
მევენახე 

მევენახე არის ვაზის მომვლელი. 

პროფესიის თავისებურებები: მევენახეობას, როგორც სოფლის მეურნეობის დარგს,  ვაზის  

მოვლა-მოყვანის დანიშნულება აქვს. მევენახეობის პროდუქცია გამოყენების მიხედვით იყოფა 4 

საწარმოო მიმართულებით: 1.სუფრის ყურძნის წარმოება; 2.საქიშმიშე ყურძნის წარმოება; 

3.მევენახეობა სხვადასხვა ტიპის ღვინის, კონიაკისა და 

შამპანურის წარმოებისათვის; 4.საკონსერვო 

ნედლეულის ბაზა ყურძნის წვენის, ბადაგის, კომპოტის, 

მურაბის, მარინადისა და სხვა უალკოჰოლო 

პროდუქტების წამოებისათვის. მევენახეობა უძველესი 

დარგია. კულტურული მევენახეობის საწყისი 

ენეოლითურ და ბრინჯაოს ხანას მიეკუთვნება. 

ამიერკავკასიის, შუა და წინა აზიის მოსაზღვრე 

რაიონებში მევენახეობა ცნობილი იყო ძვ. წ. რამდენიმე 

ათასეული წლის წინ. საქართველო  მევენახეობის ერთ-

ერთი უძველესი კერაა. აქ ვაზის გაშენება-მოვლის წესები ცნობილი იყო ძვ. წ. 3200-3300 წლის 

წინ. ადგილობრივი მევენახეობის სიძველეზე მიუთითებს არქეოლოგიური და 

ეთნოგრაფიული  მასალები, წერილობითი წყაროები, მდიდარი ხალხური ტერმინოლოგია და 

ბევრი სხვა რამ. განათხარი მასალა მოწმობს, რომ II ათასწლეული ბოლოს მევენახეობა 

საქართველოში უკვე საკმაოდ დაწინაურებული იყო. ამას ადასტურებს კახეთში აღმოჩენილი 

ვაზის ნამგლისებრი სასხლავი, რომელიც ბრინჯაოსაგან იყო დამზადებული. სოფ. ნინოწმინდის 

სამაროვანზე ნაპოვნი წიპწეპი, რაც რქაწითელისა და მწვანე ვაზის ჯიშის არსებობაზე 

მიუთითებს და სხვა.  ამჟამად მსოფლიოში 4 ათასამდე ვაზის ჯიშია, მათ შორის 500-მდე-

ქართული. საქართველოს ვაზის სტანდარტულ ასორტიმენტში შეტანილია 41 ჯიში, აქედან 27 

ტექნიკური (საღვინე) ჯიშია, 14 - სუფრისა. გადასამუშავებლად იყენებენ მთელი ფართობიდან 

მიღებული მოსავლის 96-97%-ს, ხოლო სასუფრედ-3-4%-ს. საქართველოში ვაზის ჯიშებიდან 

უფრო გავრცელებულია რქაწითელი - 55%, ცოლიკოური - 10,2%, ჩინური - 7%, საფერავი - 

4%, კახური მწვანე - 3,3%, გორული მწვანე - 2,1%. დანარჩენი ჯიშები შედარებით მცირე 

ფართობზეა. საქართველოში ვენახები 2 სახისაა: დაბლარი და მაღლარი. საქართველოში ვენახის 

ფართობითა და ყურძნის წარმოებით პირველ ადგილზეა კახეთი, აქ გაშენებულია რესპუბლიკის 

ვენახების მთელი ფართობის 44% და შეისყიდება დამზადებული ყურძნის 55%. მეორე 

ადგილზეა იმერეთი (შესაბამისად 19-26%), მესამეზე - ქართლი (12-15%). დანარჩენი ზონების 

ხვედრითი წონა შედარებით მცირეა. მევენახეობის შემდგომი განვითარებისათვის საჭიროა 

თითოეული ზონისა და მიკროზონისათვის სტანდარტული და განსაკუთრებით უნიკალური 

ვაზის ჯიშების გეგმიანი გაშენება. მევენახეობა მეტად შემოსავლიანი დარგია. 

მევენახის პროფესია. ითვალისწინებს სასათბურე და საველე მეურნეობის პირობებში (სანერგე 

და მსხმოიარე ვენახის ნარგაობა) სხვადასხვა სახის აგროტექნიკური ღონისძიებების 

შესრულებას თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენებით. ვაზის  ნერგების 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
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http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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გამოყვანით დაწყებული მევენახის პროფესია მოიცავს ყველაფერს, რაც უშუალოდ ვაზს 

უკავშირდება: ვაზის დარგვა, მოვლა, გასხვლა, სასუქის შეტანა, მიწის გაფხვიერება, 

სარეველების ამოძირკვა, შეწამვლა, მოკრეფა და ასე შემდეგ. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. მევენახეს პირველ რიგში უნდა უყვარდეს ვაზი, ასევე ბუნებაში და 

მიწასთან მუშაობა, აუცილებელია იყოს ჯანმრთელი, რადგანაც მუშაობა უწევს მზეში, ქარში, 

ყინვასა და წვიმაში, სათბურის პირობებში;  ასევე, მას უწევს სასუქების, პესტიციდების 

გამოყენება. 

ცოდნა და უნარები. მევენახისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ვაზის ჯიშების,  

მიწათმოქმედების, ნიადაგმცოდნეობის, მელიორაციის, აგროქიმიის, ენტომოლოგიის, 

ფიტოპათალოგიის, მცენარეთა დაცვის საფუძვლების ცოდნა. ასევე, მას უნდა ქონდეს ზეპირი 

და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი. 

 

სამუშაო ადგილი. სახელმწიფო და კერძო ფერმერული მეურნეობები; სასათბურე და სანერგე 

მეურნეობები; მევენახეობის დარგის სხვადასხვა აგროფირმები. 

 

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლო პროფესიულ სასწავლებლებში, ასევე 

კოლეჯებში. 

 


