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„ელკანას“ შესახებ
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია 
„ელკანა“ დაფუძნდა 1994 წელს. 

ელკანას მიზანია საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება მდგრადი ბიომეურნეობის განვითარებითა და 
სოფლად მოსახლეობის თვითაქტივაციის გაზრდის გზით.

ელკანას ხედვით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
პერსპექტივა მაღალი ხარისხის პროდუქციის (ორგანული, ადგილწარმოშობისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნების და სხვ.) წარმოებაშია.

მნიშვნელოვანია: ადგილობრივი ჯიშები შეიცავენ უზარმაზარ  გენეტიკურ 
პოტენციალს



„ელკანას“ შესახებ
ელკანას საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: 

 კონსულტაციები და ტრენინგები ორგანული სოფლის მეურნეობის 
საკითხებზე

 აგრარული ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია

 სოფლის ტურიზმის განვითარება 
 ადვოკატირება

 მდგრადი ბიომეურნეობისა და ტრადიციული ჯიშების პოპულარიზაცია 
ფართო საზოგადოებაში 

 ბიზნესის დაგეგმარება და ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა





„ელკანას“ ახალცხის რეგიონული ოფისის შესახებ

დაარსდა 2004 წელს

 „ელკანას“ ახალციხის ოფისი ჩართულია აგრარული ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციის მიმართულებით ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ 
საქმიანობებში

 2022 წლის 22 ოქტომბერს „ელკანას“ ინიციატივით, ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის მერიასთან და სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის 
მართვის ორგნიზაციასთან თანამშრომლობით რიგით მეოთხე პურის 
ფესტივალი ჩატარდა ახალციხეში 

 ასევე აქტიურად ვმუშაობთ სოფლის ტურიზმის განვითარების მიმართულებითაც



„მარცვლეულის კიდობანი“ სოფელ წნისში

დაარსდა 2004 წელს

 „მარცვლეულის კიდობანი“ არის გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი 
ძველი ქართული ერთწლიანი და მწავალწლიანი კულტურების აღდეგნის 
ინიციატივა - გამრავლება, სელექცია და გავრცელება ადგილობრივი 
მეურნეების მონაწილეობით

 ყველა კულტურის მოყვანა მხოლოდ ბიომეთოდების და ბიოსაშუალებების 
გამოყენებით ხდება

 აქ ითესება და მრავლდება მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების
ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები, გაშენებულია  ასევე 
ხეხილის ბაღი და სანერგე, რომელშიც წარმოდგენილია  ვაშლისა და 
მსხლის ადგილობრივი ჯიშები



„მარცვლეულის კიდობანი“ სოფელ წნისში

 წარმოებული სათესლე და სარგავი მასალა ხელმისაწვდომია მეურნეებისთვის

 კოვიდ-19 პანდემიის დროს მოქმედმა შეზღუდვებმა „მარცვლეულის 
კიდობანზე“ ნახევრად ღია სატრენინგო სივრცის შექმნის იდეა წარმოშვა, 
რომელსაც შეზღუდვების მოხსნის შემდგომაც აქტიურად ვიყენებთ

 ტარდება ფერმერის დღეები, ტრენინგები, სემინარები, საინფორმაციო 
შეხვედრები, ღონისძიებები, რომლებზეც ეწყობა როგორც ადგილზე მოწეული 
ხორბლისგან გამომცხვარი პურისა და პარკოსნებისაგან მომზადებული 
კერძების, ასევე სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული კერძების მომზადების 
მასტერკლასები და დეგუსტაცია. 



სოფლად მცხოვრებ ქალებს შეუძლიათ

 გახდნენ „ელკანას“ წევრები

 მიიღონ მონაწილეობა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ტრენინგებში, 
სემინარებში, ფერმერის დღეებში

 მიიღონ ძველი ქართული მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების სათესლე 
მასალა, დათესონ, გაამრავლონ, გამოიყენონ ოჯახში და გაყიდონ

 მიიღონ მონაწილეობა „ელკანას“ მიერ ორგანიზებულ გამოფენა-გაყიდვების 
ღონისძიებებში



სოფლად მცხოვრებ ქალებს შეუძლიათ

 გახდნენ „ელკანას“ სოფლის ტურიზმის ქსელი წევრები თუ აქვთ საოჯახო სასტუმრო 
ან აგროტურისტული მეურნოება, რომელიც შეესაბამება „ელკანას“ სტანდარტს 
„საოჯახო სასტუმრო სახლები სოფლად და პატარა ქალაქებში“

„ელკანას“ 2022 წლის კალენდარი ორგანიზაციის წევრ წარმატებულ ქალ 
ფერმერებს მიეძღვნა







გმადლობთ ყურადღებისთვის!

„ელკანას“ ახალციხის ოფისი
შალვა ახალციხელის ქ. 9, ახალციხე
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