლადის შეცვლას და მოგების მარჟის ან

ნაწილობრივი ბიუჯეტის გადაანგარიშებას და შედეგად მიღებულ ცვლილებას.
 ასევე სასარგებლოა ანალიზირებული ცვლადისთვის გადაწყვეტილი მნიშვნელობის შემუშავება. ეს

მოიცავს შემცირებული ბიუჯეტის შემუშავებას, რომელშიც სუფთა ცვლილება ნულის ტოლია. ამ
წყვეტილი მნიშვნელობის გამოანგარიშება შესაძლებელია :
 გადაწყვეტილება ცვლადის შეცვლაზე (მაგ: ფასი ან ღირებულება ერთეულზე; წარმოების

ერთეულთა რაოდენობა)
 მოგების მარჟაში ცვლადის ღირებულების შეცვლა ან ნაწილობრივი ბიუჯეტი და შესაძლო

ცვლილებებთან დაკავშირებული სხვა ცვლადები. 

 მგრძნობელობის ანალიზი ხელმძღვანელობს ფერმერებს, გააცნობიერონ თავიანთი უკუგება, მაღალი
სეზონური ფასის დამატებული მოგების დაბალანსება სეზონზე საჭირო დამატებითი ხარჯებისგან.



სავარჯიშო - 7 მგრძნობელობის ანალიზი
კარტოფილის წარმოების ტექნოლოგიური
ცვლილების შესახებ.
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