
დაფინანსებულია მეფრინველეობის პოპულარიზაციის 

მხარდამჭერი ფონდის მიერ.
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პოლონური 
მეფრინველეობა
- ხარისხი, რომელიც 
თავად ამბობს 
ყველაფერს

დაფინანსებულია მეფრინველეობის ხორცის 

პოპულარიზაციის ფონდის მიერ.



სოფლის მეურნეობის ინოვაციების ასოციაცია

- მოდით გავიცნოთ ერთმანეთი

სოფლის მეურნეობის ინოვაციების ასოციაცია არის 

ეროვნული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 

აერთიანებს პოლონელ ფერმერებს, საკვების 

მწარმოებლებს და სოფლის მაცხოვრებლებს. მისი 

მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლის მდგრად განვითარებას 

და პოლონეთის სოფლის მეურნეობის წარმოების 

მოდერნიზაციას.

ასოციაცია ძირითადად ორიენტირებულია სოფლის 

მეურნეობის მწარმოებლებთან თანამშრომლობაზე,

კერძოდ პოლონური აგრო-სასურსათო პროდუქტების 

მარკეტინგსა პოპულარიზაციაზე, როგორც ქვეყნის 

შიგნით ისე მის საზღვრებს გარეთ.

ჩვენ ვეხმარებით ბიზნეს პარტნიორობის დამყარებაში,

ვაკავშირებთ დაინტერესებულ მხარეებს, ვინც ეძებს 

კომერციულ თუ საინვესტიციო პარტნიორს ქვეყნის 

შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენი კონტაქტების 

ფართო ქსელისა და ჩვენი წევრების დიდი გამოცდილების 

წყალობით ასოციაცია არის მიმზიდველი ბიზნეს 

პარტნიორი. ჩვენი წევრებისა და თანამოაზრეების ცოდნა 

გვეხმარება დავამყაროთ საინტერესო თანამშრომლობა 

პოლონეთის კვებისა და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის ბაზარზე. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ 

პოლონელ ფერმერებთან თანამშრომლობაში,

დაგაკავშიროთ საკვების მწარმოებლებთან, ან უბრალოდ 

ხელი შევუწყოთ თქვენი ბიზნესის განვითარებას.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებთან, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 

განვითარების სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის 

მხარდაჭერის ეროვნულ ცენტრთან, უნივერსიტეტებთან,

კვლევით ცენტრებთან და ევროკავშირის 

ინსტიტუტებთან რათა განვავითაროთ ინოვაციური 

მიდგომები პოლონეთის სოფლის მეურნეობის, საკვების 

გადამუშავებისა და ვაჭრობის სფეროში.

სოფლის მეურნეობის ინოვაციების ასოციაცია არის 

პოლონური მეფრინველეობის მწარმოებლების 

ოფიციალური წარმომადგენელი თბილისის სურსათის 

გამოფენაზე.

მეტი ინფორმაცია ასოციაციისა და ჩვენი პროექტების შესახებ: www.innowatorzywsi.pl 
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მეფრინველეობა - პოლონეთის ეროვნული ხაზინა

ჰალალის სერტიფიკატი პოლონეთში

მაღალი ხარისხი, ევროკავშირის მკაცრი სტანდარტების 

დაცვა, კონკურენტუნარიანი ფასები და წარმოების 

დაბალი ღირებულება სხვა დასავლეთ ქვეყნებთან 

შედარებით. ყველა ეს ფაქტორი პოლონეთს ხდის 

ხორცის ღირებულ მწარმოებლად. შედეგად  პოლონური 

მეფრინველეობის მწარმოებლები უკვე წლებია უფრო 

ძლიერდებიან.

უმსხვილეს მწარმოებლებში დიდი ყურადღება ექცევა 

უმაღლეს ხარისხსა და უსაფრთხოების სტანდარტებს ეს 

იწყება მინდორში მარცვლეულით, შემდეგ მთელ პროცესზე 

ზედამხედველობით - საკვების გადამამუშავებელი 

ქარხნებში, საინკუბაციოში, საქათმეებში, შემდეგ 

სასაკლაოებიდან გადამამუშავებელ ქარხნებამდე - და 

ბოლოს მთავრდება მაგიდაზე მზა პროდუქტით.

წარმოების ჯაჭვის ვერტიკალური ინტეგრაცია 

იძლევა ხარჯების შემცირების საშუალებას და რაც 

მთავარია საშუალებას აძლევს უმსხვილეს პოლონელ 

მწარმოებლებს თავიანთი პროდუქცია ექსპორტზე 

გაიტანონ ყველაზე მოთხოვნად უცხოურ ბაზრებზე.

ეს მწარმოებლები, არა მხოლოდ აკმაყოფილებენ 

ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, არამედ 

გადიან საერთაშორისო ორგანიზაციების (BRC, IFS) მკაცრ 

აუდიტს, მათ შორის ფრინველთა კეთილდღეობასთან 

დაკავშირებულ აუდიტს. ამ ხარისხით პოლონეთი ლიდერია 

ევროკავშირის მეფრინველეობის მწარმოებელთა შორის 

2014 წლიდან. პოლონეთი აწარმოებს დაახლოებით 3 

მილიონ ტონა ფრინველის ხორცს, საიდანაც 1,5 მილიონ 

ტონაზე მეტი ექსპორტირებულია.

ჰალალის მარკირებულ საკვებ პროდუქტებზე მზარდმა 

მოთხოვნამ განაპირობა პოლონეთში ჰალალის 

სერტიფიცირების პოპულარობა. ზოგიერთი პოლონური 

სასაკლაო უკვე აღჭურვილია ცხოველების, მათ შორის 

ფრინველის რიტუალური დაკვლის შესასრულებლად.

სხვა ფერმები ამჟამად ემზადებიან ჰალალის სასაკლაოს 

ოპერაციების დასაწყებად, მათ მეთვალყურეობას უწევენ 

უფლებამოსილი მუსლიმური რელიგიური გაერთიანებები.

სერტიფიცირებისთვის დაწესებულებებმა უნდა გაიარონ 

მთელი რიგი შემოწმება და როგორც ფერმის სივრცე,

ისე დაკვლის პროცესი მოარგონ ჰალალის სისტემის 

მოთხოვნებს.

პოლონური მეფრინველეობის მწარმოებლებს 

შეუძლიათ მოქნილად მოარგონ თავიანთი შეთავაზება 

მომხმარებლების ინდივიდუალურ მოლოდინებსა და 

საჭიროებებს. ისინი სთავაზობენ პროდუქციის ფართო 

სპექტრს გადამუშავების სხვადასხვა ფორმებში, მათ 

შორის მოსახერხებელ საკვებს, გაყინულ პროდუქტებს და 

ნახევარ ფაბრიკატებს.

1 ცხოველთა საკვების 
მწარმოებელი 2 მეფრინველეობის 

საწარმო 3 ფერმები 4 ფრინველის 
გადამუშავება 5 გაყიდვები და 

დისტრიბუცია

კვერცხიდან დასრულებულ პროდუქტამდე
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პოპულარიზაციის ფონდის მიერ.



ქათამი - მთავარი პროდუქტები

1. ნედლი ქათმის ფილე ძვლით

2. ნედლი ქათმის ფილე ძვლის 
გარეშე

3. მთლიანი ქათამი კისრით

4. ქათმის ფეხის კვარტლები

5. ქათმის ბარკლისძირი

6. ქათმის ხერხემალი

7. ქათმის ბარკალი

8. ქათამი 3 შეკრული ფრთა

9. ქათამი 2 შეკრული ფრთა ძვლის 
გარეშე

10. ქათამი 2 შეკრული ფრთა 

11. ქათმის ფეხები
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ინდაური - მთავარი პროდუქტები

1. ფილე კანის გარეშე

2. ფილე კანით

3. ბარკალი

4. მკერდი

5. დახვეწილი ხორცი

6. ფეხები კანით და ძვლებით

7. გულები

8. ორნაწილიანი ფრთა

9. ზედა ფრთა

10. შუა ფრთა

11. ფილე შნიცელი

12. კისერი კანის გარეშე

13. ბარკალი კანისა და ძვლის 
გარეშე

14. ბარკალი კანით ძვლის გარეშე

15. ღვიძლი

16. კუჭი
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ბატი - ძირითადი პროდუქტები

1. ბატის კარკასი

2. ბატის მკერდი

3. ბატის ფეხი

4. ბატის ქონი

5. ბატის ფრთები (1- შეკრული და
2- შეკრული)

6. ბატის ფეხები

7. ბატის მკერდი კანითა და ძვლით

8. ბატის კუჭები, გულ - ღვიძლი
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იხვი - ძირითადი პროდუქტები

1. იხვის კარკასი

2. იხვის მკერდის ფილე

3. იხვის ფეხი

4. იხვი კვარტლები

5. იხვის ფრთები (1- შეკრული და
2- შეკრული)

6. იხვის კუჭები, გულ-ღვიძლი

7დაფინანსებულია მეფრინველეობის ხორცის 
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პოლონეთი ლიდერია ევროპაში მეფრინველეობის 

წარმოებაში. მათ შორის აღსანიშნავია:

■ ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა;

■ ნედლეულის უმეტესობაზე წვდომა;

■ მეფრინველეობის წარმოების მრავალწლიანი 
ტრადიცია; და

■ კარგად განვითარებული ბაზა სხვადასხვა სახეობის 
ფრინველების მოშენებისთვის. (ძირითადად ქათმები,
იხვები, ბატები და ინდაურები)

გსურთ შემოგვიერთდეთ? დაგვიკავშირდით

       kontakt@innowatorzywsi.pl

       www.innnowatorzywsi.pl

დაფინანსებულია მეფრინველეობის ხორცის 

პოპულარიზაციის ფონდის მიერ.

მეფრინველეობა პოლონეთის საექსპორტო სცენის 

ვარსკვლავად ითვლება. ეს განპირობებულია მისი 

კონკურენტუნარიანი ფასებით, შემოთავაზებული 

პროდუქციის მაღალი ხარისხით და 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით. პოლონეთიდან 

ექსპორტირებული გადაუმუშავებელი ხორცისა და 

ფრინველის სუბპროდუქტების უმეტესი ნაწილი 

მიდის ევროკავშირის ყველაზე მოთხოვნად 

ბაზრებზე - ძირითადად გერმანიაში, დიდ 

ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ჩეხეთსა და 

ნიდერლანდებში - აგრეთვე იაპონიაში.


