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Card A4 

No education 1 

Elementary (I-IV classes) 2 

Incomplete secondary (V-IX classes) 3 

Secondary (X-XI (XII)) 4 

Elementary vocational school 5 

Secondary vocational school (technical, college) 6 

Incomplete undergraduate (Bachelor’s) degree 7 

Complete undergraduate (Bachelor’s) degree 8 

Incomplete postgraduate degree 9 

Complete postgraduate degree 10 

 

Card A5 

Excellent 1 

Very good 2 

Good 3 

Fair 4 

Poor 5 

Very poor 6 

 

Card C8 

Student/pupil 1 

Pensioner by age status 2 

Pensioner by privilege or for serving for many years 3 

Pensioner by disability status 4 

None of the above 5 
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Card C10/C15 

Government 1 

Non-governmental organization 2 

International organization 3 

Private sector (including privately-owned farms) 4 

Cooperative 5 

Own household 6 

Self employed 7 

Own registered business (e.g. LTD, sole proprietorship etc.) 8 

 

Card C11/ C16 

Employee, paid with regular installments on the basis of a written or oral contract (cash 

or in-kind) 
1 

Employee, paid on a piecemeal basis on the basis of a written or oral contract (cash or in-

kind) 
2 

Entrepreneur and/or farmer working in own enterprise (owner with hired labor) 3 

Private business in a non-agricultural sphere (without hired labor) 4 

Agricultural activity in his/her own farm or on rented land; or cattle breeding, poultry 

keeping, etc. (without hired labor) 
5 

Working without compensation in a family business or on a family farm 6 

Helping close relatives in labor activities without compensation 7 
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Card D4 

Work 1 

School 2 

Home 3 

Internet café 4 

Mobile phone 5 

 

Card E5 

Strongly agree 1 

Agree 2 

Disagree 3 

Strongly Disagree 4 

 

Card G1 

1. Owned by the household 

2. Rented by the household 

3. Owned by the household with a mortgage 

4. Mortgaged by the household 

5. Used for free by the household 

 

Card G2 

1. In excellent condition 

2. In good condition 

3. Partly in need of renovation 

4. In need of complete renovation  
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Card G5 

1.          From the water supply system installed in the apartment/house 

2.  From a water system tap in the yard or in the vicinity 

3.  From a well in the yard or the vicinity 

4.  From a natural spring in the yard or the vicinity 

5.  From a river, lake spring, or channel 

6.  From large bottles purchased at the market 

 

Card H2 

1. No need for a loan 

2.  Interest rate too high   

3.  Lack of collateral 

4.  Lack of supplier of loanable funds 

5.  Don’t know where to apply 

6.  Fear of not being able to pay back the loan 

7.  Disagreement among household members about taking out a loan 

8.  No bank account 

9.  Not a member of a bank or microfinance institution 

10.  Fear of losing collateral 

11.  Fear of being rejected 

12.  Don’t like to be indebted 

 

Card H3 

Bank 1 

Microfinance institution 2 

Neighbor, friend, or family member 3 

Local trader 4 

Input supplier 5 

Pawn shop (ლომბარდი) 6 

Informal moneylender (მევახშე) 7 

Installment-based purchase agreement (განვადება) 8 

Agricultural cooperative 9 
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Card H6 

The Apartment/house in which your household is living 1 

Another Apartment/house which belongs to your household member(s) 2 

The summerhouse which belongs to your household member(s) 3 

The apartment or house which belongs to other household member(s) 4 

The land parcel 5 

Jewelry 6 

The furniture or other housing goods 7 

The Vehicle(s) 8 

The Truck 9 

Other technique 10 

The actions, treasures or other securities 11 

 

Card I1 

1. Fully satisfied  

2.  Mostly satisfied 

3.  Satisfied 

4.  Less than satisfied 

5.  Not at all satisfied 

 

Card I2 

1. It has improved a lot  

2.  It has improved somewhat 

3.  It has remained the same 

4.  It has deteriorated somewhat 

5.  It has deteriorated a lot 

 

Card I3 

1. It will improve a lot  

2. It will improve somewhat 

3. It will remain the same 

4. It will deteriorate somewhat 

5. It will deteriorate a lot 
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Card I4 

1 2 3 4 5 

“Poor”                                  “Rich” 

 

Card J.1.3 

 

Owned by someone in the household 1 

On lease from the government 2 

On lease from a private entity/individual 3 

In usage (for free) 4 

Contributed to a cooperative 5 

 

Card J.1.8 

Arable land – land under temporary crops 1 

Arable land – fallow 2 

Arable land – temporarily uncultivated land 3 

Farmstead 4 

Vinery Orchard 5 

Land under permanent (perennial) crops, not including grapes 6 

Land used primarily for grape vines 7 

Natural meadows 8 

Natural pastures 9 

Land under a greenhouse 10 

Woodland 11 

Area under water 12 

Hay land 13 
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Card J.1.10 

No interest in cultivating the land 1 

Do not possess the necessary inputs (e.g., machinery, fertilizers, etc.) 2 

The land area is too small to cultivate 3 

Physically unable to cultivate the land 4 

Problems with transportation to/from the plot 5 

Problems with the land irrigation/drainage system 6 

No experience with farming 7 

No extension officers to provide assistance with production decisions 8. 

No availability of market price information 9 

Insecure land tenure (due to not having land registered) 10 

Insecure land tenure (because of poor security infrastructure, like fencing or lighting) 11 

Useless for agricultural activities (e.g. flooded) 12 

 

Card J.1.13 

Yes – I did irrigate it completely 1  

Yes – I did irrigate it partially 2  

No – The irrigation system did not work 3 

No – The irrigation system does not exist 4 

No – The irrigation system was too expensive 5 

No – The irrigation system was not needed 6 
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Card J.1.17 

1. Potato 

2. Beans 

3. Corn/maize 

4. Wheat  

5. Barley 

6. Tomato 

7. Cucumber  

8. Caret  

9. Cabbage 

10.  Spinach 

11.  Broccoli  

12.  Pumpkin 

13.  Onion 

14.  Garlic  

15.  Salad leaves  

16.  ბოლოკი 

17.  Herbs  

18.  Pepper 

19.  Beetroot 

20.  Eggplant 

21.  ფხალეული/Green beans/ბარდა 

22.  Sunflower, seed  

23.  Grapes (unprocessed) 

24.  Apple 

25.  Pear 

26.  Quince 

27.  Plum 

28.  Cherry  

29.  Sweet cherry 

30.  Apricot 

31.  Peach 

32.  Wild plum 

33.  Cornel  

34.  Persimmon  

35.  კარალიოკი 

36.  Fig 

37.  Pomegranate  

38.  Kiwi  

39.  Feijoa  

40.  Mulberry  

41.  Limon  

42.  Tangerine  

43.  Gray fruit  

44.  Orange  

45.  Water melon  

46.  Melon  

47.  Tea 

48.  Hazelnut  

49.  Walnut  

50.  Chestnut  

51.  Blackberry  

52.  Strawberry  

53.  Raspberry  

54. Cultures for animal feed (Soybean, 

oats, alfalfa)  

55. Coarse feed for animals (hay, straw, 

stubbles, corn stubble) 

56.  Tobacco (dried)  

57.  Flowers (quantity) 

58.  Vine nurses (quantity) 

59.  Citrus nurses (quantity) 

60.  Fruit nurses (quantity) 

61.  Vegetable seedlings (quantity) 

62.  Laurel 

63.  Other (specify): 
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Card J.1.37.11 

1.   Consumers at the farm gate 

2.   Neighbors, friends, or family members outside the household 

3.   Local trader/collector 

4.   Directly to retail markets (e.g., small shop owners) 

5.   Directly to traders in wholesale markets 

6.   Directly to consumers in wholesale markets 

7.   Directly to consumers on the street in town 

8.   Directly to a cooperative or a farmer’s association 

9.   Directly to a food processor, winery, factory, or consolidation center 

 

Card K8 

1.  Beef, kg 

2. Pork, kg  

3. Other meat, kg  

4. Chicken meat, kg  

5. Milk, lt  

6. Eggs, quantity  

7. Wool,  feathering, kg  

8. Skin, quantity  

9. Honey, kg 

10. Other (specify)_____________ 
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Card K9 

11.       Sousage, kg 

12.       Ham, kg 

13.       Other canned meat products, kg 

14.       Yogurt (მაწონი), lt 

15.       Sour cream, kg 

16.       Cottage cheese, kg 

17.       Cheese, kg 

18.       Nadughi (ნადუღი), კგ. 

19.       Butter, kg 

20.       Wool products, kg  

21.        Other (specify)_____________ 

 

Card L1 

Adverse weather events (like hail storms) 1 

Poor quality inputs 2 

High prices for inputs  3 

Inability to find inputs 4 

Lack of transportation  5 

Irrigation and drainage for land plots 6 

Insecurity of property ownership/land ownership/land use rights 7 

Bad soil conditions 8 

Crop diseases and pests 9 

Insufficient land sizes 10 

Insufficient rain 11 

Finding workers during harvest season 12 

Poor soil conditions  13 

Inability to verify agricultural product quality and food safety (no quality testing services 

available) 14 
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Livestock and poultry illnesses/diseases 15 

Limited access to credit  16 

Limited access to agricultural insurance 17 

Limited experience in business management  18 

Disagreement among household members about land uses 19 

Illness of the main decision maker 20 

 

Card L2 

Transportation expenses 1 

Access to transportation 2 

Poor road conditions damaging the quality of agricultural products 3 

High market taxes/fees 4 

Time taken to sell the agricultural products in the market 5 

Traders do not give a chance to farmers to sell their own agricultural products at markets 6 

Agricultural products cannot compete with imported agricultural products 7 

Inability to properly store surplus agricultural produce 8 

Absence of local traders 9 

Don’t know a local trader; can’t find someone to purchase agricultural products 10 

Unorganized marketplaces or marketplaces with inadequate market infrastructure/facilities 

(including limited spaces in the wholesale markets)   
11 

Lack of market price information  12 

Costs associated with product quality examination 13 

Limited choice of markets 14 

Late payments by purchasing agents (i.e., ნისიაზე/პოსლეზე payment arrangements) 15 

Bad government policies (laws and regulations) 16 
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Card L5 

 

Card M2 

1.  Brochure 

2.  Television 

3.  Radio 

4.  Newspapers 

5.  Friends/neighbors/family members 

6.  Birja (ბირჯა) 

7.  Local government officials 

8.  Local extension agents 

9.  Internet  

 

From consumers at the farm gate/roadside 1 

From a neighbor or friends 2 

From family members not in your household 3 

From a local trader/collector 4 

From agricultural extension agents 5 

From a local, regional, or central governmental representative 6 

From a non-governmental organization 7 

From another farmer (aggregator) 8 

From newspapers 9 

From those in retail markets  10 

From those in wholesale markets  11 

From a cooperative or farmers’ association  12 

From a food processor, winery, or consolidation center  13 

From a silo operator, cold storage operator or other post-harvest storage facility 14 

From another agent (specify): __________ 15 
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Card M6 

1.       Increase productivity levels  

2.  Increase incomes  

3.  Improve product and service quality  

4.  Increase production volumes  

5.  Improve knowledge/share experience  

6.  Expand access to markets  

7.  Improve marketing/promotion of agricultural products 

8.  Improve access to market information 

9.  Support from the government 

10.  Support from the donor organizations and/or non-governmental organizations 

11.  Improve accessibility to credit sources 

12.  Reduce risks of financial losses  

13.  Achieve economies of scale in production  

14.  Previous experience working in Soviet-era sovkhoz and kolkhoz  

 

Card M7 

1.      Prefer to be independent 

2.  Wouldn’t trust other members to work hard 

3.  Wouldn’t trust other members with cooperative funds 

4.  Wouldn’t trust the government initiative 

5.  Wouldn’t trust non-governmental organizations’ initiatives 

6.  Wouldn’t trust in the cooperative organizational structure and governance 

7.  Lack of information on cooperative registration requirements 

8.  Lack of information about the legal and tax regulations 

9.  Lack of information about credit available for cooperatives 

10.  Fear of losing property and/or other assets 

11.  Things are happening too fast with this initiative  

12.  Previous experience working in Soviet-era sovkhoz and kolkhoz 

13.  Previous experience of being ‘cheated’ in market deals 

14.  Previous experiences of personal or household insecurity  

 

Card M8 

1.       Joint production of agricultural products 

2.  Joint storage and marketing of agricultural products and/or inputs 

3.  Sharing credit with other farmers 

4.  Joint provision of trainings, information, product origin branding 

5.  ნახირი (move livestock jointly to pasture) 

6.  ოჩხარა/ნადი/ნაცვალგება (other agricultural labor sharing) 
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Card N.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    „people would try to take        “people would try to be fair” 

advantage of you„ 

 

 

Card N.3./N.4. 

1. Fully trust 

2. Somewhat trust 

3. Neither trust nor distrust  

4. Somewhat distrust  

5. Don’t trust at all 

 

 

Card N.5 

1. It improved a lot 

2. It improved somewhat 

3. It remained the same 

4. It deteriorated somewhat 

5. It deteriorated a lot 

 

Card N.6. 

1. It improved a lot 

2. It improved somewhat 

3. It remained the same 

4. It deteriorated somewhat 

5. It deteriorated a lot 
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ბარათი A4 

განათლება არა აქვს 1 

დაწყებითი (I-IV კლასი) 2 

არასრული საშუალო  (V-IX კლასი) 3 

საშუალო (X-XI (XII) კლასი) 4 

საშუალო სპეციალური (პროფტექნიკუმი) 5 

საშუალო სპეციალური (ტექნიკუმი, კოლეჯი) 6 

არასრული უმაღლესი (ბაკალავრი) 7 

სრული უმაღლესი (ბაკალავრი) 8 

არასრული უმაღლესი (მაგისტრატურა) 9 

სრული უმაღლესი (მაგისტრატურა) 10 

 

ბარათი A5 

შესანიშნავი  1 

ძალიან კარგი 2 

კარგი 3 

ნორმალური 4 

ცუდი 5 

ძალიან ცუდი 6 
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ბარათი C8 

სტუდენტი 1 

პენსიონერი ასაკის გამო 2 

პენსიონერი პრივილეგიის გამო ან ნამსახურევი სტაჟის გამო 3 

პენსიონერი შრომისუუნარობის/შეზღუდული შესაძლებლობის გამო 4 

არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილთაგან 5 

 

 

ბარათი C10/C15 

სახელმწიფო 1 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 2 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 3 

კერძო სექტორი (კერძო ფერმის ჩათვლით) 4 

კოოპერატივი 5 

საკუთარი ოჯახი 6 

თვითდასაქმებული 7 
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ბარათი C11/ C16 

წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრულ 

რეგულარულ ხელფასზე (ფულადი ან ნატურალური ფორმით) 

მომუშავე პირი 

1 

წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე 

გამომუშავებაზე (ფულადი ან ნატურალური ფორმით) მომუშავე პირი 
2 

საკუთარ საწარმოში დასაქმებული მეწარმე, ფერმერი, მეურნე 

(მესაკუთრე, რომელსაც ჰყავს დაქირავებული მუშახელი) 
3 

არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში კერძო (დაქირავებული მუშახელის 

გარეშე) საქმიანობა: საქონლის წარმოება, ვაჭრობა, სატრანსპორტო 

მომსახურება, მშენებლობა, ხელოსნობა, რემონტი; ან: პროფესიული 

საქმიანობა (რეპეტიტორობა,  სამედიცინო დიაგნოსტიკა, 

კონსულტაციები და მკურნალობა, იურიდიული ან აუდიტორული 

მომსახურება, კერვა, დალაქობა, სხვა სახის მომსახურებები) 

4 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა საკუთარ მამულში ან იჯარით 

აღებულ მიწაზე ან მეცხოველეობა-მეფრინველეობის სახით 

(დაქირავებული მუშახელის გარეშე) 

5 

ოჯახურ ბიზნესში ან მამულში უსასყიდლოდ მომუშავე 6 

ახლობლისთვის შრომით საქმიანობაში უსასყიდლოდ დამხმარე 7 

ბარათი D4 

სამსახური 1 

სკოლა 2 

სახლი 3 

ინტერნეტ-კაფე 4 

მობილური ტელეფონი 5 

 

ბარათი E5 
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სრულიად ვეთანხმები 1 

ვეთანხმები 2 

არ ვეთანხმები 3 

სრულიად არ ვეთანხმები 4 

 

ბარათი G1 

1. ოჯახის საკუთრება 

2. დაქირავებული 

3. საკუთრებაში იპოთეკის ხელშეკრულებით 

4. დაგირავებული 

5. უფასო სარგებლობაში 

 

ბარათი G2 

1. შესანიშნავი მდომარეობა 

2. კარგი მდგომარეობა 

3. ნაწილობრივ გარემონტებული  

4. საჭიროებს სრულ გარემონტებას 
 

ბარათი G5 

1.         ბინაში/სახლში შემოყვანილი წყალსადენი სისტემა; 

2.  წყალსადენის ონკანი ეზოში ან უბანში; 

3.  ჭა ეზოში ან უბანში; 

4.  ბუნებრივი წყარო ეზოში ან უბანში; 

5.  მდინარე, ტბა, წყარო, არხი; 

6.  ნაყიდი წყალი (მაგ, დიდი ბოთლებით) 

 

ბარათი H2 
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1. სესხის არ საჭიროება 

2.  ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთი  

3.  გირაოს არ ქონა/ნაკლებობა  

4.  საკრედიტო მომწოდებლების რესურსის ნაკლებობა  

5.  არ ვიცი, სად უნდა გავაკეთო განაცხადი 

6.  მეშინია, რომ უკან დაბრუნებას ვერ შევძლებ  

7.  ოჯახის წევრების წინააღმდეგობა, რომ ავიღოთ კრედიტი  

8.  ბანკის ანგარიშის არქონა  

9.  ბანკის ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის არა-წევრობა  

10.  გირაოს დაკარგვის საშიშრობა 

11.  მეშინია, რომ არ მომცემენ კრედიტს  

12.  არ მომწონს ვალი  

 

ბარათი H3 

ბანკი 1 

მიკრო საფინანსო ინსტიტუტი 2 

მეზობელი, მეგობარი ან ოჯახის წევრი (მამრობითი სქესი) 3 

ადგილობრივი ვაჭარი 4 

მომმარაგებლები/მომწოდებლები 5 

ლომბარდი 6 

მევახშე 7 

განვადება 8 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი 9 
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ბარათი H6 

ბინა/სახლი, რომელშიც თქვენი ოჯახი ცხოვრობს 1 

თქვენი ოჯახის წევრის (წევრების) კუთვნილებაში არსებული სხვა ბინა/ან 

სახლი 
2 

თქვენი ოჯახის წევრის (წევრების) კუთვნილებაში არსებული საზაფხულო 

სახლი 
3 

ბინა ან სახლი, რომელიც ეკუთვნის სხვა ოჯახის წევრს ( წევრებს) 4 

მიწის ნაკვეთი 5 

ძვირფასეულობა ( სამკაული) 6 

ავეჯი ან სხვა საყოფაცხოვრებო საქონელი 7 

ავტომობილი 8 

სატვირთო მანქანა 9 

სხვა ტექნიკა 10 

წილები, ძვირფასეულობა ან ფასიანი ქაღალდები  11 

 

ბარათი I1 

1. სრულიად კმაყოფილი  

2.  მეტწილად კმაყოფილი 

3.  კმაყოფილი 

4.  ნაკლებად კმაყოფილი 

5.  საერთოდ არ ვარ კმაყოფლი 

 

ბარათი I2 

1. ბევრად გაუმჯობესდა  

2.  გარკვეულწილად გაუმჯობესდა  

3.  იგივე დარჩა 

4.  გარკვეულწილად გაუარესდა  

5.  ბევრად გაუარესდა 
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ბარათი I3 

1. ბევრად გაუმჯობესდება  

2. გარკვეულწილად გაუმჯობესდება  

3. იგივე დარჩება 

4. გარკვეულწილად გაუარესდება 

5. ბევრად გაუარესდება 

 

 

ბარათი I4 

1 2 3 4 5 

ღარიბი          მდიდარი 

 

 

ბარათი J.1.3 

 

შინამეურნეობის/ოჯახის მფლობელობაში 1 

სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული 2 

კერძო/ინდივიდუალური პირისგან იჯარით აღებული 3 

სარგებლობაში (უსასყიდლო სარგებლობა) 4 

კოოპერატივის სარგებლობაში ( წილის შეტანა) 5 
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ბარათი J.1.8 

სახნავი - ერთწლიანი კულტურები 1 

სახნავი - დაუმუშავებელი(ყამირი) 2 

სახნავი - დროებით დაუმუშავებელი  3 

საკარ-მიდამო ნაკვეთი 4 

ხეივანი/ტალავერი 5 

მრავალწლიანი კულტურები (ყურძნის გარდა)  6 

მიწა ვაზის სარგებლობისთვის 7 

ბუნებრივი მდელოები 8 

ბუნებრივი საძოვრები 9 

მიწა სათბურისთვის 10 

ტყეები 11 

წყლით დაფარული მიწა 12 

სათიბი 13 
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ბარათი J.1.10 

მიწის დამუშავების ინტერესის არ ქონა 1 

საჭირო აღჭურვილობის უქონლობა(მაგ,მანქანა-ტექნიკა,სასუქი და ა.შ) 2 

მიწის ნაკვეთი ძალიან პატარაა დამუშავებისთვის 3 

ფიზიკურად ვერ ვახერხებ დამუშავებას 4 

მიწის ნაკვეთიდან/კენ ტრანსპირტირების პრობლემა 5 

მიწის ნაკვეთის მორწყვის პრობლემა 6 

ფერმერული მეურნეობის გამოცდილების არ ქონა 7 

ექსტენციის ცენტრის ოფიცრებისგან დახმარების არ არსებობა  8. 

საბაზრო ფასებზე ინფორმაციის მიუწვდომლობა 9 

არასაიმედო მიწათმფლობელობა (იმის გამო, რომ მიწა არ არის 

რეგისტრირებული) 
10 

არასაიმედო მიწათმფლობელობა (ნაკლებად უსაფრთხო 

ინფრასტრუქტორის გამო, როგორიცაა შემოღობვა ან განათება) 
11 

უსარგებლოა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისთვის (მაგ: 

დატბორილია) 
12 

 

ბარათი J.1.13 

დიახ – ვრწყავდი მუდმივად 1  

დიახ – ვწყავდი ხანდახან  2  

არა – საირიგაციო სისტემა არ მუშაობდა 3 

არა – საირიგაციო სისტემა არ არსებობს 4 

არა – მორწყვა ძალიან ძვირი იყო 5 

არა – მოწყვას არ საჭიროებდა 6 
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ბარათი J.1.17 

1. კარტოფილი 

2. ლობიო          

3. სიმინდი 

4. ხორბლი  

5. ქერი 

6. პომიდორი 

7. კიტრი 

8. სტაფილო 

9. კომბოსტო 

10. ისპანახი 

11. ბროკოლი 

12.  გოგრა 

13.  ხახვი 

14.  ნიორი 

15.  სალათის ფოთლები 

16.  ბოლოკი 

17. მწვანილი 

18. წიწაკა 

19. ჭარხალი 

20. ბადრიჯანი 

21. ფხალეული/მწვანე ლობიო/ 

ბარდა 

22.  მზესუმზირა, თესლი 

23.  ყურძენი (დაუმუშავებელი) 

24.  ვაშლი 

25.  მსხალი 

26.  კომში 

27.  ქლიავი 

28. ალუბალი 

29. ბალი 

30.  გარგარი 

31.  ატამი 

32.  ტყემალი 

33.  შინდი 

34.  ხურმა 

35. კარალიოკი 

36.  ლეღვი 

37.  ბროწეული 

38.  კივი 

39.  ფეიხოა 

40.  თუთა 

41.  ლიმონი 

42.  მანდარინი 

43.  გრეიფრუტი 

44.  ფორთოხალი 

45.  საზამთრო 

46.  ნესვი 

47.  ჩაი 

48.  თხილი 

49.  კაკალი 

50.  წაბლი 

51.  მაყვალი 

52.  მარწყვი 

53.  ჟოლო 

54. პირუტყვის საკვები 

კულტურები (სოიო, შვრია, 

იონჯა) 

55. პირუტყვის უხეში საკვები 

(თივა, ჩალა, ნამჯა, ფუჩეჩი) 

56. თამბაქო (გამოშრობილი) 

57. ყვავილები (ცალი) 

58. ვაზის ნერგები (ცალი) 

59. ციტრუსის ნერგები (ცალი) 

60. ხეხილის ნერგები (ცალი) 

61. ბოსტნეულის ჩითილები 

(ცალი) 

62. დაფნა 

63.  სხვა (დააზუსტეთ): 
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ბარათი J.1.37.11 

1. კლიენტზე პირდაპირ ნაკვეთიდან, სახლიდან  

 

2.   მეზობელზე, მეგობარზე ან ოჯახის წევრზე, რომელიც თქვენს სახლში არ 

ცხოვრობს 

3.   ადგილობრივ ვაჭარზე/შემგროვებელზე 

4.   პირდაპირ საცალო ბაზარზე (მაგ: პატარა მაღაზიის პატრონზე) 

5.   პირდაპირ ვაჭრებზე საბითუმო ბაზარში 

6.   პირდაპირ მომხმარებელზე საბითუმო ბაზრიდან 

7.   პირდაპირ მომხმარებელზე ქალაქის ქუჩიდან  

8.   პირდაპირ კოოპერატივზე ან ფერმერთა ასოციაციაზე 

9,     პირდაპირ საკვების გადამამუშავებელზე, ქარხანაზე, ღვინის მარანზე ან 

კონსოლიდირებულ ცენტრზე 

ბარათი K8 

1. საქონლის ხორცი, კგ. 

2. ღორის ხორცი, კგ 

3. სხვა ხორცი, კგ 

4. ფრინველის ხორცი, კგ 

5. რძე , ლიტრი. 

6. კვერცხი, ცალობით 

7. მატყლი, ბუმბული, კგ 

8. ტყავი,  ერთეული 

9. თაფლი, კგ 

10.  სხვა (დააზუსტეთ) _____________ 
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ბარათი K9 

1.       კუპატი, კგ 

2.       ლორი, კგ 

3.       ხორცის სხვა დაკონსერვებული საკვები, კგ. 

4.       მაწონი, ლიტრი. 

5.       არაჟანი, კგ. 

6.       ხაჭო, კგ. 

7.       ყველი, კგ. 

8.       ნადუღი, კგ. 

9.       კარაქი, კგ. 

10. მატყლის პროდუქცია,კგ 

11. სხვა  (დააზუსტეთ) 
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ბარათი M1 

არახელსაყრელი ამინდი (მაგ: სეტყვა) 1 

დაბალი ხარისხის სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის საჭირო 

მასალა/ინვენტარი 
2 

მაღალი ფასი სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის საჭირო 

მასალა/ინვენტარზე 
3 

სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის საჭირო მასალა/ინვენტარის 

სიმცირე/არარსებობა 
4 

ტრანსპორტის ნაკლებობა 5 

ირიგაცია და დრენაჟი მიწის ნაკვეთებისთვის 6 

საკუთრების უფლების დაუცველობა/მიწის 

მესაკუთრეობა/მიწათმფლობელობის უფლება 
7 

ნიადაგის ცუდი მდგომარეობა 8 

დაავადებები და მავნებლები 9 

არასაკმარისი მიწის ზომა 10 

არასაკმარისი ნალექები/წვიმა 11 

მოსავლის აღებისას მუშახელის არარსებობა/დეფიციტი 12 

ნიადაგის მწირი მოსავლიანობა 13 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ხარისხისა და უსაფრთხოების 

შეფასების არარსებობა (არ არსებობს ხარისხის კონტროლის 

მომსახურება) 

14 

ცხოველთა და ფრინველთა დაავადებები 15 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა კრედიტზე 16 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევაზე  17 

ბიზნესის მართვაში შეზღუდული გამოცდილება 18 

ოჯახური უთანხმოება მიწით სარგებლობის/ გამოყენების შესახებ 19 

ოჯახში გადაწყვეტილების მიმღების ავადმყოფობა 20 
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ბარათი M2 

ტრანსპორტირების დანახარჯები 1 

ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომლობა 2 

ცუდი საავტომობილო გზები აზიანებს პროდუქციის ხარისხს  3 

ბაზარში ადგილისათვის მაღალი გადასახადი 4 

დროის დანახარჯი, რაც საჭიროა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

რეალიზაციისათვის 
5 

ვაჭრები საშუალებას არ აძლევენ ფერმერებს, რომ გაყიდონ თავიანთი 

პროდუქცია ბაზარზე  
6 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია კონკურენციას ვერ 

უწევს იმპორტირებულს  
7 

ჭარბი  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის კარგად 

შენახვის/დასაწყობების შეუძლებლობა  
8 

ადგილობრივი ვაჭრების არ არსებობა 9 

არ ვიცნობ ადგილობრივ ვაჭარს; ვერ ვპოულობ ვინმეს, ვინც იყიდის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციას 
10 

არაორგანიზებული ბაზარი ან არაადეკვატური ბაზრის 

ინფრასტრუქტურა (მათ შორის, შეზღუდული ადგილი საბითუმო 

ბაზარში)  

11 

ბაზარზე არსებული ფასების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა 12 

დანახარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქციის ხარისხის 

შემოწმებასთან 
13 

ბაზრების არჩევანის სიმცირე 14 

ნისიაზე/“პოსლეზე“ ვაჭრობა 15 

ცუდი სახელმწიფო პოლიტიკა (კანონი და რეგულაცია) 16 

 

  



 
 

15 
 

ბარათი M5 

 

  

უცნობი მყიდველი ჭიშკართან ან გზისპირზე 1 

მეზობლისგან ან მეგობრისგან  2 

ოჯახის წევრებისგან, რომლებიც თქვენს ოჯახში არ ცხოვრობენ 3 

ადგილობრივი ვაჭრისგან ან შემგროვებლისგან 4 

სოფლის მეურნეობის ექსტენციის ცენტრის თანამშრომლისგან 5 

ადგილობრივი, რეგიონული ან ცენტრალური მთავრობის 

წარმომადგენლისგან 
6 

არასამთავრობო ორგანიზაციისგან 7 

სხვა ფერმერისაგან (შემგროვებელი) 8 

გაზეთიდან 9 

საცალო ბაზრობიდან 10 

საბითუმო ბაზრობიდან 11 

კოოპერატივიდან ან ფერმერთა ასოციაციიდან 12 

საკვების გადამამუშავებლისაგან ან კონსოლიდაციის ცენტრიდან 13 

სილოსის ოპერატორისგან, სამაცივრე საწყობის  ან  მოსავლის 

საწყობის ოპერატორისგან 
14 

სხვა წარმომადგენლისგან (დააზუსტეთ): _________ 15 
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ბარათი N2 

1.  ბროშურა 

2.  ტელევიზია 

3.  რადიო 

4.  გაზეთები 

5.  მეგობრები/მეზობლები/ოჯახის წევრები 

6.  ბირჟა 

7.  ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები 

8.  ადგილობრივი ექსტენციის ცენტრების წარმომადგენლები  

9.  ინტერნეტი 

 

ბარათი N6 

1. პროდუქტიულობის დონის გაზრდა  

2.  შემოსავლების გაზრდა  

3.  პროდუქციის და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება  

4.  პროდუქტის მოცულობის გაზრდა  

5.  ცოდნის ამაღლება/გამოცდილების გაზიარება  

6.  ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება  

7. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გასაღების/რეკლამირების 

გაუმჯობესება   

8.  საბაზრო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 

9.  მთავრობისგან მიღებული დახმარება. 

10. დონორი ორგანიზაციისგან ან არასამთავრობო ორგანიზაციისგან 

დახმარება  

11.  კრედიტის წყაროებზე ხელმისაწვდომლობის გაუმჯობესება  

12.  რისკების შემცირება ფინანსურ დანაკარგებზე  

13.  წარმოებაში ხარჯების ეკონომიის მიღწევა  

14.      კოლმეურნეობაში მუშაობის წარსული გამოცდილება  
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ბარათი N7 

1.     მირჩევნია დამოუკიდებელი ვიყო 

2.  ვერ ვენდობი სხვა წევრებს, რომ ბეჯითად იმუშავებენ 

3.  ვერ ვენდობი სხვა წევრებს კოოპერატივის ფინანსების მართვაში 

4.  ვერ ვენდობი სამთავრობო ინიციატივას 

5.  ვერ ვენდობი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივებს 

6. ვერ ვენდობი კოოპერატივის ორგანიზაციულ სტრუქტურას და 

მმართველობას 

7. ინფორმაციის ნაკლებობა კოოპერატივის რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებით 

8. ინფორმაციის ნაკლებობა გადასახადით დაბეგვრასა და  

სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით 

9. ინფორმაციის ნაკლებობა კოოპერატივისთვის კრედიტის 

ხელმისაწვდომობაზე 

10.  შიში, რომ დავკარგავ ქონებას ან აქტივებს 

11. ამ ინიციატივის გარშემო  მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება   

12.  კოლმეურნეობაში მუშაობის წარსული გამოცდილება 

13.  წარსული გამოცდილება, რომ ვაჭრობისას მატყუებდნენ 

14.      პირადი ან ოჯახის უსაფრთხოების წარსული გამოცდილება 

 

ბარათი N8 

1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ერთობლივი წარმოება 

2. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და მისი წარმოებისთვის საჭირო 

მასალების ერთობლივი დასაწყობება და გასაღება 

3. ერთობილი კრედიტის აღება სხვა ფერმერებთან ერთად 

4. ერთობლივი ზრუნვა ტრეინინგებზე, ინფორმაციის მოძიებაზე, 

პროდუქციის წამომავლობაზე 

5. ნახირი (ნახირის ერთობლივად წაყვანა საძოვარზე) 

6. ოჩხარა/ნადი/ნაცვალგება (სხვა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოს 

ერთობლივად კეთება) 
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ბარათი O.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
„ადამიანები შეეცდებიან  

გამოგიყენონ“            „ადამიანები  შეეცდებიან 

სამართლიანები იყვნენ“   
ბარათი O.3./O.4. 

1. სრულიად ვენდობი 

2.  ნაწილობრივ ვენდობი 

3.  არც ვენდობი და არც არ ვენდობი 

4.  ნაწილობრივ არ ვენდობი  

5.  სრულებით არ ვენდობი 

 

ბარათი O.5 

1. საგრძნობლად გაუმჯობესდა 

2. ცოტათი გაუმჯობესდა 

3.  იგივე დარჩა 

4.  ცოტათი გაუარესდა 

5. საგრძნობლად გაუარესდა 

 

ბარათი O.6. 

1.    საგრძნობლად გაუმჯობესდება 

2.  ცოტათი გაუმჯობესდება 

3.  იგივე დარჩება 

4.  ცოტათი გაუარესდება 

5.    საგრძნობლად გაუარესდება 
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