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გზავიე ჟირარ- სებასტიან კუანტენ 
ლუარის სოფლის მეურნეობის პალატა



საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია

• ფერმერი არის სისტემის ცენტრში 
(გულში) 

• ორგანიზება იმართება ფერმერთა მიერ
• ყველა ბიზნეს სექტორის ინტეგრაცია



რამდენიმე თარიღი
• 1924/27 სოფლის მეურნეობის პალატების 

ჩამოყალიბება 
• 1930 პირველი კოოპერატივის 

ჩამოყალიბება 
• 1960 საორიენტაციო კანონი , რომელიც 

ანდობს რა სოფ. მეურნეობის განვითრებას 
პროფესიებს 

• 1964 და შემდეგ 75 იტერპროფესიების 
შექმნა 



დივერსიფიცირებული წარმოება,

ხარისხი და მიმზიდველი
პეიზაჟები ...

ლუარე



ლუარე

 სოფლის მეურნეობისათვის გამოყოფილი 
ტერიტორიის 52% (355,200 ჰ)

 ხის განყოფილებისთვის  27%
 3,800 მეურნეობა (- 26% 2000 წელთან 

შედარებით)
 69% ორიენტირებული დიდ კულტურებზე, 18% 

შერეული მეურნეობა,
 საშუალო გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო 

ტერიტორია 125 ჰექტარი

,



სოფლის მეურნეობის
პალატა



პლენარული ასამბლეა
პრეზიდენტი - ოფისი

მეურნეობის
ხელმძღვანელები
+ თანამოაზრეები

ყოფილი
მეურნეობები

მესაკუთრეები
- სოფლის
მეურნეობა
- სატყეო თანამშრომლები

- წარმოება
- ორგანიზაციები

პროფესიული
ჯგუფები

არჩევნები ყოველ 6 
წელიწადში ერთხელ

სოფლის მეურნეობის პალატების
დეპარტამენტული შემადგენლობა



და კონკრეტულად …

ამ სფეროში CA 45 აქვს 2 მისია : 
საკონსულტაციო 
ახლო სერვისები და რჩევები 



საკონსულტაციო მისია

სოფლის მეურნეობის პალატა 
-მიზნად ისახავს სახელმწიფო 
უწყებებისათვის დარგობრივი სოფლის 
მეურნეობის ინტერესების წარმოჩენას,

- კანონიერად წყვეტს სოფლის მეურნეობის 
პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ყველა 
კითხვას.



საკონსულტაციო მისია
რამდენიმე მაგალითი

კანონი წყალზე : ლტარეს მეურნეობების
შემოსავლებზე საგადასახადო ზემოქმედება

ევროპული ტექსტების ადგილობრივი
ადაპტაცია: ნიტრატების დირექტივა.

საირიგაციო პროტოკოლის მოლაპარაკება.

ინფრასტრუქტურული მოლაპარაკებები.



კერძო / ადგილობრივი კონსულტაცია და
მომსახურება

ფერმერებისა და სოფლის 
მეურნეობის მუშაკთა 
მრავალი მომსახურება

ფერმერებისგან შემგდგარი 
ჯგუფების მეშვეობით

ჩვენი
სამუშაოები

-ინფორმირება

-კბლევა და
განვიათრება

-რჩევა

-გადამაზდეაბ



მუშაობა ჯგუფში 

• «ჯგუფში უფრო ნელა მივდივართ, 
მაგრამ უფრო შორს ... »

• მეტი ეფექტურობა: რამდენიმე ფერმერის ერთი 
მრჩეველი

• მეტი იდეები

• ორმაგი უნარების მქონე მრჩევლების საჭიროება : 
ტექნიკური და ანიმატორული 



ჯგუფების ჩამოყალიბება



ინფორმირება
 რეგულარული ინფორმაცია 

- კულტურული მიდგომები
- განაყოფიერება: უკეთესი აზოტი

 2020 წლის თემები
- სარწყავი რეზერვები
- ფიტო. პროდუქტების  შემცირება 
- ზუსტი მეურნეობა
- რეგულირება

მრავალჯერადი მხარდაჭერა

- შეხვედრები

- ბიულეტინები

- გიდები

- ფაქს ინფორმაცია

-ლუარის აგრო და
სოფლის მეურნეობა

- ვებსაიტი



კვლევა და განვითარება

ექსპერიმენტი

 განახლება 

 შეფასება 

 განვითარება 

ან კონკრეტულად
- ტექნიკური მონაცემების
შექმნა

- ახალი კულტურების
ინტერესის შესწავლა

- ბიომრავალფეროვნების
შესწავლა მეურნეობებზე

- ახალი შსაძლებლობების , 
პარტნიორების მოძიება



მრჩეველი

 წარმოების ტიპის მიხედვით
- სპეციალიზებული სექტორები
- საველე კულტურები
- მეცხოველეობა
- მეტყევეობა 

 სფეროს მიხედვით 
- ფიტოსანიტარიული

- მექანიზაცია 
- დივერსიფიკაცია
- ეკონომიკა

რამდენიმე მიდგომა

- პერსონალური რჩევა

- ჯგუფური მუშაობა

- შიდა ინსტრუმენტები
ვებსაიტზე: 

Mes p@rcelles, 
Net-Irrig

ტექნიკურ სფეროში



მრჩეველი

 მეურნეობების 
დგრადობის 
უზრუნველყოფა

 დახმარება მათ 
განვითარებაში 

 კოოპერატივების შექმნა 
(ხახვი, ტექნიკა და ა.შ.)

თქვენს განკარგულებაში
არსებული საშუალებები

- დიაგნოსტიკა / აუდიტი

- ანალიტიკური სწავლება,  
დამაფუძნებელი სწავლება

- შედეგთა ანალიზი

- პროდუქციის
ღირებულება

- სასაქონლო ბაზარი

ეკონომიკურ სფეროში



მრჩეველი

 პირდაპირი გაყიდვები -
მოკლე სქემები

 მეთანიზაცია –
მზისენერგია 

 აგროტურიზმი 
 მწარმოებელტა და 

მყიდველთა  ვებ 
პლათფორმა 

 ……..

თქვენს განკარგულებაში
არსებული საშუალებები

- ტექნიკური მხარდაჭერა

- ვიზიტები

- ბაზრის კვლევა

- ბრენდის შექმნა

პროდუქციის დივერსიფიცირებაში



მრჩეველი

 სოფლის მეურნეობის საერთო 
პოლიტიკის (PAC) დეკლარაცაიაში 
მხარდაჭერა 

 პირობითი საბჭო
 შემოწმების დროს მხარდაჭერა
რეგისტრაციის განხორციელება ….

მესიჯების გაგზავნა 
ინდივიდუალური მხარდაჭერა 

მარეგულირებელ სფეროში



გადამზადება

 სატრენინგო ცენტრი 
80 ზე მეტი ტრენინგი : 
ტექნიკურ, ეკონომიკური, 
მენეჯმენტი, და ა. შ...

 ციკლი მოიცავს 1-დან 3 
დღემდე

თქვენი მოლოდინების
პასუხად

- ახალი უნარების შეძენა

- თვით სრულყოფა

- დახელოვნება



გაზომვა, გაანალიზება, რჩევა
ნიადაგისა და 
პროდუქციისათვის  
დამოუკიდებელი 
ლაბორატორია 
ლუარის სოფლის 
მეურნეობის პალატის 
სპეციალური მახასიათებლები

 ეროვნული აღიარება 
(ცენტრი,  რეგიონი, 
ბურგუნდია...)

თქვენი მიზნები

- გარემოს
ხარისხის
კონტროლი

- ხარჯების
კონტროლი



ფერმერის პროექტის უწყვეტი
დახმარება

>> თქვენი პროექტები

>> ჩვენი კონსულტანტები

Iსიახლეები

Formations
რჩევა, დიაგნოზი,
სწავლება

კვლევა
და განვითარება



ლუარის სოფლის მეურნეობის პალატა
 80 თანამშრომელი
 დარგის შესწავლა კარიერის დასაწყისში
 უწყვეტი განათლება: საშუალოდ 

წელიწადში 2 კვირა
 მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით
 დროისა და საქმიანობის ჩაწერა



2019 რესურსები

სხვა პროდუქტები

გრანტები

ფასიანი
სერვისები

მიწის
გადასახადი



საველე მრჩეველის მისია 
ლუარში 



ჩვეულებრივი კოლექტიური ტური 
• შეხვედრები მთელი წლის განმავლობაში 



ჩვეულებრივი კოლექტიური ტური 

• ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა ფერმერებს შორის



ჩვეულებრივი კოლექტიური ტური 

• მრჩეველი ანიმირებს და შეაქვს შეხვედრაში ტექნიკური
რჩევები



ინდივიდუალური ტური 
• კონკრეტული საკითხებისთვის



სატელეფონო მომსახურება
• მრჩეველი მისაწვდომია მისი ტელეფონით ან ელ. ფოსტით



ტექნიკური შეხვედრები
• სპეციფიკურ თემებზე (ფიტოსანიტარული პროდუქტების 

არჩევანი, სპეციალიზებული კულტურები და ა.შ.)



ტექნიკური გამოცემები
• ტექნიკური სიახლეები 

კულტურების 
განვითარებასა და მათ 
მავნებლებზე (კვირაში 1).

გადაწყვეტილებების 
შეთავაზება (ქიმიური და არა 
ქიმიური)



ტექნიკური გამოცემები
• დიდი პუბლიკაცია
• ბოლო კამპანიას 

დაბრუნება.
• რჩევა შემდეგი 

კამპანიისთვის.
• განვითარების ღერძების 

შესწავლა (მზის ენერგიის 
პანელები, ელექტრო ფერმა 
მანქანა, საპენსიო 
მოლოდინები ...)

• მომსახურების 
პრეზენტაცია (3 ან 4 
წელიწადში)



ტექნიკური გამოცემები
• კულტურის 

სახელმძღვანელო
• ტექნიკური კატალოგი, რაც 

უნდა იცოდეთ მოსავლის 
ციკლში.

• (წელიწადში 1)



ექსპერიმენტი 



ექსპერიმენტი



ექსპერიმენტი

https://www.youtube.com/watch?v=Iv2xbHMoHis
https://www.youtube.com/watch?v=Iv2xbHMoHis


ტრენინგი 



განაყოფიერების გეგმა
• მრავალმხრივი
• ძლიერი ლიდერობის და მოსმენის 

უნარის საჭიროება - ისინი აღარ არიან 
"მასწავლებლები"

• საწყისი სასოფლო-სამეურნეო 
მომზადება: ბაკ + 2 – დან ბაკ –5 – მდე



დაფინანსება

• ქონების გადასახადი: 10 € / ჰა 
საკონსულო როლი, ზოგადი ინფორმაცია

• წევრობის საფასური: კოლექტიური 
რჩევა: 3-4 € / ჰა

• ინდივიდუალური მომსახურება: 
დახარჯულ დროს, ანუ 696 ევრო დღეში



GDA Twitter ანგარიშის შექმნა
შიდა WhatsApp- ის შექმნა
ვიდეოს დამზადება

კავშირგაბმულობა



მიზნები:
GDA– ს და მისი 
მოქმედებების შესახებ 
საზოგადოების 
რეკლამირება

GDA Twitter ანგარიში



მიზნები:
 ინფორმა

ციის 
სწრაფად 
გავრცელ
ების 
ხერხი

WhatsApp ანგარიში



ვიდეოები



ინდივიდუალური რჩევა
• მარეგულირებელი მხარდაჭერა
• განაყოფიერების გეგმა



მადლობა
ყურადღებისა

თვის !
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