
გენდერის გათვალისწინება მავნებელ-
დაავადებათა მართვაში:
ხშირად დასმული შეკითხვები  გენდერის ამსახველი 
მონაცემების შეგროვებასა და ექსტენციისთვის 
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ხშირად დასმული შეკითხვები 
Q1: ვინ უნდა იყოს ოჯახში რესპოდენტი ოჯახის 
გამოკითხვისას, რომელიც მიზნად ისახავს 
დაავადებებისა და მავნებლების მენეჯმენტში 
არსებული გამოწვევების გააზრებას?  
ჩვეულებისამებრ, ჩვენ ინტერვიუს ვართმევთ 
აგრარული წარმოების შესახებ მთავარ 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირს, ან ვინც იმყოფება 
ოჯახში და ვაფიქსირებთ მათ სქესს. არის ეს სწორი 
მიდგომა? 

ბევრ კონტექსტში, ორივე, ქალიც და კაციც მონაწილეობს 
აგროკულტურების  წარმოების სხვადასხვა ეტაპებზე, 
დასაწყობებაში და გადამუშავებაში. მნიშვნელოვანია 
ინტერვიუ ჩამოვართვათ ქალი და კაცი ფერმერების 
საკმარის რაოდენობას, რომ განვსაზღვროთ კაცებისა და 
ქალების გენდერზე-დაფუძნებული ცოდნა და დადგენილი 
შეზღუდვები. ინტერვიუს აღება ხელმისაწვდომი  პირისგან 
არ წარმოადგენს კარგ არჩევანს, რადგანაც ასეთი პირები,  
რომლებიც  არ არიან გათვითცნობიერებულნი ოჯახის 
მიერ წარმოებული აგრარული პრაქტიკების შესახებ 
იძლევიან  არასწორ ინფორმაციას. უფრო მეტიც, არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო კვლევების უმეტესობა აგროვებს 
შეზღუდული სახით სქესობრივად ჩაშლილ   ინფორმაციას 
სოფლის მეურნეობაში გადაწყვეტილების მიღებისა 
და განსაკუთრებით მავნებლებისა და დაავადებების 
მართვის შესახებ. კითხვები გენდერის როლზე  და 
მავნებლებისა და დაავადებების მართვის   საკითხებთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებასთან უნდა 
იყოს მაქსიმალურად მყარი. ცხრილი 1  იხ.  გენდერის 
ამსახველი შეკითხვების ჩამონათვალი.

წინამდებარე ნაშრომი შეისწავლის 
აგრონომიულ კვლევებსა და ექსტენციაში 
გენდერის პერსპექტივის გამოყენებით შესაძლო 
პოტენციალსა და მიღწევებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ უმრავლესობა აღიარებს გენდერის 
მნიშვნელობას ნებისმიერი სახის აგრონომიულ 
კვლევებში, გენდერის პერსპექტივის 
გამოყენების მეთოდები და ტექნიკა არც ისე 
აშკარაა და მარტივად განსახორციელებელი. 
ქვემოთ მოცემულია ინტერდისციპლინარული 
გუნდის მიერ მომზადებული სასარგებლო 
კითხვები და პასუხები, რომელიც მუშაობს 
გენდერულ საკითხებზე, მავნებლებისა 
და დაავადებების მენეჯმენტზე CGIAR-ის 
კვლევით პროგრამაში ფესურიან, ტუბერიან 
და ბანანის (RTB) კულტურებზე. დამატებითი 
წყაროები ხელმისაწვდომია სტატიის ბოლოს.

ქალბატონი აგროვებს კასავას ჩხირებს ტიბან კმუმის პროვინციაში, კამბოჯა. 
სარგავ მასალად დაინფიცირებული კალმების გამოყენება იწვევს ამ კულტურაში  
დაავადებების  სწრაფ გავრცელებას. სურ: ნ. მინატო.

ცხრილი  1: გენდერის ამსახველი  შეკითხვების მაგალითები 

ხშირად დასმული   
კითხვები

გენდერის ამსახველი კითხვები 

რესპოდენტის სქესი 
 კაცი 
 ქალი

რესპოდენტის სქესი და ყოფაცხოვრების 
ტიპი
 კაცი პატრიარქალურ ოჯახში  
 კაცი მატრიარქალურ ოჯახში  
 ქალი მატრიარქალურ ოჯახში
 ქალი პატრიარქალურ ოჯახში
 სხვა (                             )

ვინ იღებს 
გადაწყვეტილებას 
ოჯახში აგრარული 
წარმოების კუთხით?
 ქ ქმარი  
 ცოლი  
 ორივე

ვინ წყვეტს რა თანხის ინვესტიცია 
განახორციელოს პესტიციდების 
შესაძენად? 
 ძძირითადად ქმარი   
 უფრო ქმარი ვიდრე ცოლი 
 უფრო ცოლი ვიდრე ქმარი   
 უმეტესად ცოლი 
 ოჯახის სხვა წევრები (                          )

ვინ არის 
პასუხისმგებელი 
მავნებლებისა და 
დაავადებების 
კონტროლზე? 
 ქ ქმარი  
 ცოლი  
 ორივე

ვინ ყიდულობს პესტიციდებს? 
ვინ ასხურებს პესტიციდებს? 
ვინ არის პასუხისმგებელი სარეველების 
კონტროლზე?  
ვინ რეცხავს ტანსაცმელს?  
 ძძირითადად ქმარი   
 უფრო ქმარი ვიდრე ცოლი 
 უფრო ცოლი ვიდრე ქმარი   
 უმეტესად ცოლი 
 ოჯახის სხვა წევრები



Q2 იმ გარემოცვაში, სადაც მე  ვმუშაობ, 
პესტიციდები შეაქვთ ძირითადად მამაკაცებს. 
ამ კონტექსტში, ვფიქრობ, სქესი არ არის 
გადამწყვეტი. შეგვიძლია მხოლოდ მამაკაცები 
გამოვიყენოთ ამ მიზნისთვის? 

არა. თქვენს სამიზნეს წარმოადგენს ორივე, ქალებიც და 
კაცებიც, თუ არ არსებობს შემზღუდველი კულტურული 
ნორმები, რომლებიც ქალებს არ აძლევს მონაწილეობის 
უფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ქალები შეიძლება 
უშუალოდ არ იყვნენ პასუხისმგებელნი ქიმიკატის 
შესხურებაზე, ისინი უნდა ფლობდნენ ცოდნას 
მავნებელ-დაავადებათა მართვის შესახებ, მათ შორის 
უსაფრთხოებისა და ჯამრთელობის რისკებისა  (კრისტი, 
2015) და ხარჯთაღრიცხვის ანალიზის შესახებ. ქალები 
შესაძლებელია იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები 
პესტიციდების შეძენისას, ისინი შეიძლება იყვნენ 
პასუხისმგებელნი მავნებლებზე და დაავადებებზე 
დაკვირვების განხორციელების კუთხით, მათ შეიძლება 
ჰქონდეთ საკუთარი ნაკვეთი, ან ისინი უნებლიედ 
მოექცნენ  აგროქიმიკატების რისკების ქვეშ,  ტანსაცმლისა 
და აღჭურვილობის რეცხვის გზით (იხ. ინციდენტები  
კავარაზუკაში,2020). ექსკლუზიურად მამაკაცების 
მოწვევა არა მხოლოდ ამცირებს აღქმის მაჩვენებლებს 
(ლამბრეხტი და სხვ., 2016), არამედ აძლიერებს 
პატრიარქალურ გენდერულ ნორმებსა და აკარგვინებს 
ქალებს შესაძლებლობებს. 

Q3:ტრეინინგზე ჩვენ ვეძახით როგორც ქალ, ისე 
მამაკაც ფერმერებს, თუმცა ქალები იშვიათად 
ახერხებენ მოსვლას. რისი გაკეთება შეგვიძლია? 

ქალებს აქვთ ტრეინინგში მონაწილეობის გენდერული 
შეზღუდვები, როგორიცაა დროის არ ქონა, მძიმე  საოჯახო 
საქმეები (განსაკუთრებით დილით და გვიან საღამოს), 

შეზღუდული ფიზიკური მოძრაობა, ქმრის ნებართვის 
მოპოვება, საზოგადოებაში თავდაჯერებულობის უნარის 
არქონა (GENNOVATE RTB-HT გუნდი, 2017). თქვენ 
უნდა დაადგინოთ ქალებისთვის შესაფერისი დრო და 
ადგილი. ზოგიერთ კონტექსტში, ასევე მნიშვნელოვანი 
იქნება თუ ქმარი მხარს დაუჭერს ცოლის ჩაბმას 
აგრარულ ტრეინინგში. ლიტ. წყაროები უჩვენებს, რომ 
ერთობლივ მონაწილეობას (ცოლ-ქმარი) ააქვს ყველაზე 
მაღალი ათვისების მაჩვენებელი და რომ მამაკაცების 
მონაწილეობა ძალზედ მნიშვნელოვანია კაპიტალ- 
ინტენსიური ტექნოლოგიების ათვისების საქმეში, 
რადგანაც ისინი ფინანსური გადაწყვეტილებების 
მიმღებებად მიიჩნევიან (ლამბრეჰტი, 2016) . ზოგიერთ 
კონტექსტში, ქალებს სწავლა ურჩევნიათ მხოლოდ 
ქალებისგან შემდგარ ჯგუფებში და ჩვენ პატივი უნდა 
ვცეთ მათ მოთხოვნებს /პრეფერენსებს.

ქალებს შეაქვთ პესტიციდები კარტოფილის ნაკვეთებში სპეც-აღჭურვილობით , ჰაი ჰონგში, ვიეტნამი  სურ: ნ.დ. ტოაი.

ქალები სწავლობენ თესლის  დამუშავებას ასამში, ინდოეთი. 
სურ: მ. ბეგუმი



Q4: ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ ქალი ფერმერები 
გარკვეული ეთნიკური ჯგუფიდან ვერ კითხულობენ 
ან წერენ ჩვენს ეროვნულ ენაზე.  როგორ 
მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია? 

წერილობითი დოკუმენტაციით მათი გადამზადება არ 
არის მიზანშეწონილი. აუცილებელია ქალი თარჯიმნის 
მოძიება და სიტყვიერი, ვიზუალური და ინტერაქტიული  
ტრეინინგის ჩატარება. იდეალურ შემთხვევაში, ნაკვეთში 
და არა საკლასო ოთახში, რათა ქალმა თავი იგრძნოს 
კომფორტულად.

Q5: ექსტენციონისტები არიან ძირითადად 
მამაკაცები, თუმცა ჩვენ გვესაჭიროება 
ინფორმაციის მიწოდება ქალი ფერმერებისთვის. 
რისი გაკეთება შეგვიძლია?

ამ თემაზე მუშაობა მხოლოდ მამრობითი სქესის 
მეცნიერებთან და ექსტენციონისტებთან არ იქნება  
ძალიან ეფექტური. პროექტმა უნდა ჩამოაყალიბოს  
ინტერდისციპლინარული გუნდი, რომელიც მოიცავს 
სოციოლოგებს და აღნიშნული გუნდი უნდა იყოს, 
იდეალურად, გენდერულად დაბალანსებული. 
სოციოლოგებმა გუნდთან ერთად უნდა იმუშაონ 
პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში - დაგეგმვიდან 
შეფასებამდე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გუნდის ყველა 
წევრმა გამოიყენოს გენდერული მოსაზრებები საკუთარ 
სამუშაო პასუხისმგებლობებში. ქალები შეიძლება 
უპირატესობას ანიჭებდნენ ქალ ექსტენციონისთებს არა 
მხოლოდ სქესის გამო, არამედ მათ მიერ მიწოდებული 
ინფორმაციისა და ფერმერებთან ურთიერთობის გამო. 
იმ შემთხვევებში, როდესაც გამორიცხულია ქალი 
ექსტენციონისტების ყოლა, პირველ რიგში თქვენ 
შეგიძლიათ მოიწვიოთ ძალიან აქტიური ქალი ფერმერები 
მათი ტრენნერებად გადამზადების მიზნით  და შემდეგ 
ისინი შეძლებენ სხვა ქალი ფერმერების გადამზადებას. 
ეს სამუშაო ასევე მოუწოდებს ქალებს მონაწილეობა 
მიიღონ ლიდერობის / ხელშემწყობი როლებისა და 
ნდობის მოპოვებაში. ამავე დროს, მათ შეუძლიათ შექმნან 
სწავლისთვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემო. 
სტატისტიკა მიანიშნებს რომ ქალი ინსტრუქტორებისგან 
ქალი ფერმერების მიერ ნასწავლი მასალის საფუძველზე 
იზრდება ათვისების მაჩვენებლები (კონდილისი, 2016).  

Q6: ჩვენ არ გვინდა დავამძიმოთ ქალის ტვირთი 
ახალი პრაქტიკების ინტროდუცირებით.  რისი 
გაჯეთება შეგვიძლია ?

ეს ძალიან კარგი არგუმენტია. ხშირ შემთხვევაში 
სწორედ ქალებს ეკისრებათ დამატებითი სამუშაოს 
შესრულებისა და ახალი პრაქტიკებიდან შექმნილი 
შეზღუდულ დროში განხორციელების ვალდებულება. 
ასევე, თუ შეთავაზებული პრაქტიკები საჭიროებენ უამრავ 
მუშახელს, ათვისების მაჩვენებელი შესაძლებელია 
დარჩეს დაბალი. მაგ: მულჩირება, ხელახალი შემოყრა და 
საველე სანიტარია წარმოადგენენ ეფექტურ მეთოდებს, 
ბატატის ცხვირგრძელას მიერ მიყენებული  (ტკბილი 
კარტოფილი) ზიანის  პრევენციისთვის, თუმცა ეს 
ღონისძიებები საჭიროებენ დამატებით მუშა-ხელს, დროსა 
და ხარჯებს. ბუნებრივი მტრების გაშვება როგორიცაა 
პარაზიტოიდები  კარტოფილის ფოთლის მენაღმია 
მწერის წინააღმდეგ, ფერემონის შემცველი ხაფანგებისა 
და მცირე კონტეინერებში ელექტრო შესასხურებლების 
გამოყენებამ  შესაძლებელია შეამციროს შრომაზე  
და საჭირო დროზე მოთხოვნები. მექანიზირებული 

დედა და შვილი ბანანის პლანტაციაში , ინსინგიროში, უგანდა, 
სურ: ა. რიეტველდი.

 CIP-ის სპეციალისტი განუმარტავს   საველე პერსონალს თუ როგორ ხდება  
აპიკალური კალმების აჭრა, ქვემო ქართლში, საქართველო.  
სურ: ი. მძელური.
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Q7: გვინდა თუ არა სქესის გათვალისწინება 
მავნებლებისა და დაავადებების მენეჯმენტის 
საკითხებში ტრეინინგის შეფასების 
განსაზღვრისას?

დიახ თქვენ უნდა განსაზღვროთ თუ რამდენმა 
ქალმა და კაცმა მიიღო სარგებელი გადამზადებიდან 
და როგორ მოახდინეს მათი ადაპტირება საკუთარ 
ნაკვეთებში.  ქალებისთვის სარგებელი შესაძლებელია 
მოიცავდეს სუბიექტურ მდგომარეობასაც, როგორიცაა 
თავდაჯერებულობის ამაღლება, სურსათის უვნებლობის/
უსაფრთხოების მიზნით ოჯახისთვის საკუთარი 
ნაკვეთების  უკეთესი მენეჯმენტი. ქალებს ასევე 
ახასიათებთ სხვა ქალებისთვის კერძოდ დებისთვის, 
რძლებისთვის, მეგობრებისთვის ინფორმაციის  
(GENNOVATE RTB-HT გუნდი., 2017) გაზიარების 
ტენდენციები. ამგვარად, არსებობს არაპიდაპირი 
ბენეფიციარები სამიზნე საზოგადოების მიღმა. 
გენდერზე- დაფუძნებული შეფასებები აძლევს 
მკვლევარებს    უკეთესი მიდგომების დანერგვის 
შესაძლებლობებს, კრიტიკულად შეაფასონ გენდერული 
საკითხების ხარისხი მათი პროექტების დიზაინში, 
და იმპლემენტაციაში,მომავალში მომხმარებლების  
უკეტთესი დანერგვის უზრუნველსაყოფად.


