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redaqtorisagan
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
damuSavda programa ` saqarTveloSi soflis meurneobis
ganviTarebis programa da maTi gadawyvetis gzebi (2014 – 2020
ww)~. am programaze erTi wlis ganmavlobaSi muSaobda
akademiis mTeli koleqtivi da 110 gverdze momzadebuli
dokumenti
jer
ganxiluli
iqna
saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo krebaze, xolo
Semdeg Cveni akademiis, saqarTvelos mecnierebis erovnuli
akademiisa da saqarTvelos soflis meurneobis saministros
erTobliv saerTo krebaze, romlis muSaobaSi monawileobdnen
samecniero- kvleviTi institutebic.
sabolood dokumenti xelmoweril iqna ori akademiis
prezidentebis
mier
da
igi
gadaegzavna
Semdgomi
reagirebisaTvis premier ministrs da parlaments.
programaSi aRniSnuli mniSvnelovani momentebi Semdegia:
obieqturi
mizezebis
gamo,
saqarTveloSi
marcvleuli
kulturebis warmoeba SezRudulia (arasakmarisi saxnavi miwebi,
vertikaluroba, sxvadasxva ekologiuri pirobebi, tradiciebi
da a.S. ); aqedan gamomdinare SevecadeT realurad Segvexeda am
problemebisaTvis. saqarTvelos minimaluri moTxovnilebaa
yovelwliurad 700 aTasi tona xorbali; 2012 wels 50 aTas haze qveyanam awarmoa 81 aTasi tona xorbali. gaangariSebam
gviCvena, rom Tu xorbals davTesavT 120 aTas ha-ze (risi
resursebic
qveyanas
gaaCnia)
da
gamoyenebuli
iqneba
Tanamedrove teqnologiebi da teqnikuri saSualebebi, maSin
2017 wels miviRebT 300 aTas tona xorbals (saSualo
mosavlianoba 25 centneri), xolo 2020 wels, ki - 360-380 aTas
tonas (saSualo mosavlianoba 30–32 centneri). SemdgomSi
maRalmosavliani jiSebis da progresuli teqnologiebis
gaTvaliswinebiT, kidev SeiZleba xorblis warmoebis gazrda
da aq mniSvnelovani iqneba saerTaSoriso organizaciebis
(ICARDA,
CYMIT) daxmareba, romlebic aqamdec aqtiurad
gvexmarebodnen
da
gvamaragebdnen
axali
jiSebiT
da
teqnologiebiT.
sabolood,
perspeqtivaSi
mizanSewonilia
xorbali daiTesos 120 aTas ha-ze, simindi 200 aTas ha-ze, qeri
60 aTas ha-ze, mzesumzira 30 aTas ha-ze, lobio 5 aTas ha-ze da
a.S.
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yovelive es mogvcems saSualebas, 2020 wels marcvleuli
kulturebis raodenobam miaRwios 1280-1300 aTas tonas, rac erT
sul mosaxleze gadaangariSebiT mogvcems 78-82 kg xorbals
(rac 4,3 – 4,5 jer meti iqneba dRevandel maCveneblebze), 174 kg
siminds (rac 2,3 jer metia vidre 2012 wels) da a.S.
yvela zemoT aRniSnuli maCveneblebi mniSvnelovnad
gaaumjobesebs Cveni xalxis saerTo ekonomikur mdgomareobas
da gadawyveten Cvens qveyanaSi sasursaTo usafrTxoebis
problemebs. mniSvnelovani pozitiuri faqtoria agreTve isic,
rom saqarTvelos soflis meurneobis saministrom aRadgina
subieqturi mizezebiT anulirebuli jiSTa gamocdis sistema.
rogorc cnobilia, maRali mosavlis misaRebad da
sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelsayofad mniSvnelovani
faqtorebia
ekologiuri
faqtorebi.
am
mimarTulebiT
saqarTveloSi,
gansakuTrebiT
2014
wels,
SeimCneva
mniSvnelovani cvlilebebi.
Cven
ara
erTxel
avRniSneT,
rom
aRmosavleT
saqarTveloSi da nawilobriv samxreTSic, 3,0 aTas ha
teritoriaze SeimCneva gaudabnoebis procesis dawyeba. 2014
wels gaudabnoebis procesi mniSvnelovnad daCqarda da igi
gavrcelda im teritoriebze, sadac mogvyavs saukeTeso jiSebis
xorbali da gaSenebulia maRalxarisxovani venaxi.
siRnaRis raionSi, sadac gasul wels xorblis mosavalma
miaRwia 47-48 aTas tonas, 2014 wels 70—80% ganadgurebulia, 5
aTas ha-ze saSualo mosavali Seadgens 200-400 kg/ha-ze, xolo 5
aTas ha-ze mosavali 100%-iT daiRupa. analogiuri situacia iyo
mevenaxeobis mimarTulebaSic. 2013 wlis yurZnis mosavalma am
raionSi Seadgina 25 aTasi tona, xolo 2014 wels mosavali
daaxloebiT
50
%-iT
Semcirda.
wlis
bolos
qveynis
xelisuflebam es raioni ekologiur katastrofis zonad
gamoacxada da ganaxorciela aRniSnuli raionebis momarageba
sasmeli wyliT gadasaadgilebeli cisternebis saSualebiT,
xolo sarwyavi wyali ki isev ar iyo da niadagi ar irwyveboda.
ase, rom prognozi arasaxarbieloa.
gaiTvaliswina ra yvela zemoT aRniSnuli faqtorebi,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi S.
rusTavelis
samecniero
fondis
daxmarebiT
Catarda
saerTaSoriso samecniero konferencia `klimatis cvlileba da
misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo
7

ganviTarebaze~. konferenciaSi monawileoba miiRo 140-ze metma
mecnierma sxvadasxva qveynidan, agreTve Sua aziidan, sadac
zemoTaRniSnuli problema mwvaved dgas.
vfiqrobT, rom es sakiTxi imsaxurebs gansakuTrebul
yuradRebas da Tu ICARDA – s xelmZRvanelobiT damuSavdeba
Sesabamisi proeqti, igi mniSvnelovnad sasargeblo iqneba
rogorc Sua aziis, aseve amierkavkasiis regionebisTvisac.
Semdegi
prioritetuli
mimarTulebaa
agrobiomravalferovneba da genetikuri resursebis dacva.
aRniSnuli
problemebis
gadasawyvetad
Cvens
akademiaSi
Camoyalibda
`agrobiomravalferovnebis
sakoordinacio
centri~, sadac Sevidnen yvela is mecnierebi, romlebic am
mimarTulebiT
muSaoben.
dReisaTvis
mTavrdeba
naSromis
momzadeba, sadac Sesulia erTwlovani da mravalwlovani
mcenareebis, msxvili da wvrili rqosani pirutyvis, Rorebis da
frinvelebis jiSebi da sxva. Mmasalebi gamoqveyndeba qarTul,
inglisur, rusul da laTinur enebze. aRniSnuli naSromis
avtoria
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademia,
romelsac
gadawyvetili
aqvs
zemoTaRniSnuli
naSromis wignis saxiT or tomad gamocema.
aqve aRsaniSnavia, rom
agrobiomravalferovnebis da
genetikuri resursebis sakiTxebis Seswavlisas akademiam
xelSekruleba gaaforma samxreT koreis soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiasTan. xelSekrulebaSi gaTvaliswinebulia
zemoTaRniSnuli
sakiTxebis
SeswavlisaTvis
erToblivi
eqspediciebis organizeba. aRniSnul sakiTxebze 2014 wels
akademiam Caatara sammxrivi eqspediciebi iaponeli, holandieli
da rusi mecnierebis monawileobiT, muSaoba am mimarTulebiT
gagrZeldeba.
akad. g. aleqsiZe – saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidenti
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Sesavali
saqarTvelos
kanonis
“saqarTvelos
mecnierebaTa
erovnuli
akademiis Sesaxeb” (saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis
Setanis Taobaze) me-16 muxlis pirvel punqtSi aRniSnulia, rom
...”saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia aris sajaro
samarTlis iuridiuli piri, TviTmarTvadi samecniero dawesebuleba
sruli avtonomiuri uflebiT da saxelmwifo dafinansebiT, qveyanaSi
agronomiul mecnierebaTa prioritetuli mimarTulebis ganmsazRvreli,
samecniero-kvleviTi samuSaoebis koordinatori, mTavrobis mecnieruli
mrCeveli agrarul sakiTxebSi”.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis me2 Tavis me-4 muxlis mixedviT saqarTvelos kanonSi miTiTebuli
valdebulebebis Sesasruleblad akademiis miznebia:
a) saqarTveloSi agraruli mecnierebis ganviTarebis xelSewyoba;
b) fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis kvlevebis warmoeba;
g) agrarul terminologiaze zrunva;
d)
qveyanaSi
agraruli
mecnierebis
ganviTarebis
gzebis
prognozireba. msoflio mecnierebis uaxles miRwevebze dayrdnobiT
saxelmwifo prioritetebis Sesaxeb winadadebaTa SemuSaveba da Sesabamisi
rekomendaciebis mTavrobaSi wardgena;
e) qveyanaSi warmoebuli mecnieruli kvlevebis Sedegebis eqspertiza;
v) mecnieruli miRwevebis sazogadoebisTvis gacnoba da agrarikos
mecnierTa mier mopovebuli miRwevebis saerTaSoriso asparezze warmoCena;
muxli 5. Tavisi miznebis gansaxorcieleblad akademia:
a) eweva samecniero-kvleviTi da eqspertuli xasiaTis saqmianobas.
Sesabamisi amocanebis gadasawyvetad, saWiroebis SemTxvevaSi, ayalibebs da
xelmZRvanelobs droebiT SemoqmedebiT jgufebs, samecniero-kvleviT
koleqtivebs;
b) ixilavs da afasebs agraruli sferos
samecniero-kvleviTi
dawesebulebebis samecniero saqmianobis amsaxvel wliur angariSebs da
dasrulebul
samecniero-kvleviT
samuSaoebs.
uflebamosilia
am
organizaciebisagan gamoiTxovos saWiro damatebiTi infromacia, xolo
eqspertizis Sedegi acnobos am organizaciebs, saqarTvelos ganaTlebisa
da mecnierebis da saqarTvelos soflis meurneobis saministroebs da sxva
dainteresebul organizaciebs;
g) atarebs samecniero saqmianobisa da naSromebis eqspertizas.
awyobs samecniero diskusiebs, simpoziumebsa da konferenciebs;
d) gamoscems beWdviT da eleqtronul samecniero Jurnalebsa da
sxva periodul gamocemebs, axorcielebs samecniero
literaturis
saerTaSoriso gacvlas;
e) eweva samecniero miRwevaTa da mecnieruli memkvidreobis
popularizacias; atarebs sajaro leqciebs saganmanaTleblo samecniero
dawesebulebebsa da sxva dainteresebul organizaciebsa da uwyebebSi;
v) uflebamosilia gaxdes saerTaSoriso samecniero organizaciebis
wevri; amyarebs kavSirebs msoflios wamyvan mecnierebTan da samecniero
centrebTan;
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z) koordinacias uwevs samecniero dawesebulebebis kvleviT
saqmianobas;
T) aniWebs wlis saukeTeso agraruli profilis samecniero
dawesebulebisa da saukeTeso agrarikos-mecnieris
tituls da gascems
jildoebs;
i) axorcielebs akademiis amocanebTan dakavSirebul sxva, maT Soris
damxmare ekonomikur saqmianobas kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
saangariSo wels zemoT aRniSnuli kanonis uzenaesobis dacva da
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akdemiis
wesdebis
muxlebis Sesruleba daevalaT im TvalsaCino agrarikos-mecnierebs,
romlebic dRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
ZiriTad birTvs warmoadgenen _ akademiis 31 namdvil wevrs da akademiis 9
wevr-korespondents, sul 40 mecniers da akademiis struqturul
erTeulebs _ akademiur da administraciul departamentebs da xuT
dargobriv samecniero ganyofilebebs.
samwuxarod unda iTqvas, rom akademiis Sesaxeb kanonSi cvlilebebia
Sesatani, vinaidan akademia gadasulia milevad reJimSi da misi Sevseba
axalgazrda TvalsaCino mecnierebiT ar xdeba; kanonis 161 muxlis me-11
punqtSi miTiTebulia, rom „saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) saerTo raodenoba ar aRemateba
ocdaaTs. am
kanonis
amoqmedebidan wydeba saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiaSi wevr-korespondentebis arCeva”.
2004
wlis Semdeg, rodesac akademiis SemadgenlobaSi iyo akademiis 31 namdvili
wevri da akademiis 24 wevr-korespondenti, dReisaTvis akademikosebis
wevrebis raodenoba 28%-iT Semcirda; marto saangariSo wels akademiis
rigebs gamoaklda erTi namdvili wevri (akademikosi) da sami wevrkorespondenti; arsebuli kanonis Sedegad axali wevrebiT akademiis
rigebis Sevseba ar moxda.
mecnierebis, akademiuri departamentisa da dargobriv samecniero
ganyofilebebis
gamocdilebebisa
da
mecnieruli
Rirebulebebis
gaTvaliswinebiT Sesrulda winamdebare naSromi, romelic redaqtoris
werilis, akademiuri departamentis ganmartebis da 6 Tavisagan Sedgeba.
angariSis dasawyisSi aRniSnulia im warmatebis Sesaxeb, romelsac
saangariSo periodSi miaRwia akademiam – igi gaxda evropis soflis
meurneobebis akademiebis sruluflebiani wevri.
agreTve angariSis dasawyisSi saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademia agrarikos mecnierebis saxeliT ulocavs
akdemikos nodar CxartiSvils saqarTvelos eklesiis umaRlesi
jildoTi – wminda giorgis oqros ordeniT dajildoebas meRvineobamevenaxeobis samecniero dargSi Setanili didi wvlilisaTvis.
baton nodars ordeni da
sigeli gadasca uwmindesma da
unetaresma,
sruliad
saqarTvelos
kaTolikos-patriarqma,
mTavarepiskoposma mcxeTa-Tbilisisa da mitropolitma biWvinTisa da
cxum-afxazeTisa, ilia II.
angariSis pirveli Tavi eTmoba saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademikosebis (namdvili wevrebis) da wevr-
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korespondentebis Semadgenlobas 2014 wlis 31 dekembrisaTvis da maT
mokle biografiul informaciebs.
meore TavSi warmodgeniliaE saangariSo periodSi akademiis
akademiuri sabWos saqmianoba, misi Semadgenloba, akdemiuri sabWos 2014
wlis samuSao gegma da sxdomebze ganxiluli mniSvnelovani sakiTxebi,
sakanonmdeblo iniciativebze miRebuli dadgenilebebi da rekomendaciebi,
romlebic saTanado reagirebisaTvis gadaecaT adresatebs _ zemdgom
organoebs. akademiis akademiuri sabWos muSaoba saangariSo wels iyo
nayofieri, vinaidan Caatara 12 sxdoma da ganixila 41
sakiTxi
agraruli mecnierebis da kvlevebis sxvadasxva sakiTxebze, agrarul
saganmanaTleblo sistemebze, soflis
meurneobis sxvadasxva aqtualur
Temebze. akademiur sabWoze ixileboda agraruli mimarTulebis umaRlesi
saswavleblebis wliuri angariSebi, akademiaSi damuSavebuli qveynis
soflis meurneobis strategiuli gegmebi da a.S.
ganxilul sakiTxebze
miRebuli
dadgenilebebi
reagirebisaTvis
gadaecaT
saqarTvelos
mTavrobas,
parlaments,
agraruli
mimarTulebis
umaRles
saganmanaTleblo dawesebulebebs, regionalur da raionul adgilobriv
mmarTvel struqturebs, arasamTavrobo organizaciebs, sxva struqturul
erTeulebs.
angariSSi mocemulia akademiuri sabWos
sxdomebze
ganxiluli sakiTxebis mokle mimoxilva.
mesame TavSi ganxilulia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
saerTaSoriso
da
adgilobriv
agraruli
mimarTulebis
organizaciebsa da fermerebTan TanamSromloba, ssmm akademiis mier
Catarebuli prezentaciebi, mrgvali magida, seminarebi, monawileoba
saerTaSoriso konferenciebsa da simpoziumebSi. aRsaniSnavia, rom
saangariSo wels akademiis mecnierebma monawileoba miiRes saerTaSoriso
samecniero
konferenciebSi,
romlebic
Catarda
samxreT
koreaSi,
safrangeTSi, CexeTSi, poloneTSi, bulgareTSi, CrdiloeT oseTSi
(ruseTi) da sxva. Catarebuli aqvs 7 seminari da 7 mrgvali magida
agraruli mimarTulebis sxvadasxava dargebSi; ganxorcielda ori
samecniero
praqtikuli
konferenciis
Catareba
q.
TbilisSi
–
saqarTveloSi kooperatiuli moZraobis aRorZinebis da q. gorSi –
mexileobisa da mebostneobis ganviTarebis perspeqtivebis Sesaxeb.
amave TavSi ganxilulia akademiis TanamSromlobis sakiTxebi
sxvadasxva
organizaciebTan.
2014
wels
akademiam
gaaforma
TanamSromlobis xelSekrulebebi (memorandumebi) koreis respublikis
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan, poznanis (poloneTi)
sabunebismetyvelo
mecnierebebis
universitetTan,
Sida
qarTlis
suxiSvilis saswavlo universitetTan. momzadda memorandumebis teqstebi
saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiasTan, saqarTvelos soflis
meurneobis saministrosTan, saqarTvelos teqnikur universitetTan.
meoTxe
Tavi
mTlianad
eZRvneba
akademiis
mier
Catarebul
saerTaSoriso samecniero-praqtikul konferencias Temaze: „klimatis
cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo
ganviTarebaze”(Tbilisi, 2-3-4 oqtomberi, 2014 w.), romelic Catarda
rusTavelis erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT. am
tavSi mocemulia konferenciis saorganizacio da saredaqcio komitetebis
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Semadgenloba,
konferenciis
Sinaarsi,
konferenciis
programa
da
konferenciis programuli da finansuri angariSi.
mexuTe Tavi asaxavs akademiis mier dasaxuli miznis - „mecnieruli
miRwevebis sazogadoebisTvis gacnoba da
agrarikos mecnierTa mier
mopovebuli
miRwevebis
saerTaSoriso
asparezze
warmoCena”,
ganxorcielebas. igi exeba akademiaSi erovnuli koordinatorebis
institutis mier Catarebuli muSaobis angariSebs. mocemulia akademiis
erovnuli
koordinatorebis
ganaxlebuli
debuleba,
erovnuli
koordinatorebi da maTi jgufebi, erovnuli koordinatorebis mier
fermerTa daxmarebis RonisZiebebi.
meqvse Tavi eZRvneba saangariSo wels saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis dargobrivi samecniero ganyofilebebis
mokle angariSebs da maTi wevrebis _ akademikosebis da akademiis wevrkorespondentebis pirad angariSebs, maT rekomendaciebs, xedvebsa da
winadadebebs qveynis prioritetuli dargis _ soflis meurneobis
Semdgomi ganviTarebisa da aRmavlobis Sesaxeb. intensiuri iyo samecniero
ganyofilebebis saqmianobac. agronomiulma samecniero ganyofilebam
Caatara 10
sxdoma, mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis samecniero ganyofilebam - 9 sxdoma,
agrosainJinro samecniero ganyofilebam - 8,
soflis meurneobis produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis samecniero
ganyofilebam – 4,
ekonomikis samecniero ganyofilebam – 6 sxdoma,
romlebzec ixileboda Cveni qveynis soflis meurneobis mniSvnelovani
sakiTxebi. Yyvela zemoT CamoTvlili sakiTxebi farTod aris ganxiluli
wliur angariSSi.
wliur angariSSi garkveuli gverdebi daeTmo im Rvawlmosili
mecnierebis, akademiis wevrebis xsovnas, romlebmac, samwuxarod, datoves
es qveyana saangariSo wels.
imeds gamovTqvamT, rom momdevno wlebSic saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademia zustad Seasrulebs im muxlebs da
debulebebs, romelsac mas saqarTvelos kanoni “saqarTvelos mecnierebaTa
erovnuli akademiis Sesaxeb” (saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da
damatebebis Setanis Taobaze) avalebs.
Cven SevecadeT koreqtireba gagvekeTebian akademiis wevrebis mier
warmodgenil pirad angariSebze, xolo maT redaqtirebaze Tavi SevikaveT
da
isini redaqtirebis gareSe SevitaneT wliur angariSSi; akademiis
wevrebis mier warmodgenili masalebis utyuarobaze, sakiTxebis analizze,
daskvnebze, Sexedulebebze, samomavlo prognozebze da maT Sedegebze
pasuxismgebelia avtorebi da maT samecniero Rirebulebebze akademiuri
departamenti pasuxs ar agebs; naSromSi agreTve SesaZlebelia iyos
garkveuli uzustobebi da umniSvnelo Secdomebi, razedac mkiTxvels
bodiSs vuxdiT da siamovnebiT gaviTvaliswinebT yvela samarTlian
miTiTebas da SeniSvnas, romelsac am naSromis gacnobis Semdeg
gamougzavniT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiur departments.
e. SafaqiZe - saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis
ufrosi, akademiis wevr-korespondenti.
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saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
evropis soflis meurneobis akademiebis kavSiris wevria
mimdinare wlis 17-19 seqtembers q. praRaSi (CexeTis
respublika) Catarda evropis soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiebis me-8 generaluri asambleis sxdoma, romelzec sxva
sakiTxebTan
erTad,
ganixiles
axali
wevrebis:
inglisis,
portugaliis, saqarTvelos da slovakeTis gawevrianebis sakiTxi.
sxdomaze sityviT gamovidnen am qveynebis warmomadgenlebi.
saqarTvelos mxridan sityviT gamovida soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe,
romelmac mokled ilaparaka akademiis struqturasa da ZiriTad
mimarTulebebze.
generaluri asambleis sxdomam, romelsac xelmZRvanelobda
SvedeTis soflis meurneobis da metyeveobis samefo akademiis
prezidenti prof. karen niblauri, erTxmad daamtkica axali
wevrebis, maT Soris saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis arCevac.
generaluri
asambleis
sxdomaze
monawileobdnen:
safrangeTis,
inglisis,
portugaliis,
SvedeTis,
norvegiis,
rumineTis, CexeTis, slovakeTis, latviis, litvis da sxvaTa
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis warmomadgenlebi.

milocva

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
saqarTvelos agrarikos mecnierebis saxeliT ulocavs
akademikos nodar CxartiSvils
saqarTvelos eklesiis umaRlesi jildoTi –
wminda giorgis oqros ordeniT
dajildoebas
meRvineoba-mevenaxeobis
samecniero
dargSi
Setanili didi wvlilisaTvis.
baton nodars ordeni da sigeli gadasca uwmindesma da
unetaresma,
sruliad
saqarTvelos
kaTolikos-patriarqma,
mTavarepiskoposma mcxeTa-Tbilisisa da mitropolitma biWvinTisa
da cxum-afxazeTisa, ilia II.
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Tavi 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademikosebis (namdvili wevrebis) da wevr-korespondentebis
Semadgenloba 2014 wlis 31 dekembrisaTvis
1.1.
1.

akademiis namdvili wevrebi
aleqsiZe guram nikolozis Ze
dabadebis TariRi –30.07.19.39;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis
prezidenti;
samecniero xarisxi _ biologiis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis sakademikosi 14.07.1992;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 164,
maT Soris 10 wigni, 6 broSura;
gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “Sromis warCinebuli”
medali (1982 w.); “Rirsebis” ordeni (1999
w.); ori “vercxlis didi medali” (2005, 2008
ww.) dajildoebulia saerTaSoriso
organizaciebis “sijiarisa” da “ikardas”
mier; n. vavilovis saxelobis medali (2013
w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, gamsaxurdias q.#6, b.143,
t. 2 36 00 16 (bina); 2 94 02 14 (sam), 593
20 07 93 nareTa dacva.
moRvaweobis mimarTuleba – mcenareTa
dacva.
2.

jafariZe givi galaqtionis Ze
dabadebis TariRi – 06.01.1944;

specialoba diplomis mixedviT –
satyeo meurneobis inJineri, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
samarTalmcodne, Tbilisis iv. javaxiSvilis
sax. saxelmwifo universiteti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _profesori, ssmm
akademiis akademikosi 18.02.2000;
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mecnieruli Sromebis raodenoba _ 87,
maT Soris 1 saxelmZRvanelo, 1 proeqti;
gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – ssr kavSiris saxalxo
meurneobis miRwevaTa gamofenis oqrosa da
vercxlis medlebi (1974 w.); “SromiTi
warCinebisaTvis” medali (1976 w.); “sapatio
niSnis” ordeni (1982 w.); “Rirsebis” ordeni
(1999 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, faliaSvilis quCa #64, b. 17.
t. 2 22 20 47 (bina), 2 91 71 65, 2 91 01 14
(samsax.), 599 54 99 99.
moRvaweobis mimarTuleba – agraruli
ekonomika, satyeo kanonmdebloba.
asaTiani revaz nodaris Ze
dabadebis TariRi –29.10.1951;

3.

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner ekonomisti, Tbilisis saxelmwifo
universiteti;
dakavebuli Tanamdeboba _ soflis
meurneobis proeqtebis marTvis saagentos
sasoflo-sameurneo produqciis
gadamamuSavebeli sawarmoebis Tanadafinansebis
proeqtis menejeri.

samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;

samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 16.07.2004;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 80,
maT Soris 4 monografia,
4 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. -“Rirsebis” ordeni (1999
w.);

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, simon Ciqovanis 4/6/8/10-2 sad.b. 77.
bina 2 21 34 38, 599 54 00 48.
moRvaweobis mimarTuleba – agraruli
ekonomika
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4.

badriSvili givi giorgis Ze
dabadebis TariRi –12.09.1934;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos
swavluli mdivani.
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 26.04.13.
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 75,
maT Soris 7 wigni;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
1 gamogoneba, 1 racionalizatoruli
winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio” niSnis ordeni
(1973 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, pekinis gamziri 17a, bina 19,
t. 2 38 81 18 (bina), m. 599 40 97 70.
moRvaweobis mimarTuleba - mexileoba

5.

baRaTuria nugzar SoTas Ze
dabadebis TariRi –22.08.1945;

specialoba diplomis mixedviT –
sakonservo mrewvelobis inJinerteqnologi, saqarTvelos suptropikuli
meurneobis instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ teqnikuri
universitetis kvebis mrewvelobis
samecniero-kvleviTi institutis
direqtori;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 14.07.1992;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 322,
maT Soris 5 monografia;
gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _34 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – saq. ministrTa sabWos
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pirveli premia (1982 w.); ssr kavSiris
saxalxo meurneobis miRwevaTa gamofenis
vercxlis medali (1985 w.); “Rirsebis” ori
ordeni (1999, 2013 ww.);
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, razmaZis q. #57, bina 7,
t. 2-22-66 46 (bina), 599 43 15 14.
moRvaweobis mimarTuleba – soflis
meurneobis produqtebis gadamuSavebis da
Senaxvis teqnologia.
guguSvili jemal sergos Ze
dabadebis TariRi –14.04.1945;

6.

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli zooteqnikosi, saqarTvelos
zooteqnikur-saveterinaro instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi – soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori,
akademikosi 26.04.13.

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 152,
maT Soris 1 monografia,
2 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
1 gamogoneba, 1 patenti, 1 jiSis
gamoyvana (avtori);

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. -“Rirsebis” ordeni (2000
w.);

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, depos quCa #19.
t. 2 69 40 24 (bina), 577 41 29 23.
moRvaweobis mimarTuleba –
mecxoveleoba (mebocvreoba).
didebuliZe

7.

aleqsandre konstantines

Ze
dabadebis TariRi –30.09.1944;
specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-eleqtromeqanikosi, saqarTvelos
politeqnikuri instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ agraruli
universitetis miwveuli leqtori;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
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akademiis akademikosi 07.09.1995;
saqarTvelos mecnierebis erovnuli
akademiis wevr-korespondenti;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 178,
maT Soris 11 monografia, 3
saxelmZRvanelo.
gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
39 gamogoneba, 19 patenti;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - “Rirsebis” ordeni (1999
w.); sau-is “umaRlesi jildo“ (2013 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, kostavas quCa 44, b. 18.
t. 2 93 28 41 (bina), 599 30-56-03.
moRvaweobis mimarTuleba – soflis
meurneobis eleqtrifikacia.
vasaZe iuza Salvas Ze

8.

dabadebis TariRi –27.12.1935;
specialoba diplomis mixedviT –
agronomi-mevenaxeoba, mexileoba
mebostneoba, saqarTvelos sasoflosameurneo instituti; soflis meurneobis
produqtTa teqnologia, saqarTvelos
subtropikuli meurneobis instituti.
dakavebuli Tanamdeboba _ meRvineTa,
mevenaxeTa da mebaReTa samecnierosawarmoo kavSiris prezidenti;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 142;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _7 gamogoneba, 5 patenti;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio niSnis”
ordeni; “sapatio niSnis” medali;
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, WavWavaZis gamz. #11, b.13,
t. 2 23 21 51 (bina), 577 40 76 27.
moRvaweobis mimarTuleba – mexileoba.
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9.

vaSakiZe arCil akakis Ze
dabadebis TariRi –30.05.1943;

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-eleqtrikosi, saqarTvelos
politeqnikuri instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos teqnikuri universitetis
sruli profesori;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 30.09.2003;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 68;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _1 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio niSnis” ordeni
(1980 w.); “Rirsebis” ordeni (1999 w.);
medlebi da sigelebi.
binis misamarTi, telefoni _ q.Tbilisi,
WavWavaZis gamz. #41, b. 36
t. .22 53 53, 577-79-91-91;
moRvaweobis mimarTuleba – soflis
meurneobis eleqtrifikacia.

10.

kacitaZe jemal benias Ze
dabadebis TariRi –26.05.1937;

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-meqanikosi, saqarTvelos
suptropikuli meurneobis instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos agraruli universitetis
sruli profesori;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 235,
maT Soris 5 monografia,
6 saxelmZRvanelo;
gamogonebebisa da
rac.ionalizatoruli winadadebebis
raodenoba 14 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - –“Rirsebis” ordeni (1999
w.); orjer premirebuli samecnierokvleviTi muSaobis sanimuSod
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SesrulebisaTvis.

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, erwos q. 4 korp. 4, b. 138.
t. 2 61 50 76 (bina), 599 10 65 37.
moRvaweobis mimarTuleba – soflis
meurneobis meqanizacia.

11.

kvaliaSvili vaJa romanis Ze
dabadebis TariRi –29.08.1936;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo
instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 26.04.13.

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 95;
gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
3 patenti;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – n. vavilobis sax.
saiubileo medali.

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, v.fSavelas gamz. V kvartali,
korp. 1 b. t. 2 32 10 28 (bina), 593 51 15 37.
moRvaweobis mimarTuleba – mexileoba.

12.

kunWulia Tamaz vasilis Ze
dabadebis TariRi –01.07.1935;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo intituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
ministris mTavari mrCeveli, saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri departamentis mTavari
specialisti;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 26.04.13.
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 167,
maT Soris 5 monografia;
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gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
2 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - –“Rirsebis” ordeni (2000
w.);

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisis, saburTalos q. 35. I sad. bina 15.
t. 2 38 29 28 (bina), 599 50 38 16;
moRvaweobis mimarTuleba – agraruli
ekonomika.

13.

margvelaSvili gogola nikolozis
asuli
dabadebis TariRi –22.09.1939;
specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
subtropikuli meurneobis instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis agronomiuli
samecniero ganyofilebis
akademikosmdivani;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 110
Sroma, maT Soris 2 monografia,
2 wigni, 8 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
3 racionalizatoruli winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “SromiTi
mamacobisaTvis” medali (1970 w.); –
“Rirsebis” ordeni (2002 w.);
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, yazbegis gamziri #8a, b. 21 t.
2 38 61 34 (bina), 599 23 89 46.
moRvaweobis mimarTuleba –agroqimianiadagmcodneoba.
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14.

maxarobliZe revaz meTodes Ze
dabadebis TariRi – 22.08.1936;
specialoba diplomis mixedviT – inJinermeqanikosi,saqarTvelos subtropikuli
meurneobis instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ agraruli
universitetis sruli profesori;
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis agrosainJinro samecniero
ganyofilebis
akademikos-mdivani;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 14.07.1992;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 334, maT
Soris 25 monografia da saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da racionalizatoruli
winadadebebis raodenoba _
71 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sabWoTa kavSiris
gamomgonebeli” samkerde niSani; “Rirsebis”
ordeni (1999 w); saq. respublikis mecnierebisa
da teqnikis dargis saxelmwifo premiis
laureati (1994 w.); 2006 wlis saukeTeso
mecnieris vercxlis medali.
binis misamarTi, telefoni _ q.Tbilisi,
guramiSvilis gamziri #5b, b.,65
t. 2 61 60 226(bina), 599-53-52-82.

moRvaweobis mimarTuleba – soflis
meurneobis meqanizacia.

nanitaSvili Tengiz sergos Ze

15.

dabadebis TariRi –04.06.1928;
specialoba diplomis mixedviT –
yurZnis gadamuSavebis teqnologi,
saqarTvelos sasoflo-sameurneo
instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos teqnikuri universitetis
kvebis produqtebis departamentis sruli
profesori;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 188,
maT Soris 1 monografia;

gamogonebebisa
racionalizatoruli
raodenoba _
22

da
winadadebebis

7 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – ori “sapatio niSnis”
ordeni; medlebi.

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, pekinis quCa #10, b. 22,
t. 2 33 27 37 (bina), 599 71 55 33.
moRvaweobis mimarTuleba –sasoflosameurneo produqtebis gadamuSavebis da
Senaxvis teqnologia.

16.

nasyidaSvili petre pavles Ze
dabadebis TariRi –25.11.1928;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri
departamentis samecniero-teqnologiuri
programebis mTavari eqsperti;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 14.07.1992;
saqarTvelos mecnierebis erovnuli
akademiis akademikosi;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 687,
maT Soris 17 monografia, 10
saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
7 gamogoneba, 21 jiSis avtori da
Tanaavtori;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio niSnis” ordeni
(1980 w.); “q.axalcixis sapatio moqalaqis”
wodeba (1987 w.); saq. saxelmwifo premia
mecnirebisa da teqnikis dargSi (1990 w.);
“Rirsebis” ordeni (1997 w.); iuneskos
gadawyvetilebiT dajildoebulia
sazogadoebis medliT da premiiT (2005 w.);
sapatriarqos sigeli (2007 w.);
saerTaSoriso centris (CIMMYT) mier
dajildoebulia diplomiT da samkerde
niSniT”(2008 w); sau-is “umaRlesi jildo“
(2013 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
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Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz.
VI kvartali, korp. 20, b. 3. t. 2 30 26
28 (bina), 559 26 83 51.
moRvaweobis mimarTuleba –mcenareTa
seleqcia-genetika.

17.

oniani jumber ilias Ze

dabadebis TariRi –15.06.1928;
specialoba diplomis mixedviT –
mevenaxe, mexile da mebostne, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 26.04. 2013.
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 184,
maT Soris 3 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _ 1 gamogoneba,
47 rekomendacia;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – dokuCaievis sax. didi
medali (1982 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, goZiaSvilis II Sesaxvevi #15, b .3,
t. 2 52 49 61 (bina), 5 68 10 51 66.
moRvaweobis mimarTuleba –
niadagmcodneoba.

18.

papuniZe guram rafaelis Ze
dabadebis TariRi –02.04.1944;

specialoba diplomis mixedviT –
meRvineobis inJiner-teqnologi,
saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ S.
rusTavelis baTumis saxelmwifo
universitetis agraruli da membranuli
teqnologiebis samecnierokvleviTi
institutis mTavari mecnierTanamSromeli;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 26.04. 2013.
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 155,
24

maT Soris 10 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
12 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “vercxlis” medali
wardgenili sasmeli “aromatuli” ssr
kavSiris saxalxo meurneobis miRwevaTa
gamofenaze (1988 w.); kaliforniis Statis q.
devisis sapatio moqalaqeoba (2001 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q. baTumi, 26
maisis q. #10/12. bina .63,

t. 2 7 50 21 (bina), 599 50 61 25.
moRvaweobis mimarTuleba – sasoflosameurneo produqtebis gadamuSavebis da
Senaxvis teqnologia.
19.
tyemalaZe guram SoTas Ze
dabadebis TariRi_ 25. 04. 1941.
specialoba diplomis mixedviT_ qimikosi,
Tbilisis saxelmwifo universiteti.
dakavebuli Tanamdeboba_ sruli
profesori,saqarTvelos agraruli
universiteti; srulo profesori,
saqarTvelos teqnikuri universiteti;
samecniero xarisxi _ biologiis
mecnierebaTa doqtori.
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis
akademikosi, 05.08.2014.
mecnieruli Sromebis raodenoba_ 108, maT
Soris 6 saxelmZRvanelo, 1
enciklopediuri
leqsikoni.
saxelmwifo jildoebi _ Rirsebis
ordeni, 2002 w.
binis misamarTi, telefoni_ q. Tbilisi,
xoStarias
quCa # 36. tel. 222-77-16 (bina) 599-94-15-41
(mob.)
moRvaweobis mmarTuleba_bioqimia,
bioteqnologia.
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20.

qarqaSaZe napoleon iraklis Ze
dabadebis TariRi –15.05.1935;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, ekonomisti,
saqarTvelos sasoflo-sameurneo
instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos
Tavmjdomare;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 14.07.1992;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 298,
maT Soris 4 monografia,
5 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
1 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio niSnis” ordeni
(1955 w.); saqarTvelos umaRlesi sabWos
prezidiumis sigeli (1985 w.); saqarTvelos
saxelmwifo premiis laureati (1985 w.);
“Rirsebis” ordeni (1995 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, luqsemburgis quCa #9,
t. 2 37-05-50 (bina), 557 42 42 97.
moRvaweobis mimarTuleba –agraruli
ekonomika, msoflio soflis meurneoba.

21.

qevxiSvili vladimer ilias Ze
dabadebis TariRi –05.01.1928;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 30.09.2003;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 75;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “sapatio niSanis”
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ordeni (1966 w.); "“SromiTi mamacobisTvis”
medali (1970 w.); “oqtombris revoluciis”
ordeni (1973 w.); “Rirsebis” ordeni (2003
w.).
binis misamarTi, telefoni _ siRnaRis
raioni sof. maRaro,kaxeTis sacdeli
sadguri.
moRvaweobis mimarTuleba –agronomia

22.

qeSelaSvili omar grigolis Ze
dabadebis TariRi –14.08.1941;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi-ekonomisti,
saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis ekonomikis
samecniero ganyofilebis akademikosmdivani;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 581,
maT Soris 33 monografia,
7 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
15 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – saq. mecn. da teqn. sax.
komitetis pirveli premiis laureati (1983
w.); samecn.-ekonomikuri sazogadoebis
konkursis III premiis laureati (1983 w.);
saz. “codnis” medali _ aqtiuri
muSaobisaTvis (1987 w.); “Rirsebis” ordeni
(1999 w.); ssmm akademiis 2013 wlis agrarul
sferoSi saukeTeso mecnieris wodeba _
ekonomikis dargSi.
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, faliaSvilis q. 65,
t. 2 22 75 50 (bina), 599 22 75 50.
moRvaweobis mimarTuleba –agraruli
ekonomika
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yuraSvili Tengiz konstantines

23.
Ze

dabadebis TariRi –23.03.1948;
specialoba diplomis mixedviT –
veterinari eqimi, saqarTvelos
zooteqnikur-saveterinaro saswavlokvleviTi instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos agraruli universitetis
saveterinaro medicinis istitutis
direqtori;
samecniero xarisxi _ veterinariis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 26.04. 2013.

mecnieruli Sromebis raodenoba _
223, maT Soris 4 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
15 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – ssr kavSiris saxalxo
meurneobis miRwevaTa gamofenis brinjaos
medali da fuladi premia (1982 w.);
“Rirsebis” ordeni (2000 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, nucubiZis 5 m/r-ni, 5 korp.,
bina 25. t. 2 31 48 18 (bina), 599 58 55 16;
moRvaweobis mimarTuleba –veterinaria

24.

CageliSvili revaz giorgis Ze
dabadebis TariRi –28.08.1937;

specialoba diplomis mixedviT –
satyeo meurneobis inJineri, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo institute;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 141,
maT Soris 3 monografia,
11 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – garemos dacvis sferoSi
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akad.T. daviTaias sax. premia; saq.
dasaxurebuli metyeve (1999 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, faliaSvilis q. 82, b. 19.
t. 2 23 28 74 (bina), 599 93 96 00.
moRvaweobis mimarTuleba – metyeveoba.
Canqseliani zaur Jordanis Ze
dabadebis TariRi –15.12.1948;
25.

specialoba diplomis mixedviT –
agroqimikos-niadagmcodne, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
saministros samecniero-kvleviTi centris
niadagis nayofierebis kvlevis samsaxuris
ufrosi.
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 14.03.2003;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 134;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
2 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, balanCivaZis q. #22, b. 30,
t. 2 33-36-02 (bina), 593 32 00 21.
moRvaweobis mimarTuleba –
radiologia-ekologia.

26.

CxartiSvili nodar simonis Ze
dabadebis TariRi –17.09.1930;
specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, mevenaxe-mexilemebostne, saqarTvelos sasoflo-sameurneo
instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ i.
gogebaSvilis sax. Telavis saxelmwifo
universitetis profesori;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 214;
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gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
15 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – yazaxeTis ssr
yaragandis olqis alkk komitetis sapatio
sigeli; saqarTvelos alkk komiteti
sapatio sigeli; “SromiTi mamacobisaTvis”
medali (1976 w.); “sapatio niSnis” ordeni
(1980 w.); umaRlesi sabWos prezidiumis
sapatio sigeli (1980w).
binis misamarTi, telefoni _ q.Tbilisi,
v.fSavelas gamz. IV kvartali, korp 2, b
10. t. 2 32 31 13 (bina), 599 51 88 58.
moRvaweobis mimarTuleba –mevenaxeoba
caguriSvilis givi nikolozis Ze

dabadebis TariRi –10.10.1928;
specialoba diplomis mixedviT –

27.

swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori,
ssmm akademiis akademikosi 26.04.13.

mecnieruli Sromebis raodenoba
_ 126, maT Soris 3 monografia, 6 sax
elmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
25 rekomendacia, 1 jiSis avtori (1986
w);

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – sakavSiro sasoflosameurneo gamofenaSi monawileoba da
brinjaos
medali
(1974
w.);
respublikisaTvis
sakvebi
kulturebis
agrowesebis
momzadeba
da
gamocema,
fuladi premia (1975 w.); saqarTvelos
mecnierebisa da teqnikis sax. komitetis
pirveli
xarisxis
premia
(1984
w.);
“Rirsebis” ordeni (1999 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, didi diRomi, g. brwyinvales q.
41. b. 64, t. 2 53 39 61 (bina), 5 99 63-12-34.
moRvaweobis mimarTuleba –agronomia
(sakvebwarmoeba).
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canava valerian petres Ze
dabadebis TariRi –25.02.1935;

28.

specialoba diplomis mixedviT –
agroqimikos-niadagmcodne, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos agraruli unioversitetis
Cais da subtropikuli kulturebis
samecniero-kvleviTi institutis
laboratoriis gamge;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori,
akademikosi 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 202,
maT Soris 3 monografia

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
6 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “Rirsebis” ordeni (1999
w.).

binis misamarTi, telefoni _
q.ozurgeTi, anaseuli, mecnierebis q. #21,
b.12. t. 6 4 38 (bina), 599 53 22 25.
moRvaweobis mimarTuleba –Cai da
citrusebi.

29.

cqitiSvili zurab mixeilis Ze
dabadebis TariRi –01.01.1941;

specialoba diplomis mixedviT –
sasursaTo produqtebis teqnologi,
saqarTvelos
politeqnikuri instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivani;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 27.02.1997;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 61,
maT Soris 2 wigni;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
17 racionalizatoruli winadadeba;
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saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “Rirsebis” ordeni (2001
w.).

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, debi iSxnelebis #4, b.3. t.2 37 18
52;
577 57 77 71.
moRvaweobis mimarTuleba –
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis
teqnologia.

30.

WalaganiZe SoTa ivanes Ze
dabadebis TariRi –21.05.1933;

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-meqanikosi, saqarTvelos sasoflosameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis samecnierosaganmanaTleblo programebis mTavari
mecnier konsultanti;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis akademikosi 16.07.2004;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 233,
maT Soris 2 monografia, 14 wigni;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _10 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – oTxi ordeni, maT Soris
“megobrobis” da “Rirsebis”; ori medali;
ori sapatio niSani; saqarTvelos
damsaxurebuli inJineri da saxelmwifo
premiis laureati mecnierebisa da teqnikis
dargSi; ssmm akademiis 2013 wlis agrarul
sferoSi saukeTeso mecnieris wodeba _
agrosainJinro dargSi.
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, saburTalos q. 30a. bina 37,
t. 2 37 06 07 (bina), 593 36 48 21
moRvaweobis mimarTuleba –soflis
meurneobis meqanizacia.
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WiTanava nodar ambrosis Ze
dabadebis TariRi –10.03.1936;

31.

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-mSenebeli, saqarTvelos
politeqnikuri instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos d.aRmaSeneblis saxelobis
universitetis sruli profesori;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
akademikosi 27.02.1997;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 109,
maT Soris 11 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
17 racionalizatoruli winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – “Sromis wiTeli
droSis” ori ordeni (1973 w.), (1975 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, atenis q. 16, t. 2 23 37 53 (bina),
593 67 64 16.
moRvaweobis mimarTuleba – agraruli
ekonomika.

A1.2.

akademiis

wevr-korespondentebi
gabunia nodar aleqsandres Ze

1.

dabadebis TariRi –23.04.1936;
specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-meqanikosi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori,ssmm
akademiis wevr-korespondenti
15.04.1994;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 234,
maT Soris 1 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _77 gamogoneba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - sas.sam. teqnikis
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saerTaSoriso gamofenebis ori oqros
da sami vercxlis medali (1970_1980
ww.); “ssrk gamomgonebeli” wodeba (1987
w.); “Sromis veterani” medali (1988 w.);
“Rirsebis” ordeni (1999 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, nucubiZis 1 m/r, korpusi 17,
b.27. t. 2 32 77 42 (bina), 599 33 31 93.
moRvaweobis mimarTuleba_ soflis
meurneobis meqanizacia.

2.

TurmaniZe Tamaz ivanes Ze
dabadebis TariRi –04.09.1932;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ geografiis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ ssmm akademiis
wevr-korespondenti 15.07.1992;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 200,
maT Soris 2 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
1 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - “Rirsebis” ordeni
(2000 w.).

binis misamarTi, telefoni _
q.Tbilisi, saburTalos q. #35, b.36,
t. 2 38 61 32 (bina), 591 17 04 96.
moRvaweobis mimarTuleba_ agronomia
(ekologia).

3.

koRuaSvili paata petres Ze
dabadebis TariRi –05.09.1956;

specialoba diplomis mixedviT –
ekonomikis fakulteti, specialoba –
soflis meurneobis ekonomistiorganizatori, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos teqnikuri universiteti,
sainJinro ekonomikis departamentis
sruli profesori;
samecniero xarisxi _ ekonomikis
34

mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis wevr-korespondenti 16.07.2004;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 175,
maT Soris 7 monografia,
3 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – akaki wereTlis
premia (1995 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi. zaqariaZis q. #8. b. 35.
t. 2 39 97 75 (bina),
597 33 34 75.
moRvaweobis mimarTuleba_ agraruli
ekonomika.

4.

liparteliani oTar antonis Ze
dabadebis TariRi –03.12.1932;

specialoba diplomis mixedviT –
swavluli agronomi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ ssmm
akademiis samecniero sabWos wevri;
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori,
ssmmakademiis wevr-korespondenti
15.04.1994;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 162,
maT Soris 4 monografia;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
18 gamogoneba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – saq. mecn. da teq.sax.
komitet. pirveli xarisxis diplomi
da fuladi premia (1983 w.);
saq.saxel,premia mecnierebaSi (1986 w.);
“Rirsebis” ordeni (1999 w.). sapatio
sigeli (2002 w.); ssmm akademiis 2013
wlis agrarul sferoSi saukeTeso
mecnieris wodeba _ agronomiul
dargSi.
binis misamarTi, telefoni _ mcxeTa,
wilknis sakrebulo sof. seleqcia, 599 10 51
moRvaweobis mimarTuleba_ agronomia
( erTwlovani kulturebis seleqcia,
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genetika).

nikoleiSvili giorgi vasilis
5.

Ze

dabadebis TariRi –30.12.1930;
specialoba diplomis mixedviT –
agronom-ekonomisti, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ ekonomikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 155;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
5 gamogoneba, 2 jiSis avtori;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - “Rirsebis” ordeni
(1999 w.); ori medali.

binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, r. erisTavis quCa #3. b.6,
599 56 58 84;
moRvaweobis mimarTuleba_ agraruli
ekonomika, meabreSumeoba.
sariSvili daviT efremis Ze
dabadebis TariRi –24.01.1927;
6.

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-meqanikosi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
samecniero xarisxi _ sasoflosameurneo teqnikis doqtori;
samecniero wodeba _ akademiis wevrkorespondenti 27.02.1997;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 21;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – ssrk miRwevaTa
gamofenis vercxlis medali (1961 w.);
“SromiTi mamacobisaTvis” medali (1966
w.); v.i. leninis dabadebis 100 wlis
aRsaniSnavi saiubileo medali (1970 w.);
“Sromis wiTeli droSis” ordeni (1971
w.); “oqtombris revoluciis” ordeni
(1976 w.); saq. ssr saxelmwifo premiis
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laureatis wodeba (1981 w.); saq. ssr
damsaxurebuli meqanizatoris sapatio
wodeba (1981 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, saburTalos 30 a.,
t. 2 38 20 31 (bina), 599 15 85 26.
moRvaweobis mimarTuleba_ soflis
meurneobis meqanizacia.

7.

uruSaZe Tengiz Tedores Ze
dabadebis TariRi –14.01.1940;

specialoba diplomis mixedviT –
agronomi, saqarTvelos sasoflosameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos agraruli universitetis
sruli profesori; sau-s
niadagmcodneobis institutis
direqtori;
samecniero xarisxi _ biologiis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis wevr-korespondenti 10.01.1991;
saqarTvelos mecnierebis erovnuli
akademiis akademikosi.
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 396
maT Soris 40 monografia, 2
saxelmZRvanelo.

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – v. viliamsis sax.
premia (1991 w.); saq. agraruli
universitetis “umaRlesi jildo” 2013
w.
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, m. aleqsiZis # 1, bina 23,
t. 2 10 20 05 (bina), 599 58 25 41
moRvaweobis mimarTuleba_ agronomia
(niadagmcodneoba).
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8.

SafaqiZe elguja daviTis Ze
dabadebis TariRi –20.05.1942;

specialoba diplomis mixedviT –
inJiner-meqanikosi, saqarTvelos
sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli Tanamdeboba _
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri
departamentis ufrosi;
samecniero xarisxi _ teqnikis
mecnierebaTa doqtori;
samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;

mecnieruli Sromebis raodenoba _
187, maT Soris 4 monografia, 6
saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da
racionalizatoruli winadadebebis
raodenoba _
10 gamogoneba, 6 patenti, 6
racionalizatoruli winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. – medali “Sromis
veterani” (1988 w), “Rirsebis” ordeni
(1999 w.); “wlis inJinris” sapatio
wodeba (2007 w.).
binis misamarTi, telefoni _ q.
Tbilisi, petriaSvilis quCa #13. bina
4,
t. 2 23 02 93 (bina), 577 71 17 75;
moRvaweobis mimarTuleba_ soflis
meurneobis meqanizacia; meabreSumeobis
meqanizacia.

9.

jabniZe rezo xasanis Ze
dabadebis TariRi –18.01.1954;

specialoba diplomis mixedviT –
subtropikuli meurneobis swavluli
agronomi, saqarTvelos
subtropikuli meurneobis instituti;
dakavebuli Tanamdeboba _ baTumis S.
rusTavelis universitetis sruli
profesori, sadisertacio sabWos
Tavmjdomare:
samecniero xarisxi _ soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori;
38

samecniero wodeba _ profesori, ssmm
akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;
mecnieruli Sromebis raodenoba _ 164,
maT Soris 4 saxelmZRvanelo da 3
wigni;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis
raodenoba _ ori rac.winadadeba;
saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis
wodebebi da a.S. - – “Rirsebis” ordeni
(1999 w.); aWaris avtonomiuri
respublikis uzenaesi sabWos sapatio
sigeli (2000 w.); iakob gogebaSvilis
sax. umaRlesi sabWos sigeli;
xelvaCauris raionis sapatio
moqalaqis wodeba; baTumis S.
rusTavelis universitetis saukeTeso
profesoris wodeba.

binis misamarTi, telefoni _
q. baTumi, mwvane koncxi,
t. 577-17-9758, 555-12-64-58
moRvaweobis mimarTuleba_ agronomia
(Cai da citrusebi).

Tavi 2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWo
2.1 akademiuri sabWos Semadgenloba
1. guram aleqsiZe _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidenti, akademikosi;
2. givi jafariZe _ saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani,
akademikosi;
3. omar bedia - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
prezidentis moadgile, akademiis administraciuli departamentis
ufrosi, akademiis wevr-korespondenti gardaicvala 2014 wlis 02
dekembers);

4. nugzar baRaTuria _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, teqnikuri universitetis
kvebis mrewvelobis samecniero-kvleviTi institutis direqtori,
akademikosi;
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5. Tamaz kunWulia _ saqarTvelos soflis meurneobis saministros
ministris mTavari mrCeveli, akademikosi;
6. gogola margvelaSvili _ saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis
akademikos-mdivani, akademikosi;
7. revaz maxarobliZe _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaT
akademiis agrosainJinro samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani,
akademikosi;
8. petre nasyidaSvili _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademiuri departamentis samecniero-teqnologiuri
programebis mTavari eqsperti, akademikosi;
9. napoleon qarqaSaZe _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare, akademikosi;
10. omar qeSelaSvili - saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis ekonomikis samecniero ganyofilebis
akademikos-mdivani, akademikosi;
11. guram papuniZe _ baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetis agraruli da membranuli teqnologiis samecnierokvleviTi institutis mTavari mecnier-TanamSromeli, akademikosi;
12. elguja SafaqiZe __ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevrkorespondenti;
13. revaz CageliSvili _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademikosi;
14. nodar CxartiSvili _ i. gogebaSvilis sax. Telavis saxelmwifo
universitetis profesori, akademikosi.
15. valerian canava _ saqarTvelos agraruli universitetis Cais da
subtropikuli kulturebis institutis laboratoriis gamge,
akademikosi.
16. zurab cqitiSvili _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis
akademikos-mdivani, akademikosi.
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2.2 ssmma-is akademiuri sabWos 2014 wlis samuSao gegma
2.2.1. akademiis saerTo krebaze gansaxilveli sakiTxebi
#

1

Agansaxilveli sakiTxebi

2

ganxilv
is dro
3

momxsenebeli

4
5

1

2

3

4

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

Teberva
li

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti,
akademikosi guram aleqsiZe

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis agronomiuli
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

Teberva
li

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero
ganyofilebis akademikos mdivani,
akademikosi gogola margvelaSvili

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis samecniero
ganyofilebis mier 2013
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb;

Teberva
li

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis
akademikos mdivani, akademikosi
zurab cqitiSvili

5

6

7

8

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis agrosainJinro
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis ekonomikis
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

Teberva
li

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
agrosainJinro samecniero
ganyofilebis akademikos mdivani,
akademikosi revaz maxarobliZe

Teberva
li
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis ekonomikis
samecniero ganyofilebis
akademikos mdivani, akademikosi
omar qeSelaSvili
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saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis wesdebaSi
nawilobrivi cvlilebebis
Setanis Sesaxeb
saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis korporaciuli
eleqtronuli fostis
Sesaxeb

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis mier 2014 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb

Teberva
li

Teberva
li

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis viceprezidenti, akademikos mdivani,
akademikosi givi jafariZe;

aqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiri
departamentis ufrosi, akademiis
wevr-korespondenti
elguja SafaqiZe
dekembe
ri
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti,
akademikosi guram aleqsiZe

2.2.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWos 2014 wlis samuSao gegma
#
1

1

2

3

Aakademiur sabWoze
gansaxilveli sakiTxebi
2

ganxilvi
s dro
3

samecniero ganyofileba,
momxsenebeli (momxseneblebi)
4

soflis meurneobaSi
mcire mewarmeobis
ganviTarebis koncefciis
Sesaxeb

ianvari

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis agronomiuli
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

ianvari

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
agrosainJinro samecniero
ganyofilebis akademikosi
nugzar baRaTuria
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero
ganyofilebis akademikos mdivani,
akademikosi gogola margvelaSvili

saqarTvelos soflis
ianvari
meurneobis mecnierebaTa
akademiis mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis samecniero
ganyofilebis mier 2013
wels Catarebuli
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saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis
akademikos mdivani, akademikosi
zurab cqitiSvili.

5

muSaobis Sesaxeb;

4

5

6

7

8

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis agrosainJinro
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

ianvari

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
agrosainJinro samecniero
ganyofilebis akademikos mdivani,
akademikosi revaz maxarobliZe

saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis ekonomikis
samecniero ganyofilebis
mier 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb;

ianvari

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis ekonomikis
samecniero ganyofilebis
akademikos mdivani , akademikosi
omar qeSelaSvili

Semodgoma zamTris
periodSi rZis
deficitis arsebobis
gamo mcenareuli
cximebis moxmarebiT
gamowveuli safrTxeebis
Sesaxeb
Semodgomaze TuTis
gauxeSebuli
foTlisagan
mecxoveleobis
aratradiciuli sakvebis
(nekeris) damzadeba,
mizanSewoniloba da
efeqturoba
saqarTveloSi sursaTis
sferoSi akreditaciis
principebi

Teberva
li

mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofileba,
akademikosi
zurab cqitiSvili

Teberva
li

mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofileba
akademiis wevr-korespondenti
giorgi nikoleiSvili
აკად. doqtori Tamar dalaliSvili

marti

mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofileba,
akademikosi
zurab cqitiSvili
akreditaciis saagentos
Tavmjdomare paata gogoliZe
agronomiuli samecniero
ganyofileba
akademiis wevr-korespondenti
oTar liparteliani

1. marcvleuli
9

10

kulturebis – (xorbali,
simindi, qeri)
meTesleobis dRevandeli
mdgomareoba da misi
gaumjobesebis gzebis
Sesaxeb
saqarTvelos soflis
meurneobis ganviTarebis
strategiis axali
arCevani
saqarTvelos soflis

marti

aprili

ekonomikis samecniero ganyofileba
akademikosi Tamaz kunWulia

aprili

samecniero sabWos Tavmjdomare
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11

12

13

14

15

16

meurneobis mecnierebaTa
akademiis samecniero
sabWos Tavmjdomaris
angariSi 2013 wels
gaweuli saqmianobis
Sesaxeb
სოფლის მეურნეობის
წარმოების მექანიზაციის
განვითარების სახელმწიფო
რეგულირებისათვის
xelSemyobi
საკანონმდებლო აქტებიs
Sesaxeb
saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis samecnierosaganmanaTleblo
programebis mTavari
mecnier-konsultantis
angariSi 2013 wels
gaweuli saqmianobis
Sesaxeb
savargulebisa da
niadaguri tipebis
TaviseburebaTa
Sesatyvisad wylier
TvisebaTa regulirebis
sistemebi
saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademiuri
departamentis
samecnieroteqnologiuri
programebis mTavari
eqspertis angariSi 2013
wels gaweuli
saqmianobis Sesaxeb
zoonozuri daavadebebi
saqarTveloSi da misi
sawinaaRmdego
RonisZiebebis Sesaxeb

2. saqarTvelos
17

3.
4.

akademikosi napoleon qarqaSaZe

maisi

agrosainJinro samecniero
ganyofileba;
akademikosi r. maxarobliZe

maisi

samecniero-saganmanaTleblo
programebis mTavari mecnierkonsultanti akademikosi
SoTa WalaganiZe

ivnisi

agronomiuli samecniero
ganyofileba;
akademikosi jumber oniani

ivnisi

akademiuri departamentis
samecniero-teqnologiuri
programebis mTavari eqsperti
akademikosi petre nasyidaSvili

ივლისი

mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofileba;
akademikosi
Tengiz yuraSvili
agrosainJinro samecniero
ganyofileba;
akademikosi
revaz maxarobliZe

აგვისტო

agrosamrewvelo
seqtoris agrosainJinro
sferoSi maRali
teqnologiebis
danergvis mdgomareobisa
da misi gaumjobesebis
RonisZiebebis Sesaxeb
სექტემბე
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agrosainJinro samecniero
ganyofileba;

5. saqarTvelos soflis
18

რი

meurneobis
eleqtrifikaciis
Tanamedrove aspeqtebi

6. xil-bostneulis
19

სექტემბე
gadamamuSavebeli da
რი
samacivro sawarmoTa
Tanamedrove mdgomareoba
da misi ganviTarebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi.

7. meabreSumeobis
20

21

22

23

24

akademikosi
arCil vaSakiZe,
tmk, profesori
jimSer siraZe
saqarTvelos teqnikuri
universiteti
aგრონომიული samecniero
ganyofileba;
akademikosi iuza vasaZe

ოქტომბერ
ი

agrosainJinro samecniero
ganyofileba;
ekonomikis samecniero ganyofileba;
akad. w/k giorgi nikoleiSvili,
akad. w/k elguja SafaqiZe

rZis nedleulis
kompleqsuri
gadamuSavebis ZiriTadi
RonisZiebebis Sesaxeb

ნოემბერი

agroradiologiuri da
agroekologiuri
kvlevebi rogorc
soflis meurneobis
mdgradi ganviTarebis
safuZveli
mTian zonaSi sakvebi
kulturebis ori
mosavlis moyvanis
SesaZleblobebis Sesaxeb
WaWis arayis
konkurentunarianobis
amaRlebis axali
teqnologia

ნოემბერი

mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofileba,
akademikosi
zurab cqitiSvili
agronomiuli samecniero
ganyofileba;
akademikosi
zaur Canqseliani

aRdgenisa da misi
ganviTarebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi

დეკემბერი

dekemberi

agronomiuli samecniero
ganyofileba;
akademikosi
givi caguriSvili
akademikosi
nugzar baRaTuria

2.2.3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ჩასატარებელი ღონისძიებების გეგმა

# ღონისძიების
დასახელება

1

ganxilvis
forma

sasoflo-sameurneo mrgvali
kooperativebis
magida
roli agraruli
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2014 წელს

ჩატარების
თარიღი

პასუხისმგებელი
ჩატარებაზე

Teberval
i

saqarTvelos
soflis
meurneobis

შენი
შ
ვნებ
ი

seqtoris
ganviTarebaSi

2

3

4

5

6

7

mecnierebaTa
akademia;
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministro;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება,
შპს
„ლომთაგორა“.
soflis
meurneobis
saministro.

ხორბლის, სიმინდის
და სხვა მარცვლოვანი
კულტურების
მოსავლიანობის
ამაღლების
გენეტიკური და
სელექციური
საფუძვლები ;
სახნავი მიწის
ინტენსიურად
გამოყენების
პრობლემები;
საქართველოSi
veterinariis
arsebuli
mdgomareoba,
ახალი პროექტები,
სამომავლო გეგმები,
ახალი შეთავაზებები;

seminari

მარტი

seminari

მარტი

აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება

mrgvali
magida

აპრილი

sursaTis/
cxovelis sakvebis
uvneblobis,
veterinariisa da
mcenareTa dacvis
kodeqsis ganxilva

mrgvali
magida

აპრილი

agroqimiuri
RonisZiebebis
arsebuli
mdgomareoba
saqarTveloSi,
problemebi da
maTi gadaWris
gzebi
mTis tyeebis
Tanamedrove
mdgomareobis
Sesaxeb

მრგვალი
მაგიდა

მაისი

მეცხოველეობის,
ვეტერინარიის,
საკვებწარმოების
ა და
მეცხოველეობის
პროდუქტების
გადამუშავების
სამეცნიერო
განყოფილება
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebebi
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება;
soflis
meurneobis
saministro.

mrgvali
magida

მაისი
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აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება,
ეკონომიკის
სამეცნიერო
განყოფილება.

ნიადაგების დაცვისა
და მათი
ნაყოფიერების
აღდგენა–
გაუმჯობესების
გზები;
soflis
meurneobaSi mcire
mewarmeobis
ganviTarebis
Sesaxeb

mrgvali
magida

ივნისი

აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება

mrgvali
magida

ivlisi

1
0

მევენახეობის
განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში;

gasvliTi
seminari

სექტემბერ
ი

soflis
meureobis
produqtebis
Senaxvisa da
gadamuSavebis
ganyofileba;
soflis
meurneobis
saministro
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება;
soflis
meurneobis
saministro.

1
1

mexileobis
arsebuli
mdgomareoba da
ganviTarebis
perspeqtivebi

samecnieropraqtikuli
konferenci
a
(goris
raioni)

seqtember
i

seminari

1
2

satyeo
kanonmdeblobis
srulyofis
RonisZiebaTa
Sesaxeb

ოქტომბერ
ი

sasoflo-sameurneo
mcenareTa,
cxovelTa,
seminari
frinvelTa
endemuri
adgilobrivi
jiSebis arsebuli
mdgomareoba,
gamravleba,
seleqcia,
konservacia
agraruli
mrgvali
mecnierebis
magida
gadarCenisa da
maRalkvalificiur

ოქტომბერ
ი

8

9

1
3

1
4

ოქტომბერ
ი

47

აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება;
soflis
meurneobis
saministro.
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebebi

saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa

i kadrebis
momzadebis
problemebi

mrgvali
magida

ნოემბერი

1
5

satyeo meurneobis
dargis mdgradi
ganviTarebis
principebi

mrgvali
magida

ნოემბერი

1
6

saqarTveloSi
meabreSumeobis
ganviTarebis
politikis Sesaxeb

1
7

citrusebis movlamoyvana-SenaxvagadamuSavebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi

mrgvali
magida

ნოემბერი
ანასეული

1
8

1
9

seminari
აგროეკოლოგიის
სფეროში არსებული
პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები
საქართველოში
saqarTvelos
mrgvali
agrosainJinro
magida
dargis problemebi
da maTi gadaWris
Teoriuli da
praqtikuli xedvebi

დეკემბერი

დეკემბერი

akademiis
samecniero
ganyofilebebi;
soflis
meurneobis
saministro.
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგროსაინჟინრო
სამეცნიერო
განყოფილება;
soflis
meurneobis
saministro.
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება;
soflis
meurneobis
saministro.
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება

agrosainJinro
samecniero
ganyofileba

2.3. akademiuri sabWoSi ganxiluli sakiTxebis mokle mimoxilva
pirvel kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 10 sakiTxi.
maT Soris saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2014
wlis perspeqtiuli gegmis ganxilva-damtkiceba. momxseneblebi:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis viceprezidenti, akademikos mdivani givi jafariZe; swavluli mdivani, akad.
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doqtori anatoli giorgaZe; saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis korporaciuli eleqtro fostebis Sesaxeb.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti
elguja SafaqiZe; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevrebis
(sazogadoebriv sawyisebze) debulebis Sesaxeb. momxseneblebi:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis viceprezidenti, akademikos mdivani givi jafariZe; swavluli mdivani akad.
doqtori anatoli giorgaZe; saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli
wevrebis (sazogadoebriv sawyisebze) Semadgenlobebis damtkicebis
Sesaxeb. momxseneblebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis vice-prezidenti, akademikos mdivani givi jafariZe; swavluli
mdivani, akad. doqtori anatoli giorgaZe; saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis erovnuli koordinatorebis Sesaxeb.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri departamentis ufrosi akademiis wevr-korespondenti
elguja SafaqiZe; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis swavluli mdivnis-samecniero ganyofilebebis koordinatoris
Sesaxeb. momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis vice-prezidenti, akademikos mdivani, akademikosi givi
jafariZe;
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom
2014
wlis
31
ianvars
moismina
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero
ganyofilebebis angariSebi 2013 wels gaweuli muSaobis Sesaxeb.
momxseneblebi:
akademikos-mdivani
gogola
margvelaSvili
agronomiuli
samecniero
ganyofileba;
akademikos-mdivani
zurab
cqitiSvili - mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofileba;
akademikos-mdivani revaz maxarobliZe - agrosainJinro samecniero
ganyofileba;
akademikos-mdivani
omar
qeSelaSvili
ekonomikis
samecniero ganyofileba; swavluli mdivani akademiuri doqtori
anatoli giorgaZe;
ganxilul calkeul sakiTxebze, rekomendaciebze saTanado
reagirebisaTvis ecnoboda zemdgom organoebs; magaliTad:
1.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma
sabWom 2014 wlis 31 ianvars moismina saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademikosis nugzar baRaTurias moxseneba
“mcire mewarmeobis ganviTarebis koncefcia soflis meurneobaSi”
(aRniSnuli sakiTxi reagirebisaTvis gadaeca saqrTvelos soflis
meurneobis saministros);
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2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma
sabWom 2014 wlis 28 marts moismina akademikos zurab cqitiSvilis
moxseneba “Semodgoma zamTris periodSi rZis deficitis arsebobis
gamo mcenareuli cximebis moxmarebiT gamowveuli safrTxeebis
Sesaxeb“ (aRniSnuli sakiTxi reagirebisaTvis gadaeca saqrTvelos
soflis meurneobis saministros);
meore kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 12 sakiTxi.
maT Soris: kanonproeqtis “sursaTad/cxovelis sakvebad gamoyenebuli
genetikurad modificirebuli organizmebis da maTgan warmoebuli
genmodificirebuli produqtis etiketirebis” Sesaxeb. momxsenebeli:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti,
akademikosi guram aleqsiZe; samecniero TanamSromloba ukrainel
mecnierebTan
da
IV
saerTaSoriso
samecniero-praqtikuli
konferenciis Sesaxeb – podolskis agrarul-teqnikuri universiteti,
ukraina. momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
swavluli mdivani, doqtori anatoli giorgaZe; ssmm
akademiaSi samecniero konferenciis “klimatis cvlileba da soflis
meurneobis
mdgradi
da
usafrTxo
ganviTareba”
Catarebis
saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis wevrkorespondenti
elguja
SafaqiZe.
ssmm
akademiaSi
meToduri
literaturis da rekomendaciebis gamocemis Sesaxeb. momxsenebeli:
akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 25 aprils moismina saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akdemiis akademikosis Tamaz kunWulias
moxseneba: “soflis meurneobis ganviTarebis strategiis axali
arCevani”.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 4 ivniss
moismina akaki wereTlis
universitetis reqtoris moadgilis, soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtoris
roland
kopalianis
moxseneba:
“akaki
wereTlis
universitetis agronomiuli fakultetis 2013 wlis samecnierokvleviTi muSaobis angariSis Sesaxeb”.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 4 ivniss
moismina akademikos revaz
maxarobliZis
moxseneba:
“maRali
teqnologiebis
aTvisebaze
orientirebuli agrosainJinro dargis prioritetebi”.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma
sabWom 2014 wlis 27 ivniss
moismina akademikos jumber onianis
moxseneba: “niadagebSi wylieri Tvisebebis sistemaTa regulirebis
Sesaxeb”.
ganxilul calkeul sakiTxebze, rekomendaciebze saTanado
reagirebisaTvis ecnoboda zemdgom organoebs.
mesame kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 7 sakiTxi. maT
Soris aRsaniSnavia Semdegi moxsenebebi:
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 26 seqtembers moismina akademikos Tengiz
yuraSvilis
moxseneba
”zoonozuri
daavadebebis
gavrcelebis
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mdgomareoba saqarTveloSi da masTan brZolis mecnieruli siaxleebis
Sesaxeb”.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 25 ivliss moismina სუხიშვილის სასწავლო
უნივერსიტეტის რექტორის, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის,
პროფესორის,ევროპის რექტორთა კლუბის წევრის ვალერი სუხიშვილის მოხსენება
„ suxiSvilis saswavlo universitetis saqmianobis Sesaxeb.“
ganxilul
calkeul
sakiTxebze,
rekomendaciebze
saTanado
reagirebisaTvis ecnoboda zemdgom organoebs.
meoTxe kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 12 sakiTxi.
maT Soris aRsaniSnavia:
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 31 oqtombers moismina akademikos nugzar
baRaTurias moxseneba “yurZnis gadamuSavebis narCenebi da maTi
racionaluri gamoyenebis ZiriTadi mimarTulebebi.”
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 28 noembers moismina akademikos zurab
cqitiSvilis moxseneba “რძის წარმოების ეფექტურობის განმსაზღვრელ ფაქტორთა
კლასიფიკაცია.”

saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 26 dekembers moismina akademikos zaur
Canqselianis
moxseneba
“აგრორადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური
გამოკვლევები,როგორც სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარების
საფუძველი.”
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademiurma sabWom 2014 wlis 26 dekembers
moismina soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtoris, profesoris giorgi gagoSiZis
moxseneba “სატყეო განათლება
საქართველოში და მისი განვითარების
პერსპექტივები ”.
gansakuTrebuli interesi gamoiwvia akademiis wevr-korespondentis
giorgi nikoleiSvilis moxsenebam “sainvesticio proeqti
meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis
etapobrivi aRdgena xonis raionSi”;
proeqtis mflobeli: saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa academia;
proeqtze pasuxismgebeli pirebi:
1. soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademia:
akademiis
w/korespodenti g. nikoleiSvili (xelmZRvaneli), akad. g.
jafariZe, akad. T.kunWulia, akademiis w/korespodenti e.
SafaqiZe, soflis meurneobis akademiuri doqtorebi T.
dalaliSvili, n. baramiZe,
e. WolaZe.
2. xonis raionis gamgeoba
3. xonis meabreSumeobis meurneoba
aRniSnuli proeqtis recenzentebi arian akademikosi nodar
WiTanava da akademikosi omar qeSelaSvili.
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akademiur sabWoze ganxilul sakiTxebze da rekomendaciebze
saTanado reagirebisaTvis oficialuri mimarTva gaegzavna saqarTvelos
soflis meurneobis saministros.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWos mier 2014 wels rekomendebulia naSromebi:
“adamiani
da
mwerebi”.
avtori ssmm
akademiis
akademikosi guram aleqsiZe.
“meabreSumeoba _ Savi, kaspis, zRvebis da centraluri aziis
regionis qveynebis (BACSA) saerTo sazrunavia”. avtorebi ssmm
akademiis
w/k,
ekonomikis
mecnierebaTa
doqtori giorgi
nikoleiSvili da ssmm akademiis w/k, teqnikis mecnierebaTa
doqtori elguja SafaqiZe.
“mevenaxeobis teqnologia da samuSaoTa
meqanizacia”. avtori ssmm akademiis wevr-korspondenti o.bedia.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam
moamzada:
1. rekomendaciebis krebuli - agraruli dargis mecnierebis
mier 2013 wels Catarebuli kvlevebis safuZvelze,
2. rekomendaciebi “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa
da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis
parametrebis Sesaxeb”; avtori ssmm akademiis akademikosi jumber
oniani.
3. naSromi “sakvebi kulturebis agrowesebi”- (avtori akad. g.
caguriSvili, Tanaavtorebi: q. niauri da n. Jvania).
4. rekomendacia
”Semodgomaze
gauxeSebuli
TuTis
foTlisagan mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeri)
damzadebis
SesaZlebloba,
teqnologiebi
da
ekonomiuri
efeqtianoba”; avtorebi – akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e.
SafaqiZe, akad. doqtorebi T. dalaliSvili da a. CageliSvili.
5. “bunebrivi Tbili wyliT gamTbar Ria gruntSi TuTis jiSebis
nazamTri kalmiT dafesvianeba da ekonomikuri efeqtianoba”.
avtorebi – akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e. SafaqiZe, akad.
doqtori T. dalaliSvili;
6. “pirvel or asakSi TuTis abreSumxvevias centralizebuli
gamokveba da upiratesoba individualur gamokvebasTan SedarebiT”.akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e. SafaqiZe, akad. doqtori n.
baramiZe.
7. “mexileobis da mebostneobis ganviTarebis perspeqtivebi Sida
qarTlSi”, SromaTa krebuli, Tbilisi, 2014 w.s
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Tavi 3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
saerTaSoriso da adgilobriv agraruli mimarTulebis
organizaciebsa da fermerebTan TanamSromloba
3.1. saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
TanamSromloba saerTaSoriso struqturebTan.
3.1.1.

sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri forumis da
FAO-s tropikuli qveynebis sasoflo-sameurneo
kvlevebis sameTvalyureo sabWos muSaobis Sesaxeb
(safrangeTi, monpelie)
mimdinare wlis 7-9 aprils q. monpelieSi (safrangeTi) Catarda
soflis meurneobis kvlevebis globaluri forumis sameTvalyureo
sabWos sxdoma, romelSic monawileoba miiRo afrikis, samxreT
amerikis, wina aziis, evropis, aziis, Sua aziisa da samxreT kavkasiis
qveynebis warmomadgenlebma. Cveni regionidan (CACAARI) monawileoba
miiRes am organizaciis aRmasrulebelma mdivanma doqt. aliSer
taSmatovma da CACAARI-s wevrma, saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem.
sameTvalyureo sabWos sxdomaze ganixiles zemoT aRniSnul
regionebSi
Catarebuli
samuSaoebi,
romlebic
warmoadgines
regionaluri forumis aRmasrulebelma mdivnebma. ganxiluli iqna
agreTve sakiTxi Tu rogor unda moxdes sxvadasxva organizaciebis:
samTavrobo,
samecniero,
saswavlo,
sakonsultacio
centrebis,
fermerebis, arasamTavrobo organizaciebis konsolidacia, raTa moxdes
fermerTa an soflad dasaqmebuli wvrili meurneobebis ekonomikuri
mdgomareobis gaumjobeseba. sakiTxis irgvliv gaimarTa diskusia,
romelSic aqtiuri monawileoba miiRo akad. g. aleqsiZem, romelsac
ramodenimejer mouwia gamosvla aRniSnul da sxva sakiTxebze. sabWos
sxdomaze
gadawyda,
rom
samxreT
kavkasiis
regionisaTvis
konferenciebis, TaTbirebis da konsultaciebis Catarebis mizniT
gamoiyofa 70 aTasi aSS dolari.
10-11 aprils safrangeTis imave qalaqSi Catarda FAO-s tropikuli
qveynebis soflis meurneobis ganviTarebis platformis sameTvalyureo
sabWos sxdoma. sxdomas eswrebodnen samxreT amerikis da aziis
qveynebis
warmomadgenlebi.
TaTbiris
muSaobaSi,
rogorc
damkvirvebelma sameTvalyureo sabWos wevrma samxreT kavkasiis
regionidan, monawileoba miiRo saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem.
sabWos sxdomaze gadawyda, rom saWiroa SeirCes tropikuli
regionebidan 8 yvelaze CamorCenili qveyana, sadac ganxorcieldeba
yvela is RonisZieba, rac saWiro iqneba im qveynebSi soflis
meurneobis mdgomareobis gasaumjobeseblad. proeqti damuSavebulia
20 qveynis warmomadgenlebis mier da mis gansaxorcieleblad FAO-s
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mier gamoyofilia 3,5 mln aSS dolari. proeqtis ganxorcielebis
vadaa 3 weli.

soflis meurneobis kvlevebis globaluri forumis
aRmasrulebeli mdivani mark holdernesi da
ssmm akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe
3.1.2.

TanamSromloba ukrainis mecnierebTan

2014 wlis 19-20 maiss saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani, doqtori anatoli
giorgaZe imyofeboda ukrainis qalaq vinicis erovnul agrarul
universitetSi. aRniSnul universitetTan saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademias gaformebuli aqvs urTierT
TanamSromlobis memorandumi. gasul wels ssmm akademiaSi
saerTaSoriso konferenciaze ukraineli kolegebis stumrobis
Semdeg safuZveli Caeyara samecniero TanamSromlobas da amJamad
vinicis erovnuli agraruli universitetis, saqarTvelos soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiisa
da
Sps
"koronis"
(saqarTvelo) monawileobiT xorcieldeba erToblivi kvleva,
romelic Seexeba Sps "koronis" mier mcenareuli nedleulidan
damzadebuli
sakvebdanamatis
prebiotikis
"rumifosis"
gamoyenebas mecxoveleobaSi produqtiulobis gazrdis mizniT.
"rumifosi" oligosaqaridebisa da fenoluri naerTebis Semcveli
sakvebdanamatia. vinicis erovnuli agraruli universitetis
profesoris, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris vitali
kuCeriavis xelmZRvanelobiT mimdinareobs aRniSnuli preparatis
gamocda. ukve damTavrda cdebis pirveli etapi erT-erT
mecxoveleobis fermaSi da gamovlinda preparatis dadebiTi
gavlena mexorcul da merZeul produqtiulobaze. vinicis
erovnuli
universitetis
vivariumSi
mimdinareobs
cdebi
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bocvrebze da virTxebze, romlis mizania preparatis gavlenis
Seswavla bewvis xarisxze da sxva. cdebis Sedegebis detaluri
analizi
uaxloes
xanebSi
gamoqveyndeba
ukrainisa
da
saqarTvelos samecniero Jurnalebsa da krebulebSi. aseve
dagegmilia prebiotik
“rumifosis” wardgena saerTaSoriso
patentis mosapoveblad.
21-23 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
swavluli
mdivani,
doqtori
anatoli
giorgaZe
monawileobda ukrainis qalaq kamianec-podolskis saxelmwifo
agrarul-teqnikur universitetSi gamarTul IV saerTaSoriso
samecniero-praqtikuli konferenciis muSaobaSi. igi plenarul
sxdomaze warsdga moxsenebiT "saqarTvelos mecxoveleobisa da
zooteqnikuri ganaTlebis istoria". aRniSnul universitetTan
akademias 2010 wlidan akavSirebs urTierT TanamSromlobis
memorandumi.
konferenciaze
mosmenili
iqna
mniSvnelovani
moxsenebebi, rogorc zooteqnikuri mecnierebis istoriidan aseve
Tanamedrove samecniero kvlevebis Sesaxeb. konferencia mieZRvna
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris, profesor ivan
zaderis
dabadebidan
110
wlisTavs.
konferenciaze
sul
warmodgenili iqna 201 samecniero statia. muSaobda 4 seqcia: 1.
mecxoveleobis produqtebis warmoebis teqnologia; soflis
meurneobis mecnierebis istoria; 2. cxovelTa kveba da sakvebis
teqnologia;
3.
cxovelTa
momSenebloba,
seleqcia
da
reproduqcia; 4. mecxoveleobis produqtebis gadamuSaveba da
standartizacia; mecxoveleobis produqtebis warmoebisa da
gadamuSavebis ekologiuri aspeqtebi.
konferenciis monawileebma daaTvalieres xorcisa da rZis
gadamamuSavebeli sawarmoebi. daskvniT dRes gaimarTa plenaruli
sxdoma,
sadac
konferenciis
monawileebs
gadaecaT
serTifikatebი.

mecxoveleobis produqtebis warmoebis da gadamuSavebis
kaTedris gamge prof. ivane timofiSini (marjvniv) da
doqtori anatoli giorgaZe
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3.1.3.saerTaSoriso TaTbiri uzbekeTSi
mimdinare wlis 27-29 agvistos q. ferganaSi (uzbekeTi)
Catarda soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis Sua aziisa
da samxreT saqarTvelos sameTvalyureo sabWos me-16 sxdoma,
romlis muSaobaSic saqarTvelodan monawileoba miiRes ssmm
akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem da soflis
meurneobis
saministros
kvleviTi
centris
direqtoris
moadgilem, akademikosma avTandil koraxaSvilma.
sxdomaSi monawileobada yazaxeTis, uzbekeTis, yirgizeTis,
somxeTis
da
azerbaijanis
saministroebisa
da
kvleviTi
organizaciebis
warmomadgenlebi,
agreTve
saerTaSoriso
organizaciebis: ikardas, simitis, aciros, bioversitis, sipis,
ivmis, msoflio bankis, ifaris, evropis ganviTarebis bankis da
sxvaTa warmomadgenlebi. saqarTvelodan moxsenebiT gamovida
akad.
guram
aleqsiZe, romelmac
ilaparaka prioritetul
mimarTulebebze - sasursaTo uzrunvelyofa, klimatis cvlileba,
agrobiomravalferovneba da mcenareTa genetikur resursebze.
gadawyda, rom momdevno, me-17 Sexvedra 2015 wels gaimarTeba q.
baqoSi (azerbaijani).
3.1.4. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
evropis soflis meurneobis akademiebis kavSiris wevria
mimdinare wlis 17-19 seqtembers q. praRaSi (CexeTis
respublika) Catarda evropis soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiebis me-8 generaluri asambleis sxdoma, romelzec sxva
sakiTxebTan
erTad,
ganixiles
axali
wevrebis:
inglisis,
portugaliis, saqarTvelos da slovakeTis gawevrianebis sakiTxi.
sxdomaze sityviT gamovidnen am qveynebis warmomadgenlebi.
saqarTvelos mxridan sityviT gamovida soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe,
romelmac mokled ilaparaka akademiis struqturasa da ZiriTad
mimarTulebebze.
generaluri asambleis sxdomam, romelsac xelmZRvanelobda
SvedeTis soflis meurneobis da metyeveobis samefo akademiis
prezidenti prof. karen niblauri, erTxmad daamtkica axali
wevrebis,
maT
Soris
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis arCevac.
generaluri
asambleis
sxdomaze
monawileobdnen:
safrangeTis,
inglisis,
portugaliis,
SvedeTis,
norvegiis,
rumineTis, CexeTis, slovakeTis, latviis, litvis da sxvaTa
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis warmomadgenlebi.
generaluri asambleis Semdegi me-9 sxdoma gaimarTeba 2016
wels safrangeTSi, mas uxelmZRvanelebs CexeTis soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
prezidenti,
romelic
imavdroulad
arCeuli
iqna
evropis
soflis
meurneobis
akademiebis kavSiris prezidentad –prof. viler podraJsti, xolo
vice-prezidentad safrangeTis soflis meurneobis akademiis
prezidenti, prof. Jan-mark bussardi.
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ჩეხეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მე-8 გენერალური ასამბლეის (17-19 სექტემბერი, 2014 წ.
პრაღა) ორგანიზატორები
ადასტურებენ, რომ
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
გახდა ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათის და ბუნების მეცნიერე
ბათა აკადემიების კავშირისწევრი

ვაცლავ ჰრუბი

3.1.5. ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში ჩატარებული საერთაშორისო
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია
2014

წლის 19-20

ივნისს ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში ჩატარდა მეორე

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე „მანქანები სოფლის
მეურნეობაში“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო და მოხსენებით გამოვიდა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ჯემალ
კაციტაძე.
კონფერენციის

თემატიკა

მრავალფეროვანი

იყო.

ეხებოდა

ტექნიკურ

პროგრესს სოფლის მეურნეობაში და შრომატევადი პროცესების მექანიზაციის
დონის ამაღლებას. წარმოდგენილი სამეცნიერო მოხსენებები დაყოფილი იყო ორ
სექციად: 1. მანქანები სოფლის მეურნეობაში, გამოკვლევა და გამოცდა. ახალი
ტექნოლოგიები; 2. მანქანების გამოყენება, სერვისი, ეკოლოგია.
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის 80-ზე მეტი მეცნიერი გერმანიიდან,
პოლონეთიდან, ბულგარეთიდან, ჩეხეთიდან, სლოვაკეთიდან, თურქეთიდან,
ყაზახეთიდან და ასევე ირანიდან.
სამეცნიერო კონფერენციის პლენარული სხდომა გახსნა საორგანიზაციო
კომიტეტის თავჯდომარემ პროფესორმა მიხო მიხოვმა. ის გულთბილად მიესალმა
კონფერენციის მონაწილეებს და ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ასეთი
სამეცნიერო ფორუმები ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერთა
დაახლოებას, მათ ინტეგრაციას, გამოცდილებათა გაზიარებასა და რაც მთავარია
ახალგაზრდა მეცნიერების წარმოჩენას. კონფერენციას მიესალმნენ: მიროსლავ
ნაიდენოვი -ბულგარეთის მიწათმოქმედებისა და კვების მინისტრი, ტექნიკის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი პოპოვი-ბულგარეთის სამეცნიეროტექნიკური
პროფესორი

კავშირის
ანჟეი

თავჯდომარე;

ტექნიკის

ჩიჟევსკი-პოლონეთის
57

მეცნიერებათა

ინჟინერ-მექანიკოსთა

დოქტორი,
კავშირის

პრეზიდენტი; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქრისტო ბელოევიქალაქ რუსეს ანგელ კინჩევის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი.
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მოხსენებები ,
რომლებიც გამოირჩეოდნენ პრობლემის აქტუალურობით და კვლევის
ორიგინალურობით.

3.1.6. TanamSromloba ukrainis q. vinicis erovnul agrarul
universitetTan da“agro ganviTarebis jgufTan”
mimdinare
wlis
2,3,4
oqtombers
saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademias stumrobda ukrainis q. vinicis
erovnuli agraruli universitetis teqnologiis kaTedris gamge,
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori vitali
kuCeriavi
da
amave
kaTedris
aspiranti
anatoli
medvedi. konferenciis Semdeg maTi saqmiani viziti gagrZelda.
2013 wels safuZveli Caeyara erTobliv proeqts saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, ukrainis q. vinicis
erovnul agrarul universitetsa da “agro ganviTarebis jgufs”
Soris. proeqtis farglebSi xorcieldeba erToblivi kvleva,
romelic Seexeba agro ganviTarebis jgufis mier mcenareuli
nedleulidan damzadebuli
sakvebdanamatis
- prebiotikis
"rumifosis"
gamoyenebas
mecxoveleobaSi
produqtiulobis
gazrdis mizniT. "rumifosi" oligosaqaridebisa da fenoluri
naerTebis Semcveli sakvebdanamatia. vinicis erovnuli agraruli
universitetis
profesoris,
soflis
meurneobis
mecnierebaTa doqtoris
vitali
kuCeriavis xelmZRvanelobiT
mimdinareobda aRniSnuli preparatis gamocda. ukve damTavrda
cdebis pirveli etapi erT-erT mecxoveleobis fermaSi da
gamovlinda preparatis dadebiTi gavlena mexorcul da merZeul
produqtiulobaze. vinicis erovnuli universitetis vivariumSi
mimdinareobs cdebi bocvrebze da virTxebze, romlis mizania
preparatis gavlenis Seswavla bewvis xarisxze da sxva. cdebis
Sedegebis detaluri analizi uaxloes xanebSi gamoqveyndeba
ukrainisa da saqarTvelos samecniero Jurnalebsa da krebulebSi.
mimdinare wlis 6 oqtombers “agro ganviTarebis jgufis”
ofisSi kvlevebis detaluri analizi warmoadgina profesorma
vitali kuCeriavim. eqsperimenti mimdinareobda ukrainis vinicis
olqis “napadievskis” mecxoveleobis bazaSi. aRmoCnda, rom
prebiotiki rumifosi zrdis merZeul produqtiulobas 4,8%-iT,
rZis cximianobas 0,3%-iT, izrdeba gemoglobinis raodenoba 6,1%iT, aseve SeiniSneba cilis Semcvelobis zrda rZeSi. miRebuli
Sedegebi
mowmobs,
rom
preparatis
zegavleniT
cxovelis
organizmSi intensiurad mimdinareobs nivTierebaTa cvla, rac
savaraudod
aris
mizezi
produqtiulobis
zrdisa.
aseve
Seswavlili
iqna,
preparatis
gavlena
mexorcul
produqtiulobaze. aRmoCnda, rom igi izrdeba 9,6 %-iT, amasTanave
SeiniSneba sakvebis danaxarjebis Semcireba 11,8 %-iT. umjobesdeba
xorcis xarisxi. kvlevis Sedegebis prezentaciis Semdeg agro
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ganviTarebis jgufis xelmZRvanelebis: doqtorebis nikoloz
zazaSvilis, nodar mindiaSvilis, mixeil WiWayuas miwveviT
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
swavluli mdivani doqtori anatoli giorgaZe, profesori
vitali kuCeriavi da aspiranti anatoli medvedi gaecvnen “agro
ganviTarebis jgufis” biopreparatebisa da sakvebdanamatebis
sawarmos.
aRiniSna, rom urTierTanamSromloba kvlavac gagrZeldeba.
preparatma ukve gaiara pirveli etapi ukrainaSi saerTaSoriso
patentis mosapoveblad.

ukraineli da qarTveli mecnierebis jgufi “agrogaerTianebis
jgufis” ofisSi.

3.1.7. Sexvedra polonel partniorebTan
2014 wlis 19 noembers saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademias estumra poloneTis qalaq poznanis
sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis delegacia, romlis
SemadgenlobaSi iyvnen poznanis sabunebismetyvelo universitetis
satyeo fakultetis dekanis sruluflebiani warmomadgeneli
kavkasiis qveynebTan urTierTobis sakiTxebSi, doqtori gJegoJ
ronCka da amave universitetis magistri
levan Cofliani.
stumrebi miiRo akademiis vice-prezidentma akad. givi
jafariZem.
Sexvedras
eswrebodnen
akademiis
akademiuri
departamentis ufrosi , akademiis w/korespondenti e. SafaqiZe da
akademiis swavluli mdivani, doqtori a. giorgaZe.
akad. g. jafariZem da doqtorma gJegoJ roCkam ganixiles
universitetsa da ssmm akademias Soris urTierT TanamSromlobis
memorandumis safuZvelze aRebuli valdebulebebis Sesrulebis
sakiTxebi da 2015 wlis samomavlo gegmebi, romlebic exeba am or
organizacias Soris agrarul sferoSi aqtualuri proeqtebis
gadawyvetisaTvis
erToblivi
SemoqmedebiTi
jgufebis
Camoyalibebas da maTi muSaobis organizebas.
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Sexvedris monawileebi, marcxnidan: doqt. g. ronCka, akdemiis
w/kor. e. SafaqiZe, akademiis vice-prezidenti akad. g. jafariZe,
doqt. a. giorgaZe, magistri l. Cofliani.
3.1.8. regionaluri konferencia yirgizeTSi
2014 wlis 17-21 noembers q. biSkekSi (yirgizeTi) Catarda
regionaluri konferencia, romelic mieZRvna Sua aziisa da
samxreT kavkasiis qveynebSi fermerTa sakonsultacio centrebis
arsebul mdgomareobas da misi ganviTarebis gzebis dasaxvas.
konferenciis organizatori iyo am qveynebis kvleviTi
organizaciebis asociacia “CACAARI” da sasoflo-sameurneo
kvlevebis
globaluri
forumi
“GFAARI”;
regionalur
konferenciaSi monawileoba miiRes centraluri aziisa da
samxreT
kavkasiis
qveynebis
warmomadgenlebma,
agreTve
saerTaSoriso
organizaciebis
da
amerikis
ilinoisis
universitetis warmomadgenlebma.
saqarTvelodan konferenciis muSaobaSi monawileoba
miiRes soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma
akad. g. aleqsiZem, soflis meurneobis saministros kvleviTi
centris warmomadgenelma a. mamalaZem da siRnaRis sainformaciosakonsultacio centris xelmZRvanelma b.bolRaSvilma. TaTbirze
moxsenebiT gamovida akad. g. aleqsiZe, romelmac Seafasa
saqarTveloSi sakonsultacio centrebis (saqarTvelos soflis
meurneobis saministros, aWaris soflis meurneobis saministros)
da
arasamTavrobo
organizaciebis
(saqarTvelos
fermerTa
kavSiri, biomravalferovnebis asociacia “elkana”) muSaoba,
TaTbiris
monawileebma
am
mimarTulebiT
saqarTveloSi Catarebuli muSaoba Seafases dadebiTad.
gansakuTrebiT
aRiniSna
amerikis
SeerTebuli
Statebis daxmarebis fondis (USAID), agreTve ilinoisis da
texasis universitetebis
didi
daxmareba
fermerTa
sakonsultacio centrebis organizebasa da maTTvis treiningebis
CatarebaSi.
TaTbiris
muSaobis
Semdeg
Catarda
“CACAARI”
sameTvalyureo sabWos sxdoma, romelsac uxelmZRvnela akad.
guram aleqsiZem. sxdomaze ganixiles sakiTxi msgavsi TaTbiris
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Catarebis
Sesaxeb
momaval
avtonomiuri respublika).

wels

q.

baTumSi

(aWaris

regionaluri konferenciis monawileebi, q. biSkeki, yirgizeTi,
21 noemberi, 2014 w.

3.1.9. saerTaSoriso seminari vladikavkazSi
2014
wlis
21
oqtombers
q.
vladikavkazSi
gaimarTa
saerTaSoriso
seminari,
romelic
Catarda,
rogorc
mosamzadebeli
etapi
saerTaSoriso
samecniero
konferenciisa “mecniereba,
ganaTleba
da
sainformaciosaganmanaTleblo saqmianoba –MmTis teritoriebis mdgradi
ganviTarebis safuZveli”. aRniSnuli konferencia gaimarTeba 2015
wels.
seminaris muSaobaSi monawileoba miiRo da plenarul
sxdomaze moxsenebiT gamovida saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
swavluli
mdivani-samecniero
ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe.
plenaruli sxdomis Semdeg gaimarTa mrgvali magidebi
sxvadasxva
mimarTulebebiT: adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
administraciis
roli
MmTis
teritoriebis
mdgradi
ganviTarebisaTvis
saWiro
proeqtebisa
da
programebis
realizaciis saqmeSi; soflis meurneobis ZiriTadi problemebi,
amocanebi da roli mTis teritoriebis ganviTarebaSi; mTis
teritoriebis demografiuli, sociluri da mediko-biologiuri
problemebi;
sainformacio-sakomunikacio
teqnologiebi
da
saganmanaTleblo
saqmianoba
mTis
teritoriebis
mdgradi
ganviTarebisaTvis; mecnierebis ZiriTadi problemebi, amocanebi
da miRwevebi mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis saqmeSi;
ganaTleba
da
misi
roli
mTis
teritoriebis
mdgradi
ganviTarebis
saqmeSi;
garemos
dacva
da
racionaluri
bunebaTsargebloba;
mrewveloba,
transporti,
energetika,
mSenebloba
da
komunaluri meurneoba
mTis
teritoriebis
pirobebSi;
mTis
teritoriebis
turistul-sareakreacio
potenciali;
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seminaris organizatori iyo saerTaSoriso sainovacio
samecniero-teqnologiuri centri “mTis teritoriebis mdgradi
ganviTareba”, romelic Seqmnilia iuneskos mxardaWeriT.

3.2.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
2014 wels Catarebuli RonisZiebebi.

3.2.1. seminari mecxoveleobis sakvebis mopovebis alternatiuli
RonisZiebebis sesaxeb.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014 wlis
28 marts Catarda seminari Temaze: “Semodgomaze TuTis gauxeSebuli
foTlisagan
mecxoveleobis
aratradiciuli
sakvebis
(nekeris)
damzadeba, mizanSewoniloba da efeqturoba”. momxseneblebi - akademiis
wevr-korespondenti giorgi nikoleiSvili da akad. doqtori TinaTin
dalaliSvili.
aRiniSna, rom mTiani da dabalmTiani aWaris ferdobebis umetesoba
Zlieri da saSualo xarisxiTaa erozirebuli, rac xSirad teritoriis
sasoflo-sameurneo brunvidan gamosvliT mTavrdeba erozirebuli
movlenebis
damangreveli
moqmedeba
mniSvnelovnad
izRudeba
mcenareuli safaris rogorc miwiszeda organoebiT (gansakuTrebiT
foTliT) ise fesvTa sistemis meSveobiT. TuTis kulturas ki am
TvalsazrisiT metad mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia,
rogorc farTofoTlovan, Zlieri fesvTa sistemis, Zlieri merqnis
mqone sanayofe mcenares. saqarTveloSi Znelad moipoveba sxva iseTi
mcenare, romelsac TuTis msgavsad mravalmxrivi gamoyeneba hqondes.
TuTis sasargeblo Tvisebebi saSualebas iZleva ganxorcieldes
unarCeno
teqnologia,
amitom
bunebrivia
Zlierdeba
sameurneo
daniSnulebiT misi gamoyenebis interesi. TuTis nayofisagan CvenSi
mravalgvari sakvebi daniSnulebis produqtebis momzadebis xalxuri
tradiciebi arsebobs, magram foTlis da Reros gamoyeneba e.w
“nekerisa” da fqvilis dasamzadeblad cxovelTa zamTris sakvebad jer
kidev Seswavlis fazaSia.
mTiani aWaris adgilobrivi mosaxleoba (sadac soflis meurneobis
wamyvani dargi memcenareobasTan erTad mecxoveleobaa) pirutyvis
zamTris sakvebad (saxnav-saTesi savargulebis simciris gamo) iyenebs
wiflis,
nekerCxlis,
muxis,
cacxvis
da
sxva
foTlovani
mcenareulobisagan damzadebul “nekeris”. rogorc literaturuli
wyaroebiT (g.nikoleiSvili 2003, a.koroxaSvili 2003 da sxv) dasturdeba
Semodgomaze gauxeSebuli TuTis foTlis 1 kg. mSral masaSi sakvebi
erTeulebis raodenoba mdelos Tivis igive maCvenebels aRemateba 29,3%iT, nekerCxals-55,0%-iT, parkosan mcenareTa narCenebs 25,3% da a.S. aseve
jobnis rogorc samyuras Tivas 8,5%-iT, ise ionjis-15,4%-iT (g.
nikoleiSvili 2010).
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TuTis foToli Sedgeba wylisa da mSrali nivTierebebisagan,
romelTa Tanafardoba ganapirobebs mis maRal kvebiT Rirebulebas
mSrali nivTierebebidan TuTis foTolSi uxvadaa, organuli da
mineraluri
nivTierebebi,
vitaminebi,
mikroelementebi,
uazoto
eqstraqtuli nivTierebebi da sxva. maTi CarTva cxovelTa kvebis
racionSi (rogorc mwvane, ise gauxeSebuli), zrdis Zroxis wveladobas,
rZeSi cximianobas, amaRlebs kurdRlebis produqtiulobas, Zalze
efeqturia mecxvareobasa da mefrinveleobaSic.
Ggarda amisa mecxoveleobisaTvis tyis mcenareulobiT “nekeris”
damzadeba uaRresad Sromatevadi da naklebyuaTiania, TuTa ki garda
imisa, rom iviTarebs didi zomis foTlebs, ufro intensiuradaa
SefoTlili, gamxmari foTolic totze rCeba, didi upiratesobiT
gamoirCeva
sxva
mcenareebisagan
sayuaTo
sakvebi
nivTierebis
SemcvelobiT rogorc foTolSi ise ylortSic.
Cvens mier qedas raionis sof. Mmerisis magaliTze saangariSo
periodSi mosinjviTi samuSaoebi Catarda TuTis mwvane foTlisa da
ylortis qimiuri SeswavlisTvis. AAaRmoCnda, rom rogorc foToli ise
“nekeri” da mzardi ylortic mdidaria sakvebi nivTierebiT, maRalia
masSi cilebis, cximebisa da naxSirwylebis Semcveloba, Sesabamisad
maRalia foTlisa da ylortis kvebiTi Rirebuleba.
sazrdo
nivTierebebis
Semcvelobis
mixedviT
yuaTianobis
gaangariSebiT,
foTlis
kvebiTma
Rirebulebam
naturalur
mdgomareobaSi 0,85 sakvebi erTeuli Seadgina, nekerSi 0,48, xolo
totebSi 036.
Aamrigad,
sazrdo
nivTierebebis
Semcvelobisa
da
kvebiTi
Rirebulebis mixedviT TuTis foToli da nekeri sakmaod yuaTiania da
misi gamoyeneba SeiZleba aramarto mcoxnavebis, aramed monogastruli
cxovelebis kvebaSic.
Ffermer mevlud TurmaniZis sakarmidamo nakveTze (7500m 2) arsebuli
TuTis nargaobiT gaTvaliswinebulia jiSi triploid 13-s nayofisagan
saojaxo moxmarebis produqtebis momzadeba, mzardi (mwvane) foTlebiT
mag. abreSumis Wiis gamokveba da gauxeSebuli foTliT-wveros
gaumerqnebel nawils ylortebiT “nekeris” damzadba cxovelTa
zamTris sakvebad sxva mcenareulobasTan erTad. Seiswavleba maTi
efeqturoba da mevlud TurmaniZis magaliTis msgavsad, dainteresebis
SemTxvevaSi TuTis sargavi masala gadaecema adgilobriv mosaxleobas.
3.2.2. seminari saxnavi miwis intensiurad gamoyenebis problemebze.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014
wlis 19 marts gaimarTa seminari „saxnavi miwis intensiurad
gamoyenebis problemebi” (wignis sakvebi kulturebis agrowesebis
prezentacia).
masSi
monawileoba
miiRes
akademiis
prezidentma
akademikosma guram aleqsiZem, akademiis vice-prezidentma akademikosmdivanma givi jafariZem, akademikosebma: givi caguriSvilma, gogola
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margvelaSvilma, petre nasyidaSvilma, revaz CageliSvilma, zaur
Canqselianma, jumber onianma. akademiis wevr-korespondentebma Tamaz
TurmaniZem,
oTar
lipartelianma,
elguja
SafaqiZem,
akademiis
swavlulma mdivanma akad. doqt. anatoli giorgaZem, mecnierebaTa
doqtorma ioseb sarjvelaZem, mcxeTis municipalitetis sainformaciosakonsultacio samsaxuris ufrosis moadgilem akad. doqtorma
avTandil
mumlaZem,
siRnaRis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio samsaxuris ufrosma bondo bolRaSvilma, akad.
doqtorma nato kakabaZem da sxvebma.
3.2.3. mrgvali magida
sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisa da
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros
erToblivi
TanamSromlobiT 2014 wlis 6 Tebervals saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda mrgvali magida
Temaze: “sasoflo-sameurneo kooperativebis roli agraruli
seqtoris ganviTarebaSi”.
mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRo ssmm akademiis
akademiuri sabWos wevrebma, soflis meurneobis saministros
departamentebis
warmomadgenlebma,
saqarTvelos
raionebis
sainformacio-sakonsultacio
samsaxuris
TanamSromlebma,
fermerebma da sxva.
sxdoma gaxsna akademiis prezidentma, saqarTvelos smm
akademiis akademikosma guram aleqsiZem. sityviT gamovidnen:
saqarTvelos soflis meurneobis ministri Salva fifia, sasoflosameurneo kooperativebis ganviTarebis saagentos Tavmjdomare
giorgi miSelaZe, saqarTvelos smm akademiis akademikosebi: Tamaz
kunWulia, napoleon qarqaSaZe,E nodar WiTanava, omar qeSelaSvili,
akademiis wevr/korespondenti paata koRuaSvili.
aRiniSna,
rom
xelisuflebam
fermerTa/glexTa
nebayoflobiTi,
sargebelze
orientirebuli
kooperaciis
ganviTareba agraruli politikis erT-erT mTavar mimarTulebad
airCia, radgan kooperativebis Camoyalibebam xeli unda Seuwyos
soflad damatebiTi samuSao adgilebis Seqmnasa da Tanamedrove
teqnologiebis danergvas; kooperaciam mosavlianobis gazrda da
danaxarjebis
Semcireba
unda
uzrunvelyos;
kooperativebSi
gawevrianebuli
fermerebisaTvis/glexebisaTvis
ufro
xelmisawvdomi
gaxdeba
rogorc
finansuri
resursi,
aseve
produqciis sarealizacio bazrebi qveynis SigniT da qveynis
gareT. mTavrobis mizania, rogorc ministrma Salva fifiam
ganacxada,
“gavaZlieroT
fermerebi/glexebi,
gavaZlieroT
adgilobrivi warmoeba. unda ganxorcieldes yvela saxelmwifo
proeqti, maT Soris kooperativebis ganviTarebis xelSewyoba, rac
sagadasaxado SeRavaTebs, finansur resursTan xelmisawvdomobas,
kvalifikaciis asamaRlebel saswavlo proeqtebs gulisxmobs da
qveynis
ekonomikis
gaZlierebazea
orientirebuli”.
sxdomaze saubari Seexo kooperativebis ganviTarebis
saagentos mier ganxorcielebul da dagegmil RonisZiebebs. aseve
aRiniSna, rom xelisuflebam SeimuSava Sesabamisi sakanonmdeblo
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baza, romelic saqarTvelos parlamentma miiRo 2013 wlis 12
ivliss. aRniSnuli kanonis miRebis safuZvelze Seiqmna sajaro
samarTlis iuridiuli piri ”sasoflo-sameurneo kooperativebis
ganviTarebis
saagento”,
romelic
sasoflo-sameurneo
kooperativebisaTvis statusis miniWebas, Sewyvetas, monitoringsa
da saxelmwifo programebis ganxorcielebas uzrunvelyofs.
rogorc akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem
aRniSna; “am etapze uaRresad mniSvnelovania sazogadoebis
sworad informireba, samecniero wreebis CarTuloba, maTi
gamocdilebisa da codnis gaziareba”.
Sexvedris dasasruls gaimarTa diskusia zemoaRniSnul
sakiTxebze, sadac meti aqtiurobiT gamoirCeodnen saqarTvelos
regionebis warmomadgenlebi.
3.2.4. seminari
“marcvleuli kulturebis mosavlianobis amaRlebis genetikuri da
seleqciuri safuZvlebi”
2014 wlis 26 marts saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
sxdomaTa
darbazSi
gaimarTa seminari
“marcvleuli
kulturebis mosavlianobis amaRlebis genetikuri da seleqciuri
safuZvlebi”. seminars eswrebodnen rogorc ssmm akademiis wevrebi, ise
mowveuli stumrebi – mecnierebi, dargis specialistebi da warmoebis
warmomadgenlebi, maT Soris
ssmm akademiis akademikosebi g. aleqsiZe, g. jafariZe, p. nasyidaSvili, g.
margvelaSvili, j. oniani, g. caguriSvili, v. kvaliaSvili, n.
CxartiSvili, ssmm akademiis wevr-korespondentebi o. liparteliani, T.
TurmaniZe, e. SafaqiZe, akademiis swavluli mdivani akad. doqt. a.
giorgaZe, akad. doqtori q. mWedliSvili, prezidentis TanaSemwe T.
epitaSvili, mowveuli stumrebi.
seminari gaxsna da Sesavali sityva warmoTqva ssmm akademiis
prezidentma akad. g. aleqsiZem. seminarze ZiriTadi moxseneba gaakeTa
akad. petre nasyidaSvilma Temaze: “genetikuri resursebis mniSvneloba
da gamoyeneba seleqciaSi”. moxsenebis irgvliv gaimarTa kamaTi,
romelSic monawileoba miiRes: akad. doqtorma n. CxutiaSvilma
(xorblis kulturebi), sau-is sr. profesorma c. samadaSvilma
(tritikales
kultura),
akad.
w/k
o.
lipartelianma
da
Sps
“lomTagoras” mecn. muSakma z. jinjixaZem (simindis kultura), sm
mecnierebaTa kandidatma z. saraliZem (qeris kultura), sm mecnierebaTa
kandidatma T. koduam (parkosnebis kultura), prof. i. zedgeniZem
(kartofilis kultura).
seminarze daisva marcvleuli kulturebis mosavlianobis da
xarisxobrivi
maCveneblebis
gadidebis
RonisZiebebis
gatarebis
aucileblobis sakiTxebi da warmodgenili iqna ramdenime winadadeba
da rekomendaciebi, maT Soris: momzaddes sagazeTo statia da
saqarTveloSi Seiqmnas “xorblis saxli” (sadac Tavmoyrili iqneba
Sesabamisad
jiSebi,
gaecnobian
rekome ndaciebs
da
agroteqnikur
RonisZiebebs da a. S.) – akad. g. aleqsiZe; kartofilis meoradi
meTesleobis Rrmad SeswavlisaTvis ssmm akademiis
agronomiul
samecniero ganyofilebaSi Seiqmnas samuSao jgufi da SemuSavdes
RonisZiebebis gegma-grafiki – prof. i. zedgeniZe; eTxovos saqarTvelos
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soflis meurneobis saministros organizacia gaukeTos saSemodgomo
xorblis “varZia”
saTesle masalis SeZenas fermerebisagan –akad.
doqt. g. xuciSvili; aRiniSna, rom saqarTveloSi sabednierod
DdReisaTvis ar arsebobs genmodificirebuli xorbali, xolo qveynis
sainformacio saSualebebi avrceleben ara swor informaciebs, rasac
sWirdeba
akademiis
mxridan
mWidro
kontaqti
presasTan
da
televiziebTan – akad. g. aleqsiZe.
3.2.5. mrgvali magida saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis erovnul koordinatorebTan
2014 wlis 21 marts ssmm akademiis saaqto darbazSi Catarda
mrgvali
magida
erovnul
koordinatorebTan.
Sexvedras
uZRveboda ssmm akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani
akad. givi jafariZe, romelmac farTod gaaSuqa erovnuli
koordinatorebis rolis mniSvneloba agraruli dargis da misi
mimarTulebebis
warmatebiT
ganviTarebaze;
aRiniSna,
rom
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiaSi
Camoyalibebulia agraruli dargis 22 mimarTulebaSi erovnuli
koordinatorebis
instituti,
romelSic
gaerTianebuli
arian mecnierebis TvalsaCino warmomadgenlebi, romelTa Sromebs
aqvT maRali Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba, aqtiur
monawileobas Rebuloben gamoyenebiT da fundamentur mecnierul
problemaTa damuSavebaSi, romlebic dakavSirebulia qveynis
agraruli seqtoris mecnierul uzrunvelyofasTan, iRwvian
maRalkvalificiuri
samecniero
kadrebis
momzadebisaTvis.
TiToeuli mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier
Camoyalibebulia samuSao jgufebi, romlebic dakompleqtebulia
TvalsaCino mecnierebiT da praqtikosi specialistebiT.
akad. g. jafariZis mier gaanalizebuli iqna soflis
meurneobis DdRevandeli mdgomareoba da is perspeqtivebi,
romelic gamoikveTa ssmm akademiis da saqarTvelos soflis
meurneobis saministros urTierT TanamSromlobis Sedegad da am
mimarTulebiT erovnuli koordinatorebis rolis mniSvneloba.
Sexvedraze azri gamoTqves erovnulma koordinatorebma:
akad. r.maxarobliZem, akad. g.margvelaSvilma, akad. g.guguSvilma,
akad. r.CageliSvilma, akad. n.baRaTuriam, akad. g.caguriSvilma,
akad. wevr-korespondentma e.SafaqiZem.
Sexvedraze
zepiri prezentacia gaakeTa saqarTvelos
soflis meurneobis saministrosTan axlad Camoyalibebuli
samecniero-kvleviTi centris direqtoris m.S. akad. doqtorma
l.ujmajuriZem, romelic amave dros
aris ssmm akademiis
erovnuli koordinatori mevenaxeobis mimarTulebiT.
Sexvedraze gadawyda, rom erovnuli koordinatorebis mier
gaweuli saqmianoba da maT mier Sesrulebuli proeqtebi
periodulad mosmenili iqnes akademiis akademiur sabWoze, sadac
mizanSewonili
iqneba
soflis
meurneobis
saministros
warmomadgenlebis daswrebac; periodulad moewyos erovnuli
koordinatorebis gasvliTi seminarebi saqarTvelos raionebSi,
sadac
ganxiluli
iqneba
fermerebTan
gansaxorcielebeli
proeqtebi da am RonisZiebis iniciatorad ssmm akademiasTan
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erTad iqneba raionis
sainformacio centrebi.

soflis

meurneobis

sakonsultacio-

3.2.6. mrgvali magida saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiaSi
2014 wlis 18 marts ssmm akademiaSi Catarda Sexvedra akademiis
wevrebsa
da
ssmm
akademiisa
da
sxva
organizaciebTan
gaformebuli memorandumis SemmuSavebel komisiebTan.
2013
wels
ssmm
akademiam
gaaforma Semdegi urTierT
TanamSromlobis
memorandumebi:
saqarTvelos
agrarul
universitetTan, saqarTvelos profesiuli ganaTlebis fondTan,
aWaris
soflis
meurneobis
saministrosTan,
a.wereTlis
saxelmwifo universitetTan, samecniero-sainformacio JurnalTan
“axali agraruli saqarTvelo”, vinicis erovnul agrarul
universitetTan
(ukraina),
yazaxeTis
meqanizaciisa
da
eleqtrifikaciis

s/k

institutTan.

mzaddeba

memorandumis

gaformeba saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiasTan,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministrosTan,
garemos
dacvisa da bunebrivi resursebis saministrosTan, saqarTvelos
teqnikur universitetTan,.
Sexvedras xelmZRvanelobda ssmm akademiis prezidenti akad. g.
aleqsiZe. Sexvedris muSaobaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis
vice-prezidentma, akademikos-mdivanma akad. g. jafariZem, ssmm
akademiis akademikosebma a. didebuliZem, j. kacitaZem, r.
CageliSvilma, T. kunWuliam, z. cqitiSvilma, akademiis wevrkorespondentma e. SafaqiZem, akademiis swavlulma mdivanma akad.
doqtorma a. giorgaZem, aWaris s.m. saministros ministris
pirvelma moadgilem i. abulaZem, a. wereTlis universitetis
reqtoris
moadgilem
prof.
r.
kopalianma,
saqarTvelos
profesiuli ganaTlebis fondis Tavmjdomaris moadgilem a.
TxilaiSvilma, stu-is sr. profesorma g. gagoSiZem, samecniero
Jurnal
“axali
agrarul
saqarTvelo”-s
redaqtorma
S.
maWaraSvilma.
Sexvedraze
ganixiles
TanamSromlobis
mxareebs
Soris
samomavlo
gegmebi
da
Catarebuli
RonisZiebebi
da
am
mimarTulebiT ssmm akademiis saqmianobis samomavlo perspeqivebi.
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3.2.7. mrgvali magida saqarTvelos agraruli
biomravalferovnebis Sesaxeb
biologiur mecnierebaTa asociacia “elkanas” ofisSi,
proeqtis _ “saqarTvelos agraruli biomravalferovnebis Sesaxeb
eleqtronuli
katalogis
momzadeba”,
farglebSi
Catarda
Sexvedrebi mrgvali magidis formatSi, romelic Seexeboda
katalogis komponentebis ganxilvas.
ssmm
akademiis
monawileoba
aRniSnul
RonisZiebaSi
saintereso iyo imiTac, rom akademiasTan Camoyalibebulia
“biomravalferovnebis
centri”,
romlis
Tavmjdomarea ssmm
akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.
Sexvedrebze, sadac warmodgenili iyo agraruli dargis
eqspertebis
mier
momzadebuli
masalebi,
mimdinareobda
recenzentebisa da redaqtoris/koreqtoris SeniSvnebis ganxilva,
diskusiis gamarTva da
mosazrebebis Sejereba. saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiidan
aRniSnul
RonisZiebebSi monawileoba miiRes akademiis swavlulma mdivanma,
samecniero ganyofilebebis koordinatorma anatoli giorgaZem,
romelic
amave
dros
aris
ssmm
akademiasTan
arsebuli
biomravalferovnebis
centris
Tavmjdomaris
moadgile
(komponenti – sasoflo-sameurneo cxovelebi, frinvelebi, Tevzebi
_ 15 marti, 2014weli) da qeTevan mWedliSvilma, fermerebTan
kavSirisa da saqmianobis koordinatorma (komponentebis _
mindvris kulturebi - 10 aprili, 2014w.; vazi - 24 aprili, 2014w.;
xili da kenkrovnebi _ 10 ivnisi, 2014w.).
Sexvedrebze aRiniSna, rom proeqti _ “saqarTvelos
agraruli biomravalferovnebis Sesaxeb eleqtronuli katalogis
momzadeba”, mniSvnelovani SenaZeni iqneba qveynis soflis
meurneobis mimarTulebis yvela specialistisTvis, sasargeblo
naSromi iqneba rogorc agraruli mimarTulebiT dasaqmebuli
mecnierebisa
da
mkvlevarebisaTvis,
ise
umaRlesi
saganmanaTleblo dawesebulebebis bakalavrebis, magistrebis da
doqtorantebisaTvis.
3.2.8. Sexvedra sakvebis usafrTxoebis sakiTxebze
2014 wlis 15 aprils saparlamento fraqcia “qarTuli
ocneba - mrewvelebis” Tbilisis ofisSi gaimarTa Sexvedra, sadac
ganixiles saqarTvelos kanonis “sursaTad/cxovelis sakvebad
gamoyenebuli genetikurad modificirebuli organizmebis da
maTgan warmoebuli genmodificirebuli produqtis etiketirebis
Sesaxeb” proeqti; SexvedraSi monawileobdnen
saqarTvelos
parlamentis dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis
komitetis
Tavmjdomare
zurab
tyemalaZe,
saqarTvelos
parlamentis wevri - fraqcia “qarTuli ocneba-mrewvelebis”
Tavmjdomare giorgi TofaZe, saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti akademikosi guram aleqsiZe,
akademiis vice-prezidenti – akademikos mdivani akademikosi givi
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jafariZe, akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare akademikosi
napoleon
qarqaSaZe,
ssmm
akademiis
akademikosebi
nugzar
baRaTuria, zurab cqitiSvili da nodar WiTanava, akademiis
swavluli mdivani, soflis meurneobis doqtori anatoli
giorgaZe, sursaTis erovnuli saagentos ufrosis moadgile
Tengiz
kalandaZe,
soflis
meurneobis
saministros
laboratoriis direqtoris moadgile ana gulbani.
genmodificirebuli sakvebi produqtebis qveyanaSi Semotanisa
da
markirebis
kanonmdeblobis
CarCoebSi
moqcevis
aucileblobaze isaubres saqarTvelos parlamentis dargobrivi
ekonimikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomarem
zurab tyemalaZem da parlamentis wevrma giorgi TofaZem.
aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa diskusia. TavianTi
mosazrebebi daafiqsires Sexvedris monawileebma. aRiniSna, rom
am
sakiTxze
momzadebuli
kanonis
proeqti
farTo
ganxilvisaTvis daegzavnos saqarTvelos parlamentis Sesabamis
komitetebs,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, sxva
dainteresebul organizaciebs da specialistebs. mizanSewonilia
kanonproeqtis
farTo
ganxilvis
Semdeg
miRebuli
iqnes
qveynisaTvis sasikeTo gadawyvetilebebi.

3.2.9. mrgvali magida sursaTis, cxovelis sakvebis uvneblobaze
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
2014 wlis 7 aprils gaimarTa mrgvali magida Temaze: “sursaTis,
cxovelis sakvebis uvneblobis, veterinariisa da mcenareTa dacvis
kodeqsis ganxilva”.
mrgvali magidis muSaobaSi monawilebdnen saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis
vice-prezidenti,
akademikos-mdivani akademikosi givi jafariZe, ssmm akademiis
akademikosebi: zurab cqitiSvili, Tengiz yuraSvili, gogola
margvelaSvili,
nugzar
baRaTuria;
ssmm
akademiis
wevrkorespondentebi: elguja SafaqiZe, omar bedia, ssmm akademiis
swavluli mdivani, doqtori anatoli giorgaZe;
mecnierebaTa
doqtorebi: givi basilaZe, daviTi goderZiSvili, giuli gogoli,
vladimer TvaliaSvili, levan TorTlaZe,
maia kereseliZe,
roland mitiCaSvili, ioseb sarjvelaZe, guram tyemalaZe, Sadiman
focxveria, amrosi Wkuaseli; doqtorebi: givi beReluri, Tengiz
fircxalaiSvili, giorgi xatiaSvili; mowveuli stumrebi: ssip
sursaTis erovnuli saagentos ufrosis moadgile mixeil soxaZe,
saqarTvelos parlamentis janmrTelobis dacvisa da socialur
sakiTxTa komitetis wamyvani specialistebi: maia esebua, nikoloz
varnaziSvili.
mrgvali magidis muSaoba gaxsna da “sursaTis/ cxovelis
sakvebis uvneblobis, veterinariisa da mcenareTa dacvis kodeqsis”
realurad amoqmedebis mniSvnelobasa da aucileblobaze isaubra
ssmm akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis
samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivanma, akad. zurab cqitiSvilma.
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gaimarTa diskusia, romelSic monawileoba miiRes: akad. givi
jafariZem, ssip sursaTis erovnuli saagentos ufrosis moadgilem
mixeil
soxaZem,
akad.
Tengiz
yuraSvilma,
saqarTvelos
parlamentis janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa
komitetis wamyvanma specialistebma maia esebuam da nikoloz
varnaziSvilma, mecnierebaTa doqtorebma: givi basilaZem, maia
kereseliZem, guram tyemalaZem.
aRiniSna, rom aucilebelia kodeqsis 22-e muxlSi, romelic
Seexeba saagentos uflebebsa da movaleobebs sursaTis/ cxovelis
sakvebis
uvneblobis,
veterinariisa
da
mcenareTa
dacvis
sferoebSi, Sevides damateba b.b) qvepunqtSi Semdegi redaqciiT:
“biznesoperatoris
moTxovnis
safuZvelze
oficialuri
informaciis miwodeba cxovelTa dasnebovnebuli kerebisa da
veterinaruli keTilsaimedoobis Sesaxeb”.
mrgvali magidis muSaoba Seajama saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentma - akademikosmdivanma givi jafariZem.
3.2.10. saerTaSoriso seminari Temaze: „daWaobebuli
teritoriebis ekosistemis mdgradi marTva“.
2014 wlis 04 aprils Catarda saqarTvelos soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
hidromelioraciis
mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi jgufis
seminari
Temaze:
„daWaobebuli
teritoriebis
ekosistemis
mdgradi marTva“ (erovnuli koordinatori irakli yruaSvili –
saqarTvelos
teqnikuri
universitetis
sruli
profesori,
teqnikis mecnierebaTa doqtori).
seminari Catarda Semdegi organizaciebis egidiT:
1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia,
Tbilisi, saqarTvelo;
2. saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
3. somxeTis
erovnuli
agraruli
unievrsiteti,
erevani,
somxeTi;
4. arqiteqturisa
da
mSeneblobis
erevnis
saxelmwifo
universiteti, erevani, somxeTi;
5. iuneskos
wylis
resursebis
marTvis
saerTaSoriso
instituti, delfti, niderlandebi;
ZiriTadi momxsenebeli: profesori ani van-dami, iuneskos
wylis resursebis marTvis saerTaSoriso instituti, delfti,
niderlandebi;
seminaris
muSaobaSi
monawileoba
miiRes: saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. g.
aleqsiZem (seminaris xelmZRvaneli),akademiis vice-prezidentma,
akademikos-mdivanma, akad. g. jafariZem, ssmm akademiis akademikosma
n. baRaTuriam, akademiis akademiuri departamentis ufrosma, ssmm
akademiis wevr-korespondentma e. SafaqiZem, akademiis swavlulma
mdivanma,
doqtorma a.
giorgaZem,
akademiis
saerTaSoriso
urTierTobebis
mTavarma
specialistma
T.epitaSvilma;
saqarTvelos tenikuri universitetidan: irakli yruaSvilma
– sruli profesori; irma inaSvilma - asocirebuli profesori;
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konstantine bziavam - asocirebuli profesori; Tamaz odilavaZem
- asocirebuli profesori; Sorena kupreiSvilma - asocirebuli
profesori; inga iremaSvilma - asistent profesori; eduard
kuxalaSvilma
agraruli
universiteti,
sruli
profesori;
somxeTis erovnuli agraruli universitetidan: artak
zaxarianma
- asocirebuli profesori; ruzana Saginianma asocirebuli profesori; hasmik xurSudianma- asocirebuli
profesori; marine markosianma - agrarul mecnierebaTa kandidati;
lilit simonianma - mecnier TanamSromeli;
arqiteqturisa
da
mSeneblobis
erevnis
saxelmwifo
universitetidan: ofelia kuCkoianma - asocirebuli profesori;
zara
manvelianma
profesori;
lilia
xaCaturianma
asocirebuli profesori; lilit karapetianma - asocirebuli
profesori; anuS xudoianma - arqiteqturisa d mSeneblobis
erevnis saxelmwifo universiteti, asistenti.

3.2.11. xalxTa megobrobis festivali
2014 wlis 6 seqtembers saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem da ssmm
akademiis akademiuri departamentis ufrosma akademiis wevrkorespondentma elguja SafaqiZem monawileoba miiRes saCxeris
raionis
sasazRvro
sofel
perevSi
Catarebul
xalxTa
megobrobis
festivalSi,
romlis
organizatorebi
iyvnen
arasamTavrobo organizacia “asociacia turizmi mSvidobisa da
ganviTarebisaTvis”, “asociacia mSvidobiani da saqmiani kavkasia”,
qarTul-afxazur-osuri koalicia “ndoba” da sxva arasamTavrobo
organizaciebi. festivalis ZiriTadi mizani iyo kulturaTa
dialogis
xelSewyoba
da
nacionaluri
samzareulos
popularizacia, romelic xalxTaSorisi mudmivi dialogis
sagania.
festivalis stumrebi da monawileebi iyvnen xelisuflebis,
samoqalaqo
sazogadoebis,
saqarTveloSi
akreditebuli
saelCoebis, saerTaSoriso organizaciebis, biznes seqtoris,
ganaTlebisa da kulturis sferoebis warmomadgenlebi
Sexvedraze sxva gamomsvlelეbTan erTad sityviT gamovida
akad.
guram
aleqsiZe,
romelmac
xazi
gausva
mimdinare
RonisZiebis mniSvnelobas, aRniSna festivalis organizatorebis
wvlili da wamoayena winadadeba, raTa msgavsi Sexvedrebi
gaimarTos qarTvel, afxaz, os da sxva erovnebis mecnierTa
Sorisac, rac kidev ufro ganamtkicebs am erovnebebs Soris
ndobis faqtors, romelic Semdgomi samSvidobo molaparakebebis
safuZveli da saxalxo diplomatiis ZiriTadi Semadgeneli
nawili iqneba.
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akad. g. aleqsiZe xalxTa megobrobis festivalze sityviT
gamosvlis dros (saCxeris r-oni, sof, perevi).
3.2.12. saqarTvelos mecnierebis erovnuli da saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiebis erToblivi Ria
kreba

2014 wlis 16 ivliss gaimarTa saqarTvelos mecnierebaTa
erovnuli
akademiis,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis da saqarTvelos soflis meurneobis
saministros
erToblivi
Ria
kreba,
romelic
mieZRvna saqarTvelos
mosaxleobis
kvebis
produqtebiT
uzrunvelyofas da sasursaTo usafrTxoebis problemebs.
damswre
sazogadoebas
Sesavali
sityviT
mimarTa
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidentma,
akad. giorgi kvesitaZem.
aRniSnuli Temis irgvliv ZiriTadi moxsenebiT gamovida
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademikosi nodar WiTanava.
Ria krebis TemasTan dakavSirebiT saintereso moxsenebebiT
gamovidnen: saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis
prezidenti, akademikosi giorgi kvesitaZe, saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi
guram aleqsiZe, saqarTvelos soflis meurneobis ministris
moadgile daviT galegaSvili, saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademikosebi petre nasyidaSvili, revaz
maxarobliZe, nugzar baRaTuria da guram papuniZe, saqarTvelos
mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentebi ramaz
xuroZe, leo Ciqava da qeTevan nemsaZe, saqarTvelos agraruli
universitetis reqtori laSa gociriZe, profesorebi gela
RliRvaSvili da giorgi gociriZe.
gaerTianebulma Ria krebam miiRo saTanado rekomendaciebi
soflis meurneobis produqtebiT saqarTvelos mosaxleobis
kvebis da sasursaTo problemebis gadaWris mimarTulebiT,
romlebic
mizanSewonilia
gaiTvaliswinos
saqarTvelos
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mTavrobam, agraruli dargis mecnierebma da soflis meurneobis
praqtikosma specialistebma.
3.2.13. saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier
momzadebuli strategiis ganxilva
2014 wlis 11 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiam ganixila saqarTvelos soflis meurneobis
saministroSi momzadebuli “saqarTvelos soflis meurneobis
ganviTarebis
strategia 2014-2020 wlebisaTvis”. startegiis
ganxilvaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis akademikosebma g.
aleqsiZem,
g.
jafariZem,
n.
qarqaSaZem,
n.
WiTanavam,
o.
qeSelaSvilma, g. margvelaSvilma, n. CxartiSvilma, n. baRaTuriam,
v. canavam, r. maxarobliZem, z. cqitiSvilma, ssmm akademiis wevrkorespondentebma e. SafaqiZem da o. bediam.
ganxilvaze aRiniSna, rom soflis meurneobis saministros
mier Sedgenili strategiis dokumentis
mizani da amocanebi
Seesabameba
soflis
meurneobis
ganviTarebis
dRevandel
situacias da misi ganxorcieleba xels Seuwyobs sasoflosameurneo warmoebis ganviTarebas, sursaTis uvneblobis da
usafrTxoebis uzrunvelyofas, qveynis ekonomikur da socialur
winsvlas, mravali aqtualuri sakiTxis dadebiTad gadawyvetas.
Sexvedraze gamoiTqva mosazrebebi, winadadebebi, SeniSvnebi
da survilebi, romlebic ganxilvisaTvis gadaecemaT saministros
da strategiis SemmuSavebel jgufs.
aRiniSna agreTve, rom saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
mecnierebis
mier
damuSavebulia
strategiuli
naSromi
“saqarTvelos
soflis
meurneobis
ganviTarebis
problemebi
da
gadawyvetis
mimarTulebebi”
(xelmZRvaneli akad. n. WiTanava). mizanSewonili iqneboda, rom
saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi strategiis
damuSavebaSi monawile avtorebis jgufi gacnoboda akademiaSi
damuSavebul aRniSnul naSroms, rac sasikeTod waadgeboda
mniSvnelovan dokuments qveynis soflis meurneobis ganviTarebisa
da aRmavlobis ganxorcielebis saqmeSi.
3.2.14. samecniero-praqtikuli konferencia
2014 wlis 07 noembers saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiaSi
Catarda
samecniero-praqtikuli
konferencia
Temaze:
“soflis
meurneobis
sakonsultacio momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”.
konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis
namdvilma
wevrebma
da
wevr-korespondentebma,
mowveulma
stumrebma: soflis
meurneobis
saministros
regionebTan
urTierTobis da koordinaciis sammarTvelos ufrosma Salva
kereseliZem, soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi
centridan: sazogadoebasTan urTierTobebis samsaxuris mTavarma
specialistma
nino
CxartiSvilma,
mebostneobis
samsaxuris
ufrosma nato kakabaZem da konsultatntma akaki mamalaZem,
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biologiur meurneobaTa asociaciis “elkana” xelmZRvanelma
mariam jorjaZem, saqarTvelos erovnuli akademiis guguSvilis
ekonomikis institutis TanamSromelma zurab reviSvilma.
konferenciaze
ZiriTadi
moxseneba
Temaze:
“soflis
meurneobis sakonsultacio momsaxurebis sistemebis Sesaxeb
saqarTveloSi”
gaakeTa
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem.
moxsenebis irgvliv TavianTi mosazrebebi da winadadebebi
gamoTqves S. kereseliZem, m. jorjaZem, n. CxartiSvilma, z.
reviSvilma, akademikosebma givi jafariZem, zaur Canqselianma,
omar qeSelaSvilma da akademiis wevr-korespondentma omar
bediam.
konferenciis Sedegebi Seajama ssmm akademiis prezidentma
akademikosma guram aleqsiZem.
konferenciam
miiRo
Sesabamisi
rezolucia,
romelic
saqarTveloSi fermerTa da soflis meurneobaSi dasaqmebuli
specialistebis
sakonsultacio
momsaxurebis
sistemis
gaumjobesebas exeba, sadac am saqmianobaSi pirvel rigSi soflis
meurneobis akademiis wamyvani roli aRiniSna.

konferenciis ZiriTadi Tema: “soflis meurneobis
sakonsultacio momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”momxsenebeli saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
prezidenti, akad. guram aleqsiZe

3.2.15. samecniero-praqtikuli konferencia Sida qarTlSi
2014
wlis
14
noembers
goris
suxiSvilis
saswavlo
universitetis
saaqto darbazSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis wliuri samuSao gegmis Sesabamisad da iniciativiT
Catarda gamsvleli samecniero-praqtikuli konferencia Temaze:
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“mexileobis
da
mebostneobis
Tanamedrove
mdgomareoba
da
ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”.
konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosebma g.
margvelaSvilma, i. vasaZem. v. kvaliaSvilma, g. badriSvilma, z.
Canqselianma, akademiis wevr-korespondentebma e. SafaqiZem da T.
TurmaniZem,
ssmm
akademiis
swavlulma
mdivanma
akademiurma
doqtorma a. giorgaZem, akademiis erovnulma koordinatorebma
mebostneobis dargSi prof. v. suxiSvilma da akademiurma doqtorma
n. kakabaZem, saqarTvelos soflis meurneobis saministros da
samecniero-kvleviTi centris specialistebma, Sida qarTlis da
goris sakrebulos warmomadgenlebma, Sida qarTlis sainformaciosakonsultacio
centris
specialistebma,
goris
suxiSvilis
saswavlo universitetis pedagogebma da studentebma, Sida qarTlis
mexileobis da mebostneobis mimarTulebebis fermerebma da
specialistebma.
konferencia gaxsna ssmm akademiis erovnulma koordinatorma
mexileobis dargSi akad. iuza vasaZem.
ssmm akademiis prezidentis da akademiuri sabWos saxeliT
konferencias miesalma akademiis akademiuri departamentis ufrosi,
akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe.
konferenciaze
moxsenebebiT
gamovidnen:
mexileobis
mimarTulebiT
akad.
i.
vasaZe
–“mexileobis
Tanamedrove
mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”, akad. g.
badriSvili – “mexileobis dargis samecniero dargis perspeqtivebi
Sida qarTlSi”, akad. v. kvaliaSvili –“adgilobrivi warmoSobis
xexilis jiSebis Seswavla, seleqcia da introduqcia”, akademiis
wevr-korespondenti T. TurmaniZe – “ekologiuri pirobebis gavlena
xexilovan
kulturaTa
zrda-ganviTarebasa
da
mosavalze”;
mebostneobis mimarTulebiT – akademiis erovnuli koordinatori,
goris suxiSvilis saswavlo universitetis reqtori, prof. v.
suxiSvili –“mebostneobis Tanamedrove mdgomareoba Sida qarTlSi”
da erovnuli koordinatori, sofl. meurn. saministros samecnierokvleviTi centris departamentis ufrosi, akademiuri doqtori n.
kakabaZe – mebostneobis ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”.
ZiriTadi moxsenebebis Semdeg konferenciis mniSvnelobasa da
Sida qarTlSi mexileobisa da mebostneobis ganviTarebasa da
dargebis problemebis gadaWris sakiTxebze isaubres ssmm akademiis
akad. g. margvelaSvilma, ssmm akademiis akad. z. Caqselianma,
saqarTvelos soflis meurneobis saministros koordinatorma n.
xoxaSvilma, Sida qarTlis sainformacio-sakonsultacio centris
specialistma j. dodaSvilma, goris sakrebulos wevrma x.
xaTaSvilma, Sida qarTlis municipalitetis agraruli komitetis
Tavmjdomarem m. melaniSvilma, fermerma gogi barbaqaZem, goris
suxiSvilis universitetis profesorebma d. goginaSvilma da d.
pavliaSvilma, soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi
centris biowarmoebis samsaxuris ufrosma g. wereTelma.
moxsenebebis, gamoTqmuli SeniSvnebisa da winadadebebis
gaTvaliswinebiT koferenciam miiRo Sesabamisi rekomendaciebi,
sadac miTiTebulia mexileobis da mebostneobis mimarTulebiT
samecniero-kvleviTi saqmianobis gaumjobesebis RonisZiebebi da am
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mimarTulebiT ssmm akademiis da soflis meurneobis saministros
rolis da funqciebis gaZliereba; rekomendaciebSi asaxulia
mexileobisa da mebostneobis mimarTulebiT kanonSemoqmedebiTi
saqmianobis
gaumjobesebis
aucilebloba,
agreTve
niadagis
nayofierebis gazrdis RonisZiebebis mniSvneloba, seleqciuri
muSaobis gaumjobeseba, mcenareTa mavneblebisa da daavadebebisagan
dacvis sakiTxebis srulyofa da am mimarTulebiT mkacri
sakanonmdebelo saqmianobis warmarTva, agroqimiuri samsaxuris
aRdgena, meqanizaciis da irigaciis sakiTxebis srulyofa da
gaumjobeseba da sxva.
konfereciaze
aRiniSna
agreTve
am
tipis
samecnieropraqtikuli konferenciebis Catarebis aucilebloba saqarTvelos
sxva regionebSic (soflis meurneobis sxva dargebisaTvis) da am
mizniT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
wamyvani rolis gaZliereba.
konferenciis masalebi gamocemulia SromaTa krebulis
saxiT (Tbilisi, ssmm akademiis gamomcemloba, 2014 w., 93 gv.).

samecniero-praqtikuli konferenciis monawileTa erTi jgufi.

3.2.16. mrgvali magida Temaze: “progresuli teqnologiebi
mecitruseobaSi”.
2014 wlis 19 noembers Cais, subtropikuli kulturebis da
Cais mrewvelobis institutSi (anaseuli, ozurgeTis raioni)
Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
Caisa da subtropikuli kulturebis mimarTulebis erovnuli
koordinatoris da misi jgufis mrgvali magida Temaze:
“progresuli
teqnologiebi
mecitruseobaSi”.
sxdomas
eswrebodnen institutis mecnier TanamSromlebi, ozurgeTis
raionis
amxanagobebis
da
fermerTa
warmomadgenlebi,
indmewarmeebi da sxva.
mrgval magidas xelmZRvanelobda erovnuli koordinatori
akad. valerian canava. man Tavis Sesaval sityvaSi aRniSna, rom
mrgvali
magidis
Catarebis
erT-erTi
mTavari
mizania
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mecitruseobaSi
progresuli
teqnologiebis
danergvis
aucilebloba da mimdinareoba da pasuxi gaeces im mraval
kiTxvebs,
romliTac
praqtikosi
mecitruseebi
mimarTaven
mecnierebs. aRniSnul iqna am mimarTulebiT garkveuli nabijebis
gadadgmis aucilebloba praqtikul sakiTxebze perioduli
swavlebebis CatarebiT da Sxam-qimikatebis gamoyenebis vadebis da
dozebis dazustebiT.
femerebisaTvis sasargeblo informaciebi gaakeTes da
SekiTxvebze
upasuxes
institutis
mecnierebma,
akademiurma
doqtorebma v. goliaZem da e. nikolaSvilma. mecnierebis
gamosvlebSi
aRniSnuli
iyo
Tanamedrove
teqnologiebis
danergvis
sakiTxebi,
mavneblebTan,
daavadebebTan
da
sarevelebTan brZolis RonisZiebebi. aRiniSna savaWro qselSi
arsebuli Sxam-qimikatebis dabali xarisxi da daisva sakiTxi
kontrolis gamkacrebis aucileblobaze. gamoiTqva survili rom
Sexvedrebi subtropikuli kulturebis movla-moyvanis sakvanZo
sakiTxebis vadebTan iyos dakavSirebuli da am calkeuli
sakiTxebis ganxilva da siaxleebis gacnoba moxdes periodulad.
saintereso
informaciebi
gaakeTes da
garkveuli
SekiTxvebi dasves feremerebma sof. Sromidan g. xomerikma, z.
mJavanaZem,
k,
cercvaZem;
maT aRniSnes,
rom
saxelmwifo
struqturebidan fermerebs araviTari mxardaWera ara aqvT,
gamokveTilia agroqimiuri laboratoriis Seqmnis aucilebloba;
aRiniSna niadagis analizis siZvire, rac mniSvnelovnad moqmedebs
sasuqebis dozebis gansazRaraze.
fermerebma yvela SekiTxvaze miiRes damakmayofilebeli
pasuxebi. mrgval magidaze miiRes dadgenileba, rom TiToeul
sofelSi Seiqmnas specialuri jgufebi, romlebic dakavSirebuli
iqnebian
mecnierebTan
da
moxdes
fermerebis
praqtikuli
daxmareba jiSebis SerCevis, Sxamkimikatebis da sasuqebis dozebis
da vadebis gansazRvris mimarTulebiT., agreTva sxva praqtikuli
winadadebebis gadasawyvetad.

mrgvali magida “progresuli teqnologiebi mecitruseobaSi”.
xelmZRvaneli-ssmm akademiis erovnuli koordinatori Caisa da
subtropikuli kolturebis mimarTulebiT akad. v. canava.
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erovnuli koordinatoris jgufis mier gamocemuli literatura
fermerebisaTvis.

3.2.17.
seminari
“sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba,
gamravleba, seleqcia, konservacia;”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 24 oqtombers 12 saaTze gaimarTa
seminari: “sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba,
gamravleba, seleqcia, konservacia;”
seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos
mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli
seminaris
mniSvnelobaze
da
sasoflo-sameurneo
mcenareTa
endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis
konservaciis aucileblobaze. seminars monawileebs aseve sityviT
mimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
samecniero
sabWos
Tavmjdomarem,
akademikosma
napoleon
qarqaSaZem. seminari mihyavda saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis
akademikos mdivans gogola margvelaSvils.
mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg sakiTxebze:
1. qarTuli
xorblis
endemuri
saxeobebi,
aborigenuli
da
seleqciuri jiSebi.
momxs. akademikosi petre nasyidaSvili
2. simindis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi
momxs. akademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani
3. xexilis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi
momxs. akademikosi vaJa kvaliaSvili
4. vazis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxs. akademikosi nodar CxartiSvili
5. subtropikuli mcenareebis endemuri saxeobebi, aborigenuli da
seleqciuri jiSebi.
momxs. akademikosi valerian canava
6. bostneuli kulturebis endemuri saxeobebi, aborigenuli da
seleqciuri jiSebi.
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momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori
valeri suxiSvili
7. klimatis cvlilebebTan dakavSirebuli stiqiuri movlenebis
monitoringis problemebi saqarTveloSi.
momxs. akademiis wevr-korespondenti Tamaz TurmaniZe
8. saqarTvelos tyis endemuri saxeobebis mdgomareoba da arealis
gafarToebis perspeqtivebi.
momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori
giorgi gagoSiZe.
seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma,
akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom dagegmilia
seminaris masalebis gamocema bukletis saxiT.
3.2.18. seminari “sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa
endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis
arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 30 oqtombers 12 saaTze gaimarTa
seminari: “sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri
saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli
mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”
seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos
mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli
seminaris mniSvnelobaze da sasoflo-sameurneo cxovelTa da
frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri
jiSebis konservaciis aucileblobaze. seminars monawileebs aseve
sityviT mimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis
samecniero
ganyofilebis akademikos mdivanma zurab cqitiSvilma.
mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg sakiTxebze:
1.
saqarTvelos soflis meurneobis saministros
samecniero centris miersasoflo-sameurneo cxovelTa da
frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri
jiSebis gamravlebis, seleqciisa da
konservaciisaTvis Casatarebeli samomavlo RonisZiebebis Sesaxeb.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis saministros
samecniero centris direqtoris moadgile mecxoveleobis
mimarTulebiT soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori,
profesori givi basilaZe.
2. gareuli frinvelebis endemuri saxeobebi da samonadireo
frinvelebi.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis swavluli mdivani, soflis meurneobis doqtori
anatoli giorgaZe.
3. Zroxis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
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momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori,
profesori cisana qilifTari.
4. Roris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori,
profesori roland mitiCaSvili.
5. cxvris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori givi beReluri.
6. frinvelis endemuri saxeobebi, aborigenuli da
seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori Tengiz
fircxalaiSvili.
7. saqarTveloSi gavrcelebuli bocvris jiSebis
produqtiulobis maCveneblebi da misi gaumjobesebis gzebi
momxsenebeli: akademikosi jemal guguSvili.
8. Tevzis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxsenebeli: magistri eldar kaSia.
9. futkris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori maia
feiqriSvili.
10. TuTis abreSumxvias endemuri saxeobebi, aborigenuli
da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori
nargiza baramiZe.
seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma,
akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom dagegmilia
seminaris masalebis gamocema bukletis saxiT.

seminaris mimdinareoba.
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3.2.19. Sexvedra saqarTvelos soflis meurneobis
ministrTan
2014 wlis 04 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumra saqarTvelos
soflis meurneobis ministri batoni oTar danelia. Sexvedras
akademiis mxridan eswrebodnen akademiuri sabWos wevrebi,
samecniero
ganyofilebebis
akademikos-mdivnebi,
akademiis
namdvili
wevrebi
da
wevr-korespondentebi,
samecniero
ganyofilebebis
swavluli
mdivani;
saministros
mxridan
SexvedraSi monawileoba miiRes ministris moadgilem iuri
nozaZem, ministris mrCevlebma akad. T. kunWuliam, o. kaWaravam da
S. kikaliSvilma, saministros sazogadoebasTan urTierTobis
samsaxuris warmomadgenlebma.
Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna akademiis prezidentma
akad. guram aleqsiZem, romelmac xazi gausva ministris akademiaSi
stumrobis mniSvnelobas, am ori uwyebis mzaobas urTierT
TanamSromlobis gaRrmavebis da erToblivi samomavlo muSaobis
perspeqtivebis mimarTulebiT; aRiniSna, rom sruldeba kanoniT
gaTvaliswinebuli punqti, rom saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademia aris saqarTvelos mTavrobis mrCeveli
agraruli sferos nebismier mimarTulebaSi, rasac mTlianad
iziarebs soflis meurneobis saministro da piradad ministri.
Sexvedris
mniSvnelobaze
da
saqarTvelos
agraruli
sferos dRevandel situaciasa da samomavlo perspeqtivebis
Sesaxeb isaubres akademikosebma n. qarqaSaZem, n. WiTanavam, o.
qeSelaSvilma, n. baRaTuriam, z. cqitiSvilma, akademiis wevrkorespondentma p. koRuaSvilma, akademikosma g.jafariZem.
Sexvedraze Semajamebeli sityviT gamovida ministri oTar
danelia, romelmac uaRresad kompetenturad isaubra saministros
gegmebze, im gamowvevebsa da RonisZiebebze, rasac uaxloes
periodSi gegmavs saministro. ministris gamosvlaSi naTlad
gamoikveTa saministros pozicia, rom mecnierebis gareSe soflis
meurneobis ganviTarebis perspeqtivebi bundovania, amitom mTeli
Zalisxmeva warimarTeba saministrosa da akademiis erToblivi
muSaobisken mTel rig sakvanZo sakiTxebSi. aRiniSna agreTve,
rom gaformdeba am or uwyebas Soris urTierT TanamSromlobis
memorandumi,
am donis Sexvedrebs miecemaT sistematuri
xasiaTi, mecnierebi miwveulni iqnebian saministros komisiebsa da
sabWoebSi, isini aqtiur monawileobas miiReben qveynisaTvis
mniSvnelovani dokumentebis SeqmnaSi, gaZlierdeba mecnierebis
roli fermerTa momzadeba-gadamzadebis saqmeSi da a.S.
akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem akademiis saxeliT
madloba gadauxada ministrsa da saministros warmomadgenlebs
SexvedraSi
monawileobisa-Tvis
da
miesalma
saministros
iniciativas, rom gamoiyenos Rvawlmosili agrarikos mecnierebis
potenciali soflis meurneobis nebismier dargSi, rasac Tavis
mxriv mxars uWers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
mTliani
Semadgenlobac,
romelic
mzad
aris
saministrosTan erToblivi TanamSromlobisaTvis.
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Sexvedris gaxsna - akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe

saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile i. nozaZe,
ministri o. danelia da akademiis prezidenti,
akad. guram aleqsiZe.

3.3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
sxva organizaciebTan TanamSromlobis memorandumebi
3.3.1.

urTierT TanamSromlobis memorandumi
koreis respublikis soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiasTan
2014 wlis 26 maisidan 1 ivnisamde saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe
da soflis meurneobis akademiuri doqtori daviT maRraZe koreis
respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnuli akademiis
miwveviT imyofebodnen koreis respublikaSi. vizitis ZiriTadi mizani
82

iyo koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnuli
akademiis
da
erovnuli
agrobiomravalferovnebis
centris
samecniero-kvleviTi saqmianobis gacnoba, saqmiani kontaqtebis
damyareba da monawileoba saerTaSoriso konferenciaSi, romelic
soflis meurneobaSi agrobiomravalferovnebis samecniero-kvleviTi
muSaobis
dRevandel msoflio gamowvevebis sakiTxebs mieZRvna.
aRniSnul konferenciaze akad. g. aleqsiZis mier gakeTebuli iqna
moxseneba,
romelic
saqarTvelos
agraruli
mecnierebis
mdgomareobas
da
perspeqtivebs
exeboda
da
farTod
iyo
warmodgenili
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiaSi moqmedi biomravalferovnebis centris muSaobis amsaxveli
aspeqtebi. konferenciaze aRniSnul sakiTxebze saintereso moxseneba
gaakeTa doqt. daviT maRraZem.
akad. g. aleqsiZis vizitis farglebSi 2014 wlis 28 maiss xeli
moewera urTierT TanamSromlobis memorandums saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiasa da koreis respublikis soflis
meurneobis mecnierebaTa erovnul akademiasa da koreis respublikis
agrobiomravalferovnebis centrs Soris, rac saqarTvelos da
koreis respublikis agraruli mimarTulebis mecnierebis da soflis
meurneobis specialistebis TanamSromlobis warmatebul sawyis
etapad unda miviCnioT.
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memoandumze xelis moweris sazeimo ceremonia.
marcxnidan – doqt. daviT maRraZe, ssmm akademiis prezidenti,
akad. guram aleqsiZe, koreis respublikis soflis meurneobis
mecnierebis erovnuli akademiis prezidenti, doqt. Can hi-kiungi,
erovnuli agrobiomravalferovnebis centris direqtori, doqt.
kim iong-gu.
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saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias da
koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa
erovnul akademiasa da koreis respublikis
agrobiomravalferovnebis centrs Soris urTierT
TanamSromlobis memorandumze xelis moweris Semdeg.
3.3.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiasa da
poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa
universitetis TanamSromlobis xelSekruleba
2014 wlis 12 seqtembers saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiaSi
gaimarTa
Sexvedra
akademiis
TanamSromlebsa da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo
mecnierebaTa universitetis delegacias Soris.
poznanis
universitetidan
Sexvedras
eswrebodnen
profesori ian pikuli - poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa
universitetis proreqtori
mecnierebisa
da
ucxoeTTan
TanamSromlobis sakiTxebSi, profesori roman gorloviCi –
satyeo fakultetis dekani, doqtori gJegoJ ronCka – satyeo
fakultetis dekanis sruluflebiani warmomadgeneli kavkasiis
qveynebTan urTierTobebis sakiTxebSi, universitetis magistri
levan Cofliani.
ssmm akademiis mxridan Sexvedras eswrebodnen akad. guram
aleqsiZe – ssmm akademiis prezidenti, akad. napoleon qarqaSaZe –
akademiis
samecniero
sabWos
Tavmjdomare,
akad.
petre
nasyidaSvili, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe –
ssmm akademiis akademiuri departamentis ufrosi, doqtori
TinaTin
epitaSvili
–
akademiis
prezidentis
TanaSemwe
saerTaSoriso urTierTobebis sakiTxebSi, prof. gia gagoSiZe –
ssmm akademiis satyeo mimarTulebis koordinatori.
Sexvedraze xeli
moewera memorandums
TanamSromlobis
Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da poznanis
(poloneTi)
sabunebismetyvelo
mecnierebaTa
universitets Soris.
memorandums xeli moaweres ssmm akademiis prezidentma
akademikosma guram aleqsiZem da poznanis sabunebismetyvelo
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mecnierebaTa
universitetis proreqtorma
mecnierebisa
da
ucxoeTTan TanamSromlobis sakiTxebSi prof. ian pikulim.
ssmm akademiam da poznanis universitetma SeTanxmebis
safuZvelze xeli unda Seuwyon urTierTdaxmarebas agraruli
sferos
aqtualuri
problemebis
sakiTxebis
gadawyvetaSi,
specialistTa
kvalifikaciis
amaRlebaSi,
treiningebis
da
konferenciebis
Catarebas
axalgazrda
mecnierebis,
doqtorantebis da magistrebis monawileobiT;
TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes agrarul
sferoSi aqtualuri proeqtebis gadawyvetisaTvis erToblivi
SemoqmedebiT
jgufebis
Camoyalibeba
da
maTi
muSaobis
organizeba.

Memorandum Of Cooperation
Between
The Georgian Academy Of Agricultural Sciences
And
The University of Life Sciences in Poznań (Poland)
Tbilisi – Poznań
2014

August 25,

The Georgian Academy of Agricultural Sciences (herein referred to as the “Academy”)
represented by the Academy President academician Guram Aleksidze and the University of
Life Sciences in Poznan (herein referred to as the “University) represented by the Deputy
Rector in the field of Science and International Cooperation, Professor Yan Piculi
Regarding common interests and desiring to promote cooperation between two institutions,
intend to agree about the following:
Clause 1. Assignment
1. The cooperation between the Academy and the University in the field of Science and
Education.
2. This cooperation will be performed on the bases of common interests and equal
relationships.
Clause 2. Rights and obligations of the parties
1. Provide assistance for scientists and teachers in order to solve actual problems in the
field of agriculture, to assist specialists in career enhancement etc.
2. Conduct training sessions and seminars for young scientists, masters and PhD
students.
3. Sharing of experiences in contemporary methods of agriculture sector, scientific
achievements and innovative technologies.
4. Organize joint scientific symposium, conferences and seminars.
5. Joint participation in agricultural projects and programs
6. Support professors and young scientists to attend trainings at leading scientific
institutions in Poland and Georgia.
7. Advertising of developed projects and innovative technologies by using of mass
media.
8. Development and organization of collective creative groups working on solving the
existing problems in agriculture sector.
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Clause 3. An entire agreement
Changes and additions may be made to the memorandum on the basis of written consent of
both parties.
Clause 4. Force Majeure
1. Suspension of memorandum conditions due to force majeure situation will not be
considered as non-performance or braking of contract terms.
2. An event of force majeure is an event or circumstance which is beyond the control and
without the fault of the party. Such a circumstance may be caused by war or natural
disasters, epidemics, quarantine and embargo, the sharp decline of budgetary
appropriations and others.
3. Parties to the Memorandum in the event of force majeure, which becomes impossible
to fulfill its obligations, must immediately notify the other party written notice of such
events and their causes. If the message is not accepted by the other party a written
reply to the sender side, it is in its sole discretion, appropriateness and feasibility of the
implementation of its contractual obligations and commitments tries to find an
alternative means by which it will depend on the impact of force majeure.
Clause 5. Dispute settlement procedure
1. Any dispute shall be settled by mutual agreement between the parties. In case of
disagreement, the matter will be resolved according to Georgian and Polish legislation.
2. This memorandum provided in English in two copies having equal legal rights are
kept within both parties.
Clause 6. Memorandum Duration\
Above memorandum is valid from the date of signature and lasts for five (5) years. In case of
absence of a written request about termination of this Memorandum by any party before
expiration, the memorandum is automatically extended for one year.
Georgian Academy of
Agricultural Sciences

University of Life Sciences in Poznan
Deputy Rector in Science and
International Cooperation,
Professor Yan Piculi---------------2014

President, Academician
Guram Aleksidze ---------------2014

memorandumi
TanamSromlobis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mcnierebaTa akademia
poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universiteti
Tbilisi-poznani
25 agvisto 2014
weli
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademia
(SemdgomSi “akademia”) warmodgenili prezidentis akademikos guram
aleqsiZis mier
da poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa
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universiteti (SemdgomSi “universiteti”) warmodgenili proreqtoris
mecnierebisa da ucxoeTTan TanamSromlobis sakiTxebSi profesor ian
pikulis mier, mecnierebasa da ganaTlebis sferoSi
saerTo
interesebis gaTvaliswinebiT da urTierTkavSirebis ganviTarebis
mizniT Tanxmdebian Semdegze:
muxli 1. memorandumis sagani
1. akademias da universitets Soris
TanamSromloba mecnierebisa
da ganaTlebis sferoebSi.
2. aRniSnuli TanamSromloba ganxorcieldeba saerTo interesebisa
da Tanabari urTierTobaTa safuZvelze.

muxli 2. mxareTa uflebebi da valdebulebebi
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

mecnierebisa da profesor-maswavlebelTa
urTierTdaxmareba
agraruli
sferos
aqtualuri
problemebis
gadawyvetaSi,
specialistTa kvalifikaciis amaRlebaSi da sxva.
treningebisa da seminarebis Catareba axalgazrda mecnierebis,
magistrantebisa da doqtorantebisaTvis.
gamocdilebis gaziareba agraruli mimarTulebebis Tanamedrove
meTodebis, samecniero miRwevebisa da inovaciuri teqnologiebis
sferoSi.
erToblivi
samecniero
simpoziumis,
konferenciebisa
da
seminarebis organizeba.
mxareebis erToblivi monawileoba
agraruli mimarTulebis
proeqtebsa da programebSi.
profesor-maswavlebelTa da axalgazrda mecnierTa poloneTsa
da
saqarTveloSi
mowinave
samecniero
da
saswavlo
dawesebulebebSi mivlinebis xelSewyoba.
damuSavebuli
proeqtebisa
da
inovaciuri
teqnologiebis
reklamireba masobrivi sainformacio saSualebebis gamoyenebiT.
agrarul sferoSi aqtualuri problemebis gadawyvetisaTvis
erToblivi SemoqmedebiTi jgufebis
Camoyalibeba da maTi
muSaobis organizeba.
muxli 3. zogadi debulebani

memorandumSi cvlilebebi da damatebebi SeiZleba Setanil iqnes
orive mxaris werilobiTi Tanxmobis safuZvelze.
muxli 4. fors-maJori
1. memorandumis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba
fors-maJoruli
garemoebebis
dadgomis
gamo
ar
iqneba
ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
an darRveva.
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2. am muxlis miznebisaTvis “fors-maJori” niSnavs mxareebisaTvis
gadaulaxav da maTi kontrolisagan damoukidebel garemoebebs,
romlebic ar aris dakavSirebuli memorandumis
mxareTa
Secdomebsa da daudevrobasTan, romlebsac, gaaCnia winaswar
gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli
iqnas
omiT an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da
embargos dawesebiT, sabiujeto asignebis mkveTri SemcirebiT da
sxv.
3. fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi memorandumis
damdebma mxarem, romlisTvisac SeuZlebebi xdeba
nakisri
valdebulebebis Sesruleba, dauyonebliv unda gaugzavnos meore
mxares werilobiTi Setyobineba
aseTi garemoebebis
da maTi
gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar
miiRebs meore mxarisagan
werilobiT pasuxs, igi Tavisi
Sexedulebisamebr,
mizanSewonilobisa
da
SesaZleblobis
mixedviT agrZelebs
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis Sesrulebis
iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damokidebuli iqneba
fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
muxli 5. davis gadawyvetis wesi
1.

2.

mxareTa
Soris
warmoWrili
nebismieri
dava
wydeba
urTierTSeTanxmebiT. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi
dava gadawydeba saqarTvelos da poloneTis kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli wesiT.
winamdebare memorandumi Sedgenilia inglisur enaze YTanabari
iuridiuli Zalis or egzemplarad da inaxeba mxareebTan.
muxli 6. memorandumis moqmedebis vada

winamdebare memorandumi ZalaSia
xelmoweris dRidan
da
moqmedebs 5 (xuTi) wlis vadiT. vadis gasvlamde romelime mxaris
mier am memorandumis Sewyvetis Sesaxeb
werilobiTi moTxovnis
ararsebobis SemTxvevaSi, memorandumi avtomaturad grZeldeba erTi
wlis vadiT.

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
prezidenti
----------------------------akademikosi
guram
aleqsiZe
“------“____________ 2014 weli.
----

poznanis sabunebismetyvelo
mecnierebaTa
universitetis
proreqtori
mecnierebisa
da
ucxoeTTan
TanamSromlobis
sakiTxebSi ---------------------------profesori ian pikuli
“------“____________
2014

weli
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saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa
universitets Soris TanamSromlobis memorandumze xels aweren
akad. g. aleqsiZe da prof. i. pikuli.
3.3.3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da
Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris
TanamSromlobis memorandumi.
2013
wlis 01 seqtembers xeli
moewera memorandums
TanamSromlobis
Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiasa
da
Sps
suxiSvilis
saswavlo
universitets Soris.
memorandums xeli moaweres ssmm akademiis prezidentma
akademikosma
guram aleqsiZem
da
universitetის reqtorma,
profesorma vladimer suxiSvilma.
ssmm akademiasa da
Sps suxiSvilis saswavlo universitets
Soris TanamSromloba daefuZneba mecnierebis da ganaTlebis
sferoSi
urTierT
saintereso
RonisZiebebs.
aRniSnuli
TanamSromloba
ganxorcieldeba
saerTo
interesebisa
da
Tanabari urTierTobis safuZvelze.
ssmm akademiam da universitetma SeTanxmebis safuZvelze
xeli unda Seuwyon urTierTdaxmarebas agraruli sferos
aqtualuri problemebis sakiTxebis gadawyvetaSi, specialistTa
kvalifikaciis amaRlebaSi, treiningebis da konferenciebis
Catarebas
axalgazrda
mecnierebis,
doqtorantebis
da
magistrebis monawileobiT;
TanamSromlobis
safuZvelze
unda
ganxorcieldes
gamocdilebis gaziareba agraruli mimarTulebebis Tanamedrove
meTodebis, samecniero miRwevebisa da inovaciuri teqnologiebis
sferoSi; TanamSromlobis
safuZvelze
unda
ganxorcieldes
erToblivi
samecniero
simpoziumebis,
konferenciebisa
da
seminarebis organizeba Tbilissa da gorSi; gansazRvrulia
mxareebis erToblivi monawileoba agraruli mimarTulebis
proeqtebsa da programebSi; xeli unda Seewyos mecnierTa,
profesor-maswavlebelTa
da
axalgazrda
mecnierTa
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sazRvargareTis
mowinave
samecniero
da
saswavlo
dawesebulebebSi mivlinebas.
TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes agrarul
sferoSi aqtualuri problemebis gadawyvetisaTvis erToblivi
SemoqmedebiT
jgufebis
Camoyalibeba
da
maTi
muSaobis
organizeba.
orive mxare valdebulebas iRebs xeli Seuwyon agrarul
sferoSi proeqtebisa da programebis reklamirebas da SemdgomSi
maTi danergvis sakiTxebis mimdinareobas.

memorandumi
TanamSromlobis Sesaxeb \
saqarTvelos soflis meurneobis mcnierebaTa akademia
S.p.s suxiSvilis saswavlo universiteti
Tbilisi-gori

08 agvisto 2014

weli
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademia
(SemdgomSi “akademia”) warmodgenili prezidentis akademikos guram
aleqsiZis mier
da S.p.s
suxiSvilis saswavlo universiteti
(SemdgomSi
“universiteti”)
warmodgenili
reqtoris
profesor
vladimer suxiSvilis mier, mecnierebasa da ganaTlebis sferoSi
saerTo
interesebis
gaTvaliswinebiT
da
urTierTkavSirebis
ganviTarebis mizniT Tanxmdebian Semdegze:
1.1.
1.2.

muxli 1. memorandumis sagani
akademias
da
universitets
Soris
TanamSromloba
mecnierebisa da ganaTlebis sferoebSi;
aRniSnuli
TanamSromloba
ganxorcieldeba
saerTo
interesebisa da Tanabari urTierTobaTa safuZvelze.

muxli 2. mxareTa uflebebi da valdebulebebi
2.1. memorandumis mxareebi iTanamSromleben erTmaneTTan universitetis
soflis meurneobis dargSi specialistebis umaRlesi akademiuri
ganaTlebis studentebis saswavlo praqtikis da staJirebis gatarebisa
da Sesabamisi programebis erToblivad SemuSavebis sakiTxebSi,
gamoyofen kvalificiur
specialistebs
saswavlo praqtikis
da
staJirebis
xelmZRvanelebad
da
xels
Seuwyoben
programebis
srulyofilad aTvisebas;
2.2.
memorandumis
mxareebi
erToblivi
sajaro
leqciebis,
konferenciebis, seminarebisa da treningebis mowyobiT xels Seuwyoben
erTis mxriv universitetis studentebisa da pedagog-specialistebis,
meore mxriv soflis meurneobis dargSi moRvawe specialistebis
Teoriuli da praqtikuli codnisa da gamocdilebis, maTi saqmianobis
xarisxis amaRlebasa da gaumjobesebas;
2.3.
memorandumis
mxareebi
iTanamSromleben
erToblivi
saganmanaTleblo-SemecnebiTi
RonisZiebebis
dagegmva
–
ganxorcielebaSi;
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2.4. memorandumis mxareebi Tanxmdebian, rom studentebis saswavlo
praqtikis da staJirebis gavlasTan dakavSirebuli konkretuli
sakiTxebi, saWiroebis SemTxvevaSi, daregulirdeba xelSekrulebis
safuZvelze.
muxli 3. zogadi debulebani
memorandumSi cvlilebebi da damatebebi SeiZleba Setanil iqnes
orive mxaris werilobiTi Tanxmobis safuZvelze.
muxli 4. fors-maJori
4.1.

4.2.

4.3.

memorandumis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis
SeCereba fors-maJoruli garemoebebis dadgomis gamo
ar
iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba an darRveva.
am
muxlis
miznebisaTvis
“fors-maJori”
niSnavs
mxareebisaTvis gadaulaxav
da maTi kontrolisagan
damoukidebel
garemoebebs,
romlebic
ar
aris
dakavSirebuli memorandumis
mxareTa Secdomebsa da
daudevrobasTan,
romlebsac,
gaaCnia
winaswar
gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba
gamowveuli iqnas omiT an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT,
karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebis
mkveTri SemcirebiT da sxv.
fors-maJoruli
garemoebebis
dadgomis
SemTxvevaSi
memorandumis damdebma mxarem, romlisTvisac SeuZlebebi
xdeba
nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyonebliv
unda gaugzavnos
meore mxares werilobiTi Setyobineba
aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi mizezebis Sesaxeb.
Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore
mxarisagan
werilobiT
pasuxs,
igi
Tavisi
Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobis
mixedviT
agrZelebs
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs
gamonaxos
valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi,
romlebic
damokidebuli
iqneba
fors-maJoruli
garemoebebis zegavlenisagan.
muxli 5. davis gadawyvetis wesi

5.1. mxareTa Soris warmoWrili nebismieri
dava wydeba
urTierTSeTanxmebiT.
SeTanxmebis
miuRwevlobis
SemTxvevaSi dava gadawydeba saqarTvelos da poloneTis
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiT.
5.2. winamdebare
memorandumi
Sedgenilia
inglisur
enaze
YTanabari iuridiuli Zalis or egzemplarad da inaxeba
mxareebTan.
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muxli 6. memorandumis moqmedebis vada
winamdebare memorandumi ZalaSia
xelmoweris dRidan
da
moqmedebs 5 (xuTi) wlis vadiT. vadis gasvlamde romelime mxaris
mier am memorandumis Sewyvetis Sesaxeb
werilobiTi moTxovnis
ararsebobis SemTxvevaSi, memorandumi avtomaturad grZeldeba erTi
wlis vadiT.
saqarTvelos soflis meurneobis
saswavlo
mecnierebaTa akademiis
prezidenti ---------------------------akademikosi guram aleqsiZe
suxiSvili
“------“-------------------------“ 2014 weli.
weli.

Sps “suxiSvilis
universitetis” reqtori
------------------------------------------profesori vladimer
“------“-------------------------“ 2014

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris TanamSromlobis
memorandums xels aweren ssmm akademiis prezidenti akad. guram
aleqsiZe da universitetis reqtori, profesori vladimer suxiSvili
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Tavi 4. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
Catarebuli saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia 4.1. konferenciis saorganizacio komiteti

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

akademikosi aleqsiZe guram

saorganizacio komitetis
Tavmjdomare, ssmm akademiis
prezidenti;

akademikosi jafariZe givi

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile, ssmm
akademiis vice-prezidenti,
akademikos-mdivani;

akademikosi QqarqaSaZe napoleon

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile, ssmm
akademiis samecniero sabWos
Tavmjdomare;

ssmm akademiis w|k SafaqiZe elguja

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile, ssmm
akademiis akademiuri departamentis
ufrosi;

doqtori giorgaZe anatoli

saorganizacio komitetis
pasuxismgebeli mdivani, ssmm akademiis
swavluli mdivani – samecniero
ganyofilebebis koordinatori.

saorganizacio komitetis wevrebi
ICARDA regionaluri warmomadgenloba,
doqtori turoki jozef
direqtori (uzbekeTi);
doqtori dosovi botir

CACAARI centraluri aziisa da kavkasiis
sasoflo–sameurneo kvlevebis
asociaciis teqnikuri mrCeveli
(uzbekeTi)

doqtori mamedovi zaqaria

azerbaijanis zoologiis instituti,
direqtoris moadgile (azerbaijani)

profesori cenovi panomir

BACSA, Savi, kaspiis zRvebisa da
centraluri aziis regionis qveynebis
meabreSumeobis asociaciis prezidenti,
(bulgareTi)

profesori kuCeriaevi vitali

vinicis erovnuli agraruli
universiteti, (ukraina)

profesori povoznikovi nikoloz

podolskis sax. agrarul-teqnologiuri
universiteti (ukraina).

3.

4.

5.

6.

7.

ssmm akademiis w|k bedia omar
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ssmm akademiis prezidentis
moadgile, (saqarTvelo)

8.

9.

10.

11.
12.

akademikosi margvelaSvili
gogola

ssmm akademiis samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivani,
(saqarTvelo)

akademikosi cqitiSvili zurab

ssmm akademiis samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivani,
(saqarTvelo)

akademikosi maxarobliZe revaz

ssmm akademiis samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivani,
(saqarTvelo)

akademikosi qeSelaSvili omar

ssmm akademiis samecniero
ganyofilebis akademikos-mdivani.

epitaSvili TinaTin

ssmm akademia, prezidentis
TanaSemwe-saerTaSoriso
organizaciebTankavSiris da saqmianobis
koordinatori, (saqarTvelo).

4.2. konferenciis saredaqcio kolegia
1.

2.

3.

4.

5.

akademikosi aleqsiZe guram

saorganizacio komitetis
Tavmjdomare, ssmm akademiis
prezidenti, (saqarTvelo)

akademikosi jafariZe givi

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile,
ssmm akademiis viceprezidenti, akademikos-mdivani
(saqarTvelo)

akademikosi QqarqaSaZe napoleon

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile, ssmm
akademiis samecniero sabWos
Tavmjdomare (saqarTvelo)

ssmm akademiis w|k SafaqiZe elguja

saorganizacio komitetis
Tavmjdomaris moadgile, ssmm
akademiis akademiuri departamentis
ufrosi (saqarTvelo)

doqtori giorgaZe anatoli

saorganizacio komitetis
pasuxismgebeli mdivani, ssmm akademiis
swavluli mdivani, samecniero
ganyofilebebis koordinatori,
(saqarTvelo)

saredaqcio kolegiis wevrebi
1.

2.

3.

akademikosi kunWulia Tamaz

soflis meurneobis saministro,
(saqarTvelo)

ssmm akademiis w|k bedia omar

ssmm akademiis prezidentis
moadgile, (saqarTvelo)

akademiis w\k TurmaniZe Tamaz
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ssmm akademia, (saqarTvelo)

4.

ssmm akademia, (saqarTvelo)

akademiis w\k jabniZe rezo

5.

asoc. profesori melaZe maia

6.

7.

8.

saqarTvelos teqnikuri
universiteti, (saqarTvelo)

epitaSvili TinaTin

ssmm akademia, prezidentis
TanaSemwe-saerTaSoriso
organizaciebTan
kavSiris da saqmianobis
koordinatori,
(saqarTvelo)

Caika larisa

ssmm akademia, samecniero
saqmianobis
wamyvani koordinatori,
(saqarTvelo)

mosaSvili mariam

ssmm akademia, (saqarTvelo)

4.3. კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და

უსაფრთხო განვითარებაზე (კონფერენციის შინაარსი).
Climate change and its impact on sustainable agriculture and safe development
4.3.1.konferenciis mizani da amocanebi
გლობალური დათბობა – დედამიწის ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის და
მსოფლიო ოკეანის საშუალო ტემპერატურის სწრაფი ზრდის პროცესია.
ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურა დედამიწის ზედაპირზე ბოლო
საუკუნის განმავლობაში 0.740 +±0.180 C-ით გაიზარდა. კლიმატის ცვლილების
სამთავრობათშორისო ჯგუფის (IPCC), რომლის წევრები 1992 წლიდან
თითქმის

მსოფლიოს

ყველა

ქვეყანა

გახდა,

დასკვნით

"დედამიწის

ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის ზრდა მე-XX საუკუნის შუა წლებიდან
სავარაუდოდ განპირობებულია ანთროპოგენური (ანუ ადამიანის საქმიანობის
შედეგად წარმოქმნილი) სათბურის აირების კონცეტრაციის გზით”, რომლის
შედეგადაც ძლიერდება ატმოსფეროს “სათბურის ეფექტი”, რაც დედამიწის
ქერქისა

და

ქვემო

ატმოსფეროს

გახურებას

იწვევს.

XXI-ე

საუკუნეში

მოსალოდნელია დედამიწის ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის შემდგომი
ზრდა 1,10 - 6,40 C-ით. “სათბური აირების” კონცენტრაციის ზრდის შეჩერების
შემთხვევაშიც კი ეს დათბობა კიდევ ათას წელს გაგრძელდება. მხოლოდ ამის
შემდეგ
არის
მოსალოდნელი
დარღვეული
წონასწორობის
დამყარება და საშუალო ტემპერატურის დასტაბილურება.

ხელახალი

ატმოსფეროს საშუალო ტემპერატურის ზრდა გამოიწვევს ზღვის დონის
აწევას.

გაიზრდება

კატსტროფული

კლიმატური

მოვლენების სიხშირე და

სიმძლავრე, შეიცვლება ნალექების რაოდენობა და განაწილება. შეიცვლება
აგრეთვე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მოსავლიანობა, შემცირდება
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მყინვარები,

გადაშენდება

ცოცხალი

ორგანიზმების

ზოგიერთი

სახეობები,

გაიზრდება დაავადებათა რიცხვი.
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
”Global
Humanitarian
Forum”-ის
მონაცემებით,
ამჟამად
გლობალური
დათბობის
გამო
მსოფლიოში
ყოველწლიურად დაახლოებით 300 ათასი ადამიანი იღუპება. საქმე იმაშია,
რომ კლიმატის ცვლა ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების რაოდენობის ზრდას
იწვევს,

ისეთების,

როგორიცაა

გვალვა

და

წყალდიდობა.

ამას

გარდა

ცვალებადი კლიმატი გავლენას ახდენს განვითარებადი ქვეყნების სოფლის
მეურნეობაზეც, რასაც შიმშილობამდე მივყავართ. ”Global Humanitarian Forum”-ის
მონაცემებით, სიკვდილიანობის დიდი წილი (90%-ი) განვითარებად ქვეყნებზე
მოდის.
მეცნიერები
ვარაუდობენ,
რომ
2030
წლისათვის
დათბობის
მსხვერპლთა რაოდენობა ყოველწლიურად 500 ათასამდე გაიზრდება.
აღნიშნულ

კონტექსტში

შესაძლებელია

რთული

ვითარება

შეიქმნას

საქართველოშიც, რომელიც მდებარეობს ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნაწილში და შემოსაზღვრულია კავკასიონის ქედით, რომელიც შავ და კასპიის
ზღვებს შორის მდებარეობს.

ტერიტორიის 54% მთიანი ლანდშაფტებს უკავია,

ხოლო სანაპირო ზოლის სიგრძე 310 კმ-ს შეადგენს. ბუნებრივი პირობების
გამო მსგავსად სხვა მთიანი და ზღვისპირა ტერიტორიებისა, საქართველო იმ
ქვეყანათა

რიცხვს

მიეკუთვნება,

რომლებიც

მგრძნობიარეა

კლიმატის

ცვლილების ზეგავლენის მიმართ. კლიმატის ცვლილება ნეგატიურ გავლენას
ახდენს არა მხოლოდ გარემოზე (ბიომრავალფეროვნება, წყალი, ლანდშაფტი,
ტყეები) არამედ საქართველოს ეკონომიკისთვის ისეთი მნიშვნელოვან
სექტორებზე, როგორებიცაა -

სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, განახლებადი

ენერგეტიკა და ა.შ.
კლიმატის ცვლილებას

განსაკუთრებულად

ექნება

საქართველოს

სოფლის

მეურნეობაზე,

უარყოფითი

რადგანაც

ის

ზეგავლენა
პირდაპირაა

დაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და სიღარიბის დონის
ზრდასთან, ვინაიდან, ერთის მხრივ, საქართველოს მოსახლეობის
55,6%
სწორედ ამ სექტორშია დასაქმებული და, მეორეს მხრივ, ეს სექტორი ქმნის
მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%-ს.
უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელ წლებში მსოფლიოში დიდი
სამუშაოებია ჩატარებული კლიმატის ცვლილების გავლენის მნიშვნელობაზე
სოფლის

მეურნეობის

მდგრად

და

უსაფრთხო

განვითარებისათვის;

სამწუხაროდ ყველა ასეთ პროექტს და სამეცნიერო-კვლევით მიღწევებს არ
იცნობს ფართო საზოგადოება და განსაკუთრებით საზოგადოების ის ნაწილი,
რომლისთვისაც

შექმნილია

ეს

სამეცნიერო

პროდუქტი

-

იგი

უდაოდ

მნიშვნელოვნად წარმატებულს გახდის მათ საქმიანობას.
აღნიშნული კონფერენციის ჩატარების მიზანია ქართველი და უცხოელი
მეცნიერების ძალისხმევით კლიმატის გლობალური ცვლილებების შედეგად
აგრარული

სექტორის

მდგრადი

და
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უსაფრთხო

განვითარების

მიმართულებით

ახალი,

თანამედროვე,

რესურსდამზოგი

ტექნოლოგიების

განხორციელების ურთიერთ გამოცდილების გაზიარება, სხვა ქვეყნების და
რეგიონების სპეციფიკის გათვალისწინებით ეკონომიკური რეფორმების ამ
მიმართულებით
განსახორციელებელ
ღონისძიებათა
გეგმის
შედგენა,
უნივერსიტეტებსა

და

სამეცნიერო-კვლევით

ინსტიტუტებში

აგრარული

მიმართულებით მომუშავე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტთა (აგრონომების,
აგროეკოლოგების,
ეკონომისტების

და

აგროინჟინერების,
სხვა)

აზრთა

ზოოტექნიკოსების,
გაცვლა

ვეტერინარების,

მნიშვნელოვანი

ეფექტის

და

დადებითი პროგნოზირების მისაღწევად;
ასევე
მნიშვნელოვანია,
რომ
შესაძლებელი
მკვლევარების წარმოჩინება, რომლებიც შემდგომში
ურთიერთ თანამშრომლობის

იქნება
ახალგაზრდა
საფუძველს ჩაუყრიან

და ერთობლივი პროექტის განხორციელების

პერსპექტივებს.
კონფერენციის
ჩატარებისYმიზნების
განხორციელდეს შემდეგი ამოცანები:
1.

შესასრულებლად

უნდა

კონფერენციაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს საქართველოს და

საზღვარგარეთის იმ მეცნიერებმა, რომელთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა
კლიმატის ცვლილებების გავლენის მავნე შედეგების თავიდან ასაცილებლად
ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების განხორციელებას ეხება;
2.

კონფერენციაში

მონაწილეობა

უნდა

მიმართულების
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
საფეხურის სტუდენტებმა და იმ პრაქტიკოსმა
მიმდინარეობს

თანამედროვე

ტექნოლოგიების

მიიღოს

აგრარული

დაწესებულების
სამივე
ფერმერებმა, სადაც უკვე
საპილოტე

პროექტების

განხორციელება.
3.
კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები და პრეზენტაციები
უნდა ასახავდეს აგრარული დარგის სხვადასხვა მიმართულებებში კლიმატის
მოსალოდნელი

ცვლილებების

საფუძველზე

თანამედროვე

ტექნოლოგიებს,

რომელთა განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვეყნის სასურსათო
უსაფრთხოების პერსპექტივებს, საფუძველს ჩაუყრის აგრარიკოს მეცნიერების
მჭიდრო თანამშრომლობას აგრარული მიმართულების მსოფლიო გლობალური
პრობლემების გადაჭრის საქმეში.
4.3.2. კონფერენციის აქტუალურობა
UNFCCC (2009) –ის

ანგარიშში (1955-1970 და 1990-2005 წწ.) მოყვანილი

წლების შედეგებიდან გამომდინარე კლიმატური ცვლილებების შეფასებისას
ირკვევა, რომ საქართველოში ზამთრის და ზაფხულის სეზონებზე ქვეყნის
დასავლეთ ნაწილში საშუალო წლიური ტემპერატურა გაიზარდა 0,2-0,4ºC –ით,
ხოლო

ნალექების

საქართველოში

რაოდენობა

ტემპერატურა

–

8-13%-ით.

გაიზარდა

მსგავსად
0,6

ºC–ით,

ამისა,
ხოლო

აღმოსავლეთ
ნალექების

რაოდენობა – 6%-ით. არარეგულარი ნალექები იწვევს ძლიერ წვიმებს, რასაც
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წყალდიდობა

და

მნიშვნელოვანი

ეკონომიკური

დანაკარგები

მოაქვს.

დასავლეთ საქართველოში იმატებს შავი ზღვის დონის აწევის საშუალო
კოეფიციენტი; გაიზარდა შტორმების სიხშირე და ქარის მაქსიმალური სიჩქარე.
აღმოსავლეთ საქართველოში გაიზარდა გვალვის პერიოდი 54-დან 72 დღემდე
და გაორმაგდა გვალვის სიხშირე; აქვე ძლიერი ქარების (>30 მ/წმ) სიხშირე
ხუთჯერ მეტია, ვიდრე გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში.
ნავარაუდებია,
ტემპერატურა

რომ

2030-2040

საქართველოში
წლებისათვის

ჰაერის

შესაბამისად

საშუალო
1,4-2,1 ºC

წლიური
გაიზრდება,

ატმოსფერული ნალექების ჯამი კი 3%-ით შემცირდება (IPCC, 2007); 2100
წლისათვის ალაზნის აუზში ნაკადების ჩადინება 26-35%-ით შემცირდება
(UNDP, 2011); მოხდება სტეპის (ველის) ეკოსისტემის მზარდი დეგრადაცია
ბარში,

ტყეების

გადაწევა

ზედა

მიმართულებით,

ინვაზიური

სახეობების

გაფართოება და უკიდურესი ბუნებრივი ფენომენების გაზრდილი სიხშირე
(UNFCCC, 2009). ეს ფაქტორები კი ზრდის გარემო რისკებს სასოფლო –
სამეურნეო წარმოებისათვის, რადგან ტემპერატურის ზრდამ და ტენიანობის
შემცირებამ შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის დეფიციტი და სასოფლო-სამეურნეო
მცენარეების
მიმართ;

გაზრდილი

დაუცველობა

მავნებლებისა

და

დაავადებების

კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, FAO, ICARDA,
BACSA

და

ა.შ.)

პროგნოზირების

საფუძველზე

უკვე

2015

წლისათვის

მოსალოდნელია მსოფლიოს მასშტაბით უმწვავესი სასურსათო კრიზისი.
აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად ზემოთ აღნიშნული ორგანიზაციები და
მსოფლიო საერთაშორისო თანამეგობრობა ენერგიულ ღონისძიებებს ატარებენ,
რომელთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას „ნომერი პირველი“
ღონისძიებაა დედამიწის გლობალური დათბობის უმწვავესი პრობლემები და
შესაბამისად კლიმატის ცვლილების გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და
უსაფრთხო განვითარებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე ამ მიმართულებით
დასაქმებული მეცნიერების, მკვლევარების, პრაქტიკოსი მეწარმეების და
ახალგაზრდა, დამწყები მკვლევარების ურთიერთ შეხვედრები, აზრთა და
გამოცდილების გაზიარება, პრაქტიკული ღონისძიებების და რეკომენდაციების
შემუშავება დროული და აუცილებელი ღონისძიებაა.
გამომდინარე აქედან, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის

მიერ

დაგეგმილი

საერთაშორისო

კონფერენცია

„კლიმატის

ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე”

და

მის

ფარგლებში

დასმული

ამოცანები

არა

მხოლოდ

აქტუალურია, არამედ იგი მსოფლიოში კლიმატის ცვლილებების შედეგების
სამეცნიერო

და

საერთაშორისო

პოლიტიკური

მნიშვნელოვანი ეტაპი უნდა გახდეს.
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პლატფორმის

შექმნის

4.3.3. .კონფერენციის მოსალოდნელი შედეგები, მათი გამოყენება და შეფასების
მექანიზმები
კონფერენციის ჩატარების შედეგად გაღრმავდება კავშირები ქართველ
და უცხოელ

აგრარიკოს

მეცნიერთა

შორის,

რის

საფუძველზეც

მოხდება

აგრარიკოსი მეცნიერების და სტუდენტების გაცვლითი სამუშაო მივლინებების
პრაქტიკის
ჩამოყალიბება;
სსმმ
აკადემიას
შესაძლებლობა
ექნება
საზღვარგარეთის მეცნიერების პრაქტიკული წინადადებების რეალიზება
რეგიონალური
აკადემიაში

დონის

ფერმერულ

ჩატარებული

მეურნეობებში,

საერთაშორისო

რაც

გულისხმობს

კონფერენციის

სსმმ

შედეგების

განზოგადოებას სოფლის მეურნეობის დარგების მიმართულებების მიხედვით
სემინარების, მრგვალი მაგიდების და სხვა ღონისძიებების საშუალებით, რაც
საქართველოს მასშტაბით კლიმატის ცვლილებების მავნე ზეგავლენის თავიდან
აცილების და მასთან ბრძოლის საუკეთესო აგიტაცია იქნება.
კონფერენციის

მასალების

საფუძველზე

შრომათა კრებული (თბილისი, გამომცემლობა
რომელიც

გავრცელებულია

როგორც

გამოშვებულია

სამეცნიერო

„პოლიგრაფი“, 2014 წ, 462 გვ),

აგრარული

კვლევით დაწესებულებებში, ასევე ფერმერებს და
შორის.
კონფერენციის
სამეცნიერო
კრებული

სფეროს

სასწავლო

და

პრაქტიკოს მეწარმეებს
საშუალებას
მისცემს

ზემოაღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტით დაკავებულ და დაინტერესებულ
პირებს

გაეცნონ

პრობლემების

გადაწყვეტასთან

დაკავშირებთ

ქვეყნის

მეცნიერების მიერ მიღებულ უახლეს შედეგებს.

4.4. konferenciis programa
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
“klimatis cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da
usafrTxo ganviTarebaze”.


2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წელი, თბილისი, საქართველო
 კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (CF/57/10-100/14)


konferenciis muSaobis dRis wesrigi
konferencia Catardeba 2014 wlis 2, 3 da 4 oqtombers saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi.
misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi, 0102, ivane javaxiSvilis
quCa #51.
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02 oqtomberi, 2014 weli.
09:00
10:00
10:20
12:00
12:30
14:30
15:30
17:30

-

10:00, monawileTa registracia;
10:20, konferenciis gaxsna, misalmebebi;
12:00, plenaruli sxdoma;
12:30, Sesveneba, Cai, yava;
14:30, seqciebis muSaoba;
15:30, Sesveneba, lanCi;
17:30, seqciebis muSaoba;
18:30, Semajamebeli diskusia;

03 oqtomberi, 2014 weli
09:30
12:00
12:30
14:30
15:30
17:30

-

12:00,
12:30,
14:30,
15:30,
17:30,
18:30,

seqciebis muSaoba;
Sesveneba, Cai, yava;
posterebi;
Sesveneba, lanCi;
seqciebis muSaoba;
Semajamebeli diskusia, rekomendaciebis miReba.

04 oqtomberi, 2014 weli
09:30 - 12:00, daskvniTi plenaruli sxdoma, sertifikatebis gadacema,
konferenciis daxurva;
12:00 - 12:30, Sesveneba, Cai, yava;
13:30 - 18:30, Tematuri eqskursiebi;
19:00 – damSvidobebis vaxSami.

05 oqtomberi 2014 weli
dRis ganmavlobaSi – konferenciis monawileTa gamgzavreba.
plenaruli sxdoma
(02 oqtomberi, 2014 w. 10.20 – 12.00 sT, saaqto darbazi)
konferenciis gaxsna – akad. guram aleqsiZe, saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti.
misalmebebi:
1. gigla agulaSvili – saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa
komitetis Tavmjdomare;
2. zurab tyemalaZe - saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikis
da ekonimikuri politikis komitetis Tavmjdomare;
3. gogi TofaZe - saqarTvelos parlamentis fraqcia “mrewvelebis”
Tavmjdomare;
4. Tamar sanikiZe – saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri;
5. akademikosi giorgi kvesitaZe – saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis prezidenti;
6. oTar danelia - saqarTvelos soflis meurneobis ministri;
7. elguja xokriSvili – garemos dacvis da bunebrivi resursebis
ministri.
8. ioseb turoki – ICARDA regionaluri warmomadgenloba, direqtori
(uzbekeTi);
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9. batir dosovi – CACAARI centraluri aziisa da kavkasiis sasoflo –
sameurneo kvlevebis asociaciis teqnikuri mrCeveli , (uzbekeTi);
10. profesori vitali kuCeriavi – vinicis erovnuli agraruli
universitetis kaTedris gamge, (ukraina);
11. S. rusTavelis erovnuli samecniero fondis warmomadgeneli.
12. prof. n. zagirovi – daRestanis Ff. kisrievis sax. soflis meurneobis
s/k institutis direqtori (ruseTi);.
13. erlan Jumabaievi – gaeros nacionaluri koordinatori Sua aziis
qveynebSi (yazaxeTi)..
14. prof. zaqaria mamedovi - zerbaijanis zoologiis instituti,
direqtoris moadgile (azerbaijani);
15. marina SvangiraZe – klimatis cvlilebis Sesaxeb III erovnuli
Setyobinebis koordinatori saqarTveloSi;
16. prof. zaur futkaraZe – aWaris a/r soflis meurneobis ministri.
17. mamuka mesxi –
FAO-s saqarTvelos warmomadgenloba;
18. levan ujmajuriZe - saqarTvelos soflis meurneobis saministros
samecniero-kvleviTi centris direqtori.
I. dargobrivi seqcia – კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის

მდგრადი და უსაფრთხო განვითარება

მემცენარეობაში;

Tavmjdomare – akad. g. aleqsiZe
mdivani – doqtoranti
T. epitaSvili
1.1.

Абзалов А.А., Атамуратова Н.Т., Дусмуратова Ф.М., Ёғмуров А.К., Зайнидинов
А.О. ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ ВИДОВ
LOPHANTUS ANISATUS BENTH. И NEPETA CATARIA, В ПОЧВЕННОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА;
Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика
Узбекистан
Abzalov A.A., Atamuratova N.T., Dusmuratova F.M., Yog’mirov A.K., Zaynidinov
A.O.
FEATURES WATER REGIME PLANT SPECIES LOPHANTUS ANISATUS
BENTH. AND NEPETA CATARIA, IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS
UZBEKISTAN.
Tashkent Farmakological Institute, Tashent, Uzbekistan.

1.2.

Абзалов А.А., Номозова З.Б., Нурмухамедов А.А., Белолипов И.В.,
Исломов А.М., Атамуратова Н.Т., Абзалова Н.А.
ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ СЕРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХВЕЩЕСТВ В СЫРЬЕ АРТИШОКА КОЛЮЧЕГО ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ В ПОЧВЕННО - КЛИМАТИЧЕСКЫХ УСЛОВИЯХ
УЗБЕКИСТАНА;
Ташкентский Государственный аграрный университет,Ташкентский
фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекиста
Abzalov A.A., Nomozova Z.B., Nurmukhamedov A.A., Belolipov I.V.,Islomov A.M.,
Atamuratova N.T., Abzalova N.A.
EFFECT OF THE INTRODUCTION OF SULFUR ACTIVE COMPOUND
CONTENT IN THE FEED ARTICHOKE PRICKLY WHEN GROWN IN SOIL CLIMATIC CONDITIONS UZBEKISTAN.
Tashkent State Agrarian University, Tashkent Farmakological Institute, Tashent,
Uzbekistan.

1.3.

Адилов М.М.
ПОДБОР СОРТОВ СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ АДАПТИРОВАННЫХ К
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА ПРИ РАННЕВЕСЕННЕМ
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ПОСЕВЕ;
Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент, Узбекистан
Adilov M.
CHOOSING OF EATERY BEET-ROOT ADAPTED TO CLIMATIC CONDITIONS
OF UZBEKISTAN IN EARLY-SPRING PLANTING.
Tashkent State Agrarian University, Tashent, Uzbekistan.
1.4.

Адиньяев Эмануeл
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ;
Горский государственный аграрный университет, 362040, РСО-Алания,
г.Владикавказ, Россия
Adinyaev Emanuel
USING OF CLIMATIC RESOURCES FOR IMPROVING PRODUCTIVITY OF
MAIZE HYBRIDS OF NATIVE AND FOREIGN SELECTION IN DIFFERENT
CLIMATIC ZONES.
Gorsk State Agrarian University, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, Russia.

1.5.

1

1.6.

Айтемиров А.А.
РОЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПАРОВ В ТЕРСКОКУМСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
Ф.Г. Кисриева, Республика Дагестан, Махачкала, Россия
Aytemirov A.A,
THE ROLE OF TILLAGE AND VAPORS IN THE TEREK-KUMA
SUBPROVINCE
Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture, Republic of Dagestan,
Makhachkala, Russia

1.7.

Алексидзе Гурам
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГРУЗИИ
Академия сельскохозяйственных наук Грузии;
Aleksidze Guram
INFLUENCE OF CLIMATE ON ORCHARD TREE PESTS IN GEORGIA
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi

1.8.

ალექსიძე გურამი, ნოზაძე ლერი
კლიმატის გლობალური ცვლილების მათემატიკური მოდელირების
ზოგიერთი საკითხი

Айтбаева Акбопе, 2Жакашбаева Молдир, 2Избасаров Ержигит
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ОРОШАЕМОМ ОВОЩЕВОДСТВЕ И
КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА;
1
Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства;
2
Казахский национальный аграрный университет;
Aytbaeva Akbope, Zhakashbaeva Moldir, Izbasarov Erzhigit
EFFECTIVENESS OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE IN IRRIGATED VEGETABLE AND POTATO IN
SOUTHEASTERN KAZAKHSTAN.
1
Scientific-Research Institute of potato and vegetablecrops. 2Kazakhstan National
Agrarian University.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
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Aleksidze Guram, Nozadze Leri
SOME MATHEMATICAL MODELING ISSUES OF GLOBAL CLIMATE CHANGE
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi
1.9.

aleqsiZe gurami
klimatis cvlileba da misi gavlena mwerebze

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia;
Aleksidze Guram
CLIMATE CHANGE AND ITS INFLUENCE ON INSECTS
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi .
1.10.

aleqsiZe gurami, jafariZe givi, gogitiZe vaJa
SignikaxeTSi vazis teniT uzrunvelyofis sakiTxisaTvis

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia;
Aleksidze Guram, Japaridze Givi, Gogitidze Vazha
FOR STUDYING OF HUMIDITY REQUIREMENTS OF GRAPE IN INNER
KAKHETI
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi.
1.11.

aleqsiZe g., jafariZe g., gogitiZe ვ., epitaSvili T.
klimatis cvlileba da mevenaxeoba-meRvineobis agroekologiuri
potenciali SignikaxeTSi

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia;
Aleksidze G., Japaridze G., Gogitidze V., Epitashvili T.
THE CLIMATE CHANGE AND AGRO-ECOLOGICAL POTENTIAL OF THE
HIGH QUALITY WINE GROWING AND WINE-MAKING IN INNER KAKHETI
Georgian Academy of Agricultural Sciences , Tbilisi.
1.12.

ალექსიძე გურამი, ყანჩაველი შაქრო.
კლიმატის ცვლილების როლი მცენარეთა პათოგენეზის პროცესში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი;
Aleksidze G., Kanchaveli Sh.
THE ROLE OF CLIMATE CHANGES IN THE PLANT PATHOGENESIS PROCESS
Georgian Academy of Agricultural Sciences , Tbilisi.
1.13.

Аличаев М.М., Казиев М.А.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРНЫХ
УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
КЛИМАТА И АКТИВНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
Ф.Г. Кисриева,Республика Дагестан, Махачкала, Россия;
Alichaev M.M, Kaziev M.A.
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOIL PROCESSES IN THE
MOUNTAINS OF DAGESTAN, AS A RESULT OF GLOBAL WARMING AND
THE ACTIVE HUMAN ACTIVITIES Federal State Scientific Institution
Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture, Republic of Dagestan,
Makhachkala, Russia.

1.14.

afciauri nani
mikroklimatis gavlena kartofilis daavadebis Phytophtora infestansis gavrcelebaze

baTumis
SoTa
rusTavelis
fitopaTologiis instituti;
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saxelmwifo

universitetis

N. Aptsiauri.
THE INFLUENCE OF THE MICROCLIMATE EFFECTS TO SPREADING
POTATO DISEASE CAUSING BY PHITOPHTORA INFENSTANS

Batumi Shota Rustaveli State University, Institute of Phitopatology, Georgia.
1.15.

Galiya Akhmetova
VALUE OF BACTERIA Enterobacter amnigenus AND Bacillius thuringiensis FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN NORTHERN KAZAKHSTAN
A. I. Barayev, Scientific Production Center for Grain Farming»Shortandy, Kazakhstan.

1.16.

Ахмедова П.М.
УРОЖАЙНОСТЬ СКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ ТОМАТА И ВЛИЯНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ФАЗ
ОНТОГЕНЕЗА НА УРОЖАЙ ПЛОДОВ
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
Ф.Г. Кисриева,Республика Дагестан, Махачкала, Россия;
Akhmedova P.M
YIELDS OF FAST RIPENING TOMATO VARIETIES AND INFLUENCE OF AIR
TEMPERATURE DURING THE PASSAGE OF THE MAIN PHASES OF
ONTOGENESIS
Dagestan Agricultural Research Institute, Makhachkala, Dagestan, Russia.

1.17.

basilaSvili cisana
md. alaznis wylis savegetacio periodis Camonadenis
prognozireba misi racionaluri gamoyenebisa da
usafrTxoebisaTvis

saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti,Tbilisi, saqarTvelo;
Basilashvili Tsisana
FORECAST OF THE ALAZANI WATER FLOW WITH THE VIEW OF ITS
RATIONAL UTILIZATION AND SAFETY
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical UniversityTbilisi, Georgia.
1.18.

basilaSvili cisana
Jinvalis wyalsacavSi Camdinare wylis resursebis Sefaseba
da maTi cvlilebis tendenciebi wyalsameurneo dagegmarebisaTvis

saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti, Tbilisi, saqarTvelo;
Basilashvili Tsisana
EVALUATION OF WATER RESOURCES FLOWING INTO ZHINVALI WATER
RESERVOIR AND THE TRENDS OF THEIR CHANGES FOR WATER
UTILIZATION PLANNING PURPOSES
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University,Tbilisi, Georgia.
1.19.

Булатова К.М., Масоничич-Шотунова Р.С., Мейирман Г.Т., Мазкират Ш.,
Сапарбаев Р.Ж.
СКРИНИНГ КОЛЛЕКЦИИ ЭСПАРЦЕТА (Onobrychis Mill.) ПО СПЕКТРАМ
БЕЛКА
ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства», Республика Казахстан;
Saparbaev R.J
SCREENING OF A COLLECTION OF SAINFOIN (ONOBRYCHIS MILL.)
ACCORDING TO PROTEIN
BULATOVA K.M, MASONICHICH-SHOTUNOVA R.S, MEYIRMAN G.T,
MAZKIRAT S.H
Kazakh Institute of Agriculture and crop production, The Republic of Kazakhstan.
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1.20.

Велибекова Луиза
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ФГБУН Дагестанский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства, г. Махачкала, Россия;
Velibekova Luisa
CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE CROP SCIENCE – REGIONAL
ASPECT
Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture, Makhachkala, Russia.

1.21.

gagoSiZe giorgi
klimatis globaluri cvlilebis gavlena saqarTvelos
wablnarebis mdgomareobaze da maTi rekonstruqciis
satyeo – sameurneo RonisZiebebi

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
Giorgi Gagoshidze
INFLUENCE OF GLOBAL CLIMATE CHANGE FORESTY-BASED ARRANGEMENTS
FOR RECOMENSTRUCTION STATE OF CHESTNUST AREAS
Technical Iniversity of Georgia, Tbilisi, Georgia.
1.22.

Гацке. Л.Н.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
САФЛОР
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и
растениеводства», п. Алмалыба, Казахстан.
Gatske. L.N
THE PRACTICAL VALUE OF THE CROP SAFFLOWER
Kazakhstan Scientific Research Institute of land and Plant management, Kazakhstan.

1.23.

gegenava leila
klimatis cvlileba da gaudabnoebisa da niadaguri safaris
degradaciis saSiSroeba

aip „saqarTvelos mevenaxeTa, meRvineTa da mebaReTa samecnierosawarmoo kavSiri“, Tbilisi, saqarTvelo;
Gegenava Leila
CLIMATE CHANGES AND A DANGER OF DESERTIFICATION AND
DEGRADATION OF SOIL COVER
Scientific-Industrial Union of winegrowers and winemakers of Georgia, Tbilisi, Georgia.
1.24.

Гогебашвили М.Э., Иванишвили Н.И., Пхаладзе Л.К.
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНДЕМНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
Институт радиологии и экологии грузинского аграрного университета, Тбилиси,
Грузия;
Gogebashvili
M.
E,
Ivanishaili
N.I.,
Pkhaladze
L.K.
INCREASING OF STABILITY OF ENDEMIC SPECIES GRAPE AT PURPOSE
PRESERVATIONS OF THEIR BIODIVERSITY IN THE CONDITIONS OF
GLOBAL WARMING
Institute of Radiology and Ecoilogy, Georgian Agrarian University, Tbilisi.

1.25.

Демиденко Галина
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА НА ИНТРОДУКЦИЮ
КИПАРИСОВЫХ РАСТЕНИЙ В САДОВО-ПАРКОВЫЕ АГРОЭКОСИСТЕМЫ
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Красноярский государственный
аграрный университет», г. Красноярск, Россия;
Demidenko Galina
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE INTRODUCTION OF CYPRESS
PLANTS IN GARDENS AND PARKS ECOSYSTEMS OF YENISEI SIBERIA
RUSSIA
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Krasnoyarsk
State Agricultural University", Krasnoyarsk, Russia.
1.26.

1.27.

Дидоренко С.В. Закиева А.А.
ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ НИЗКОЙ
ЗАВЯЗЫВАЕМОСТИ УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ
Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства,
Казахстан;
Didorenko S.V Zakieva A.A
POLLEN ANALYSIS IN THE STUDY OF ULTRA-FAST RIPENING SOYBEAN
VARIETIES HAVING LAW FERTILITY
Kazakhstan Scientific Research Institute of land and Plant management, Kazakhstan.
.
didebuliZe aleqsandre
saqarTvelos soflis meurneobis mravalfunqciuroba

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi;
Alexandre Didebulidze
MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURE OF GEORGIA
Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia.
1.28.

Досов Ботир, Ташматов Алишер
СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Ассоциация Сельскохозяйственных Научно-исследовательских Организаций
Центральной Азии и Южного Кавказа;
Dosov Botir, Toshmatov Alisher
ADAPTATION STRATEGIES FOR AGRICULTURE AND FOOD SECURITY TO
CLIMATE CHANGE IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Association of Agricultural Research Institutions in Central Asia and the Caucasus.

1.29.

1,2

1.30.

Жумабаиев Ерлан
УЛУЧШЕНИЯ СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ В КАЗАХСТАНЕ И

Джафаров М.Х., 2Заварзин И.В., 1Василевич Ф.И., 3Мамедов З.М.
АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ
СТЕРОИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ЧЛЕНИСТОНОГИХ И
РАСТЕНИЙ
1
Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К. И. Скрябина;
2
Институт органической химии Российской академии наук имени
Н. Д. Зелинского;
3
Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана;
1,2
Dzhafarov M.Kh. , 2Zavarzin I.V., 1Vasilevych F.I., 3Mamedov Z.M.
ANTIPARASITIC PROPERTIES OF SEMISYNTHETIC ARTHROPOD AND
PLANT GROWTH BIOREGULATORS
1
K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and biotechnology,
Moscow; Corresponding Author;
2
N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow;
3
Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Национальный координатор проектов устойчивого землепользования,
Программа развития ООН, Республика Казахстан;
Yerlan Zhumabayev
IMPROVEMENT OF WHEAT PRODUCTION SECTOR IN KAZAKHSTANAND
FOOD SECURITY IN CENTRAL ASIA
National Projects Coordinator Sustainable Land Management projects
United Nations Development Programme, Republic of Kazakhstan
1.31.

Todua v., faCulia z., cqvitaia s.
klimatis cvlilebebis gavlena tyis saresurso-samkurnalo
mcenareebze da saerTod soflis meurneobaze

soxumis saxelmwifo universiteti, saqarTvelo, Tbilisi;
saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, Tbilisi;
V. Todua, Z. Pachulia., S. Tskvitaia
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FOREST MEDICINAL PLANTS AND ON
AGRICULTURE IN GENERAL
Sukhumi State University, Tbilisi, Georgia,
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia.
1.32.

TurmaniZe Tamazi
klimatis cvlilebasTan dakavSrebuli ekologiuri usafrTxoebis
koncefciis mecnieruli uzrunvelyofis Sesaxeb

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia,
Tbilisi, saqarTvelo;
Tamaz Turmanidze
CONCEPTION OF SCIENTIFIC PROVISION FOR ECOLOGICAL SECURITY
OF AGROECOSYSTEMS
Georgian Academy of Agricultural Sciences.
1.33.

TurmaniZe mamuka
agroklimatis cvlilebis gavlena sasoflo-sameurneo
kulturebis warmoebaze aWaris regionSi

aWaris avtonomiuri respublikis soflis-meurneobis saministro,
saqarTvelo;
Mamuka Turmanidze
IMPACT OF AGROCLIMATIC CHANGES ON AGRICULTURAL CROPS OF
ADJARA REGION
Ministry of Agriculture of the Autonomous Republic of Adjara, Georgia.
1.34.

თურმანიძე თამაზი, გიგილაშვილი მზია, თეთრაძე გიორგი
ბიოკლიმატური პოტენციალის შეფასების ემპირიული მოდელი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
Turmanidze T., GigilaShvili M., Tetradze G.
EMPIRICAL MODEL OF ESSESMENT OF BIOCLIMATIC POTENTIAL

Georgian Academy of Agricultural Sciences,Tbilisi, Georgia.
1.35.

Загиров Н.Г., Ахмедов Ф.Б.
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ВИНОГРАДАРСТВА В ЛАНДШАФТАХ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
Государственное научное учреждение Дагестанский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства. Республика Дагестан, г. Махачкала, Россия
Zagirov N.G. Akhmedov F.B
AGROECOLOGICAL ARGUMENTATION FOR SUSTAINABLE
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DEVELOPMENT OF VITICULTURE IN SOUTHERN DAGESTAN
Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture;The Republic of Dagestan,
Makhachkala, Russia.
1.36.

ivaniSvili n.i., gogebaSvili m.e.
radiobiologiuri meTodis gamoyeneba mcenareTa ujredul
seleqciaSi gvalvagamZle qsovilebis miRebis mizniT

saqarTvelos agraruli universitetis radiologiisa
da ekologiis instituti. Tbilisi, saqarTvelo;
Ivanishaili N.I., Gogebashvili M. E.
USE OF RADIOBIOLOGICAL METHOD FOR OBTAIN OF
DRAUGHTRESISTANCE TISSUES IN PLANT CELL SELECTION
Georgian Agrarian University, Institute of Radiology and Ecology, Tbilisi, Georgia.
1.37.

Казиев М.
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА
ДАГЕСТАНА
Государственное научное учреждение Дагестанский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства;
Kaziev M.
STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VITICULTURE OF
DAGESTAN
State Scientific Research Institution of Dagestan Institute of Agriculture.

1.38.

Казиметова Халимат.
ЗИМОСТОЙКОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
Ф.Г. Кисриева Республика Дагестан Махачкала, Российской Федерации;
Kazimetova Khalimat
WINTER RESISTANT INTRODUCED VARIETIES OF APPLE
Federal State Scientific Institution Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture
named FG Kisriev The Republic of Dagestan, Makhachkala, Russian Federation.

1.39.

kakabaZe nato
klimatis cvlilebis gavlena bostneul mcenareebze.

soflis meurneobis saministros ssip samecniero - kvleviTi centri;
Kakabadze Nato
THE CLIMATE CHANGE INFLUENCE ON VEGETABLES.
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
1.40.

Каркашадзе Наполеон
Вместе с природой
(Или как подойти к решению проблем )
Академия Сельскохозяйственных наук Грузии, Тбилиси;
Karkashadze Napoleon
TOGETHER WITH THE NATURE
(OR HOW TO APPROACH PROBLEM SOLVING)
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi.

1.41.

kaWarava Tamar, wiklauri nino, gegiZe fiqria
samkurnalo, aromatuli, Taflovani, sanelebeli da Sxamiani
mcenareebis genetikuri resursi gansxvavebuli ekosistemis
pirobebSi da mdgradi ganviTareba

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
Kacharava T, Tsiklauri N, Gegidze F.
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GENETIC RESOURCES OF MEDICINAL, AROMATIC, MELLIFEROUS, SPICY AND
POISONOUS PLANTS IN DIFFERENT CONDITIONS OF ECOSYSTEMS AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia.

1.42.

kvaliaSvili vaJa, gogitiZe vaJa, maRraZe daviTi
klimatis cvlilebiT ganpirobebuli atmis mosvenebis
periodis xangrZlivoba

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi,
saqarTvelo;
Kvaliashvili Vazha, Gogitidze Vazha, Maghradze David
DURATION OF THE RESTPERIOD OF PEACHES CAUSED BY CLIMATE
CHANGE
Georgian Academy of Agricultural sciences, Tbilisi, Georgia.
1.43.

kiknaveliZe nikoloz, mumlaZe avTandil
abioturi da bioturi faqtorebis gavlena samamulo produqciis
warmoebaze mcxeTis municipalitetSi da maTi gadaWris gzebi

soflis meurneobis saministros mcxeTis municipalitetis
sainformacio-sakonsultaci samsaxuri mcxeTa, saqarTvelo;
Nikoloz Kiknavelidze, Avtandil Mumladze
INFLUENCE OF ABIOTIC AND BIOTIC FACTORS ON THE PRODUCTION OF
DOMESTIC PRODUCTS IN MTSKHETA MUNICIPALITY AND THEIR
SOLVING WAYS
Information-consultation Service of Ministry of Agriculture, Mtskheta Municipality,
Georgia.
1.44.

kiknaveliZe n., mumlaZe a.,zubiaSvili a., samsaoniZe a., Jrenti T.,
xositaSvili T.
sasaTbure meurneobis mdgradi ganviTarebis Semaferxebeli
garemoebani da maTi gadaWris gzebi mcxeTis municipalitetSi

soflis meurneobis saministros mcxeTis municipalitetis
sainformacio-sakonsultacio samsaxuri, mcxeTa, saqarTvelo;
Nikoloz Kiknavelidze, Avtandil Mumladze, Alexandre Zubiashvili, Arsen
Samsonidze, Tea Zhgenti, Tatia Khositashvili
GREENHOUSE
HINDRANCE
TO
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
CIRCUMSTANCES AND THEIR SOLUTIONS IN MTSKHETA MUNI
Information-consultation Service of Ministry of Agriculture, Mtskheta Municipality,
Georgia.
1.45.

kopaliani rolandi, ugulava vladimeri, Tabagari marieta
zogierTi agroteqnikuri xerxis mniSvneloba klimatis
cvalebadobis pirobebSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
R. Kopaliani, V. Ugulava, M. Tabagari
THE VALUE OF SOME AGRONOMIC METHODS IN THE CONDITIONS OF
CLIMATE CHANGE
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.46.

kopaliani rolandi, kapanaZe Sorena, kopaliani lia
dafnis zrda-ganviTarebis dinamika klimaturi pirobebis
cvlilebasTan mimarTebaSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
R. Kopaliani, Sh. Kapanadze, L. Kopaliani
THE DYNAMICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT LAUREL AGAINST
CHANGING CLIMATIC CONDITIONS
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Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.47.

Avtandil Korakhashvili, Aleksander Zubiashvili
DROUGHT RESISTANT NEW VARIETIES OF PECAN TREES IN GEORGIA
National Academy of Sciences of Georgia, Tbilisi.

1.48.

Кочоров А.С., Сагитов А.О.,
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ВОСТОКЕ
КАЗАХСТАНА
Казахский НИИ защиты и карантина растений, г. Алматы, Казахстан;
Kochorov A.S, Sagitov A.O
LONG-TERM DYNAMICS OF WHEAT RUST DEPENDING
ON WEATHER CONDITIONS IN EASTERN KAZAKHSTAN
Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine, Almaty, Kazakhstan.

1.49.

k. laSxi, g. CxutiaSvili, i. rexviaSvili, z. juluxiZe, z. jinjixaZe
saerTaSoriso samecniero centrisa da fermeruli meurneobis
TanamSromlobiT gamoyvanili axali jiSebisa da teqnologiebis
danergva saqarTveloSi

agro-samecniero jgufi lomTagora”. marneulis raioni, lomTagoras
dasaxleba, saqarTvelo;
K. Lashkhi, G. Chkhutiashvili, I. Rekhviashvili, Z. Julukhidze, Z. Jinjikhadze.
INTRODUCTION OF NEW VARIETIES AND TECHNOLOGIES IN THE FRAME
OF COLLABORATION BETWEEN INTERNATIONAL AND FARMING
ORGANIZATIONS
Agro – Scientific Group Lomtagora”, Marneuli district, Lomtagora farm, Georgia.
1.50.

lorTqifaniZe roza, kelenjeriZe nino, avaliSvili nino.
Warbteniani niadagebis bioklimaturi pirobebis gavlena
axalgazrda xurmis plantaciis agroekologiur garemoze

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
Roza Lordkifanidze, Nino Kelendjeridze, AvaliSvili Nino.
WETLAND SOILS BIO-CLIMATIC INFLUENCE ON YOUNG PERSIMMON
PLANTATION AGROECOLOGICAL ENVIRONMENT
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia;
1.51.

lorTqifaniZe roza, Yyifiani nino
agroklimatis gavlena Txilis fenologiuri fazebis
mimdinareobaze samegrelos (nosiris) regionSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, agraruli fakulteti; q.
quTaisi, saqarTvelo;
Roza Lortkifanidze, Nino Kipiani
AGROCLIMATE AFFECT ON NUTS PHENOLOGY PHASES IN SAMEGRELO
DISTRICT (NOSIRI)
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.52.

Магомедов Нурулислан, Магомедова Гулайзат
ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
В ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова»., г.Махачкала, Россия;
N.Magomedov, Magomedova G.
YIELD FORMATION OF ADAPTIVE POTATO VARIETIES IN THE
FOOTHILLS PROVINCE OF DAGHESTAN
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Dagestan State Agricultural University. MM Dzhambulatov. ", Makhachkala, Russia.
1.53.

Магомедов Нуруслислан
ПОЧВОЗАЩИТНАЯ ВЛАГО СБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЮГЕ РОССИИ.
ГНУ Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
г.Махачкала, Россия;
N.Magomedov
SOIL-PROTECTIVE MOISTURE CONSERVATION TECHNOLOGIES OF
WINTER WHEAT CULTIVATION IN SOUTH RUSSIA DAGESTAN SCIENTIFIC
RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE
Federal State Scientific Institution Dagestan Scientific Research Institute of Agriculture
named FG Kisriev The Republic of Dagestan, Makhachkala, Russian Federation.

1.54.

Мамедов З.М.
СТАЦИАНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЗИТОВ ВРЕДНЫХ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
Институт Зоологии НАН Азербайджана, Баку;
Z. M. Mammadov
STATION DISTRIBUTION OF PARASITES OF HARMFUL
LEPIDOPTERANSUNDER ECOLOGICAL CONDITIONS OF AZERBAIJAN
Institute of Zoology NAS of Azerbaijan, Baku.

1.55.

Мамедов З.М.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
АКТИВНОСТЬ ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Институт Зоологии НАН Азербайджана, Баку;
Z. M. Mammadov
INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON LIFE ACTIVITY OF USEFUL
INSECTS IN AZERBAIJAN
Institute of Zoology NAS of Azerbaijan, Baku.

1.56.

G. Margvelashvili, G.Ormotsadze
PROTECTION OF SOILS FROM WIND EROSION IN ARID REGIONS OF
GEORGIA
Georgian Academy of Agricultural Sciences; Tbilisi, Georgia.

1.57.

margvelaSvili gogola, ormocaZe giorgi K
klimati, amindi, adaptacia da mosavali

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia; Tbilisi;
Gogola Margvelashvili, George Ormotsadze
CLIMATE, WEATHER, ADAPTATION AND HARVEST
Georgian Academy of Agricultural Sciences; Tbilisi, Georgia.
1.58.

mdivani rusudani
sasaoflo-sameurneo kulturebis warmoeba daxurul sistemebSi
(in vitro, vertikaluri ferma)

ai(i)p axalgazrda mecnierTa centri “izotopebi”. Tbilisi, saqarTvelo;
Mdivani Rusudan
AGRICULTURAL CROP PRODUCTION IN CLOSED SYSTEMS (IN-VITRO,
VERTICAL FARMING)
Young scientists center, Tbilisi, Georgia.
1.59.

1megreliZe

lia, 2SvangiraZe marina, 3melaZe maia
klimatis cvlilebis zegavlenis Sefaseba sasoflo-sameurneo
kulturebis mosavlianobaze da wylis deficitze kaxeTSi
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1garemos erovnuli saagento, Tbilisi, saqarTvelo;
2saqarTvelos mesame erovnuli Setyobineba gaeros klimatis

cvlilebis CarCo konvenciis mimarT, Tbilisi, saqarTvelo;
3saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti;
Megrelidze l., Shvangiradze M., Meladze M.
ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IMPACT ON AGRICULTURAL CROP
PRODUCTIVITY AND CROP-WATER REQUIREMENT IN KAKHETY REGION
1
The national environment agency, Tbilis, Georgia;
2
Climate change Convention -3 the Republican message of Georgia, Tbilisi;
3
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical UniversityTbilisi, Georgia.
1.60.

melaZe giorgi, melaZe maia
klimatis cvlilebis gavlena sasoflo-sameurneo kulturebis
agroklimatur maxasiaTeblebze (sagarejos magaliTze)

saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti, Tbilisi, saqarTvelo;
Meladze G.G., Meladze M.G
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGROCLIMATIC FEATURES OF CROPS
(EXAMPLE OF SAGAREJO)
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical UniversityTbilisi, Georgia.
1.61.

merabiSvili nodari, merabiSvili mariami, baidauri lali
temperaturuli reJimis gavlena kartofilis sxvadasxva jiSebis
sargavi masalis Senaxvaze da mis mosavlianobaze

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
Merabishvili,Nodari. Merabishvili,Mariami. Baidauri, Lali
THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DIFFERENT VARIETIES OF
POTATO SEED AND STORAGE IN YIELD AND PLANTING MATERIAL
Agricultural University Of Georgia, Tbilisi, Georgia.
1.62.

mesxiSvili anzori
miwis resursebis gamoyenebis rekomendaciebi soflis
meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis;
Anzor Meskhishvili
RECOMMENDATIONS ON THE USE OF LAND RESOURCES FOR STABLE
AGRICULTURAL DEVELOPMENT.

1.63.

metreveli mariami, mesxiZe avTandili,
თაფლოვანი მერქნიანი მცენარეები აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის)
ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში

baTumis
SoTa
rusTavelis
saxelmwifo
universitetis
fitopaTologiisa da biomravalferovnebis instituti, saqarTvelo;
M.Metreveli, A. Mesxidze
WOODY HONEY PLANTS IN SOIL-CLIMATIC CONDITIONS OF AJARA
(SOUTH COLCHIS)
Shota Rustaveli State University of Batumi, Georgia.
1.64.

Мирзоева Н.Б.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕДЕЙТЕЛЬНОСТИ
ЖУКОВ – ЛИСТОЕДОВ (COLEAPTERA, CHRYSOMELIDAE)
АЗЕРБАЙДЖАНА
Институт Зоологии НАН Азербайджана, Баку;
Mirzoyeva N. B.
INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON LIFE - ACTIVITY OF LEAFEATING BEETLES (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) IN AZERBAIJAN
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Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan, Baku;
1.65.

Михеев Валентин, Черненко Александр
УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ СОИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
УКРАИНЫ
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева
г. Харьков, Украина;
Mikheyev Valentin, Chernenko Alexandr
CROP CAPACITY OF SOYBEANS VARIETIES OF DIFFERENT RIPENESS
GROUPS DEPENDING ON SOWING DATES AND CLIMATIC CONDITIONS
CHANGE IN THE EASTERN PART OF THE LEFT BANK FOREST STEPPE OF
UKRAINE
Kharkov National Agrarian University named after V. V.Dokuchayev Kharkov, Ukraine.

1.66.

nikolaiSvili dali, sarTania daviTi
vazis zrda-ganviTarebisaTvis xelsayreli garemo pirobebis
kompleqsuri Sefaseba klimatis cvlilebis fonze

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
saqarTvelo;
Nikolaishvili D., Sartania D.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF NATURAL CONDITIONS ON GROWTH
OF GRAPE ON THE BACKGROUND OF CLIMATE CHANGE
Djavakhishvili State University of Tbilisi, Georgia.
1.67.

Салихов Р.М., Алиева П.И.
ПОТЕНЦИАЛ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТНА КАК РЕГИОНА С
БЛАГОПРИЯТНЫМ КЛИМАТОМ
ГНУ «ДНИИСХ Россельхозакадемии», Дагестанского ГАУ;
Salikhov R.M, Alieva P.I
THE POTENTIAL OF A FLAT ZONE OF DAGESTAN, AS A REGION WITH A
FAVORABLE CLIMATE
Dagestan Agricultural Research Institute, Russia.

1.68.

Салихов Р.М.
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВИНОГРАДАРСТВА ДАГЕСТАНА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ФГБНУ Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г.Кисриева;
Salihov R.M
DAGHESTAN VITICULTURE DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE
GLOBAL CLIMAT CHANGE
Dagestan Agricultural Research Institute, Russia.

1.69.

samadaSvili cotne
aRmosavleT saqarTvelos gvalviani regionisaTvis marcvleuli
kulturebis maRali mosavlis miRebis RonisZiebebi

saqarTvelos agraruli universiteti,Tbilisi, saqarTvelo;
Ts. Samadashvili
FIELD CROPS HIGH YIELDING MEASURES IN DRY AREA OF EAST
GEORGIA

Georgian Agrarian University, Tbilisi.
1.70.

samadaSvili cotne, epitaSvili TinaTin
tritikales kultura da misi gamoyeneba maRali da
mosavlis misaRebad.
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mdgradi

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
Samadashvili Tsotne, Epitashvili Tinatin.
TRITICALE AND ITS USE IN HIGH AND SUSTAINABLE YIELDING
Georgian Agrarian University, Tbilisi.
1.71.

Сердеров В.К., Атамов Б.К., Гамидов И.Р.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии (ФАНО)
г. Махачкала, Российская Федерация;
Serderov V.K, Atamov B.K, Hamidov I.R
INFLUENCE OF CLIMAT FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF VIRAL
POTATO DISEASES
Dagestan Agricultural Research Institute Makhachkala, Russian Federation.

1.72.

Сулаймонов Ботир, Ахмедов Тулкинбек
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ташкентский государственный аграрный университет г.Ташкент, Республика
Узбекистан;
Sulaimonov Botir, Akhmedov Tulkinbek
STRATEGIC WAYS TO OVERCOME THE RISKS TO SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF FOOD SAFETY
Tashkent State Agrarian University Tashkent, Uzbekistan.

1.73.

ნ.სტეფანიშვილი, ზ.გაგოშიძე, ლ.ციგრიაშვილი.
კლიმატური ფაქტორების ცვალებადობის გავლენა თუთის ფოთლის კვებით
ღირსებაზე

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, თბილისი, საქართველო;
N. Stepanishvili, Z.Gagoshidze, L.Tsigriashvili.
EFFECT OF CHANGES OF CLIMATIC FACTORS ON MULBERRY LEAF NUTRITIVE
VALUE
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
1.74.

suxiSvili vladimer
klimatis cvlilebebis Sesabamisad mutaciis gziT axali jiSebis
Seqmnis gamoyvana, gama-dasxivebis gamoyenebiT

suxiSvilis saswavlo universiteti q. gori. saqarTvelo;
Sukhisvili Vladimer
CONSIDERING CLIMATE CHANGES CREATION OF NEW VARIETIES
THROUGH MUTATION BREEDING USING GAMMA IRRADIATION Sukhishvili
Sukhishvili Training University, Gori, Georgia;
1.75.

suxiSvili vladimer, goginaSvili neli
globaluri daTboba da mcenareTa adaptaciebi maRali
temperaturisadmi

suxiSvilis saswavlo universiteti, q. gori, saqarTvelo;
Sukhishvili V., Goginashvili N.
GLOBAL WARMING AND PLANT ADAPTATIONS TO HIGH TEMPERATURES
Sukhishvili Training University, Gori, Georgia;
1.76.

Marika Tatishvili, Maia Meladze, Irine Mkurnalidze, Manana Kaisauri
SATELLITE INFORMATION FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION IN
AGROFORESTRY
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Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia
Regional Center for Geophysical, Ecological and Economical Researches, Tbilisi, Georgia.

1.77.

tatiSvili marika, mkurnaliZe irine, mesxia ramaz.
setyvuri procesebi saqarTvelos teritoriaze

saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti, Tbilisi, saqarTvelo;
Marika Tatishvili, Irine Mkurnalidze, Ramaz Meskhia
HAIL PROCESSES OVER GEORGIAN TERRITORY
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University Tbilisi, Georgia
National Environmental Agency, Tbilisi, Georgia.
1.78.

tyebuCava zaira
sakarantino sarevela mcenare-cenxrusis (Cenchrus pauciforus Benth)
gavrcelebis mdgomareoba grigoleTSi

samcxe-javaxeTis saxelmwifo universiteti; axalcixe, Tbilisi.
Z.Tkebuchava
QUARANTINE WEED PLANT - TSENKHRUSIS DISTRIBUTION CONDITION
IN GRIGOLETI
Samtskhe – Javakheti State University, Akhaltsikhe, Georgia.
1.79.

Ткебучава З.
ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И ПЕРЕЗИМОВКУ ТРИТИКАЛЕ KАРТИ -2
Государственный университет Самцхе-Джавахети, Ахалцихе, Грузия;
Z.Tkebuchava
INFLUENCE OF SEEDING RATES AND FERTILIZERS ON SEED
GERMINATION AND WINTERING TRITICALE-2
Samtskhe – Javakheti State University, Akhaltsikhe, Georgia.

1.80.

Утебаев М.У., Штефан Г.И., Дашкевич С.М., Бабкенов А.Т., Шелаева Т.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЛИАДИНА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
РОДОСЛОВНОЙ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ (Triticum
aestivum L.)
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева,
Республика Казахстан;
Utebaev M.U, Shtefan G.I Dashkevich S.M, Babkenov A.T, Shelaeva1 T.V
THE USE OF POLYMORPHISM IN GLIADIN TO DETERMINE THE PEDIGREE
OF SOME VARIETIES OF SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
Scientific-Production Center of Grain Farming The Republic of Kazakhstan.

1.81.

უჯმაჯურიძე ლ., ჩანქსელიანი ზ., ღამბაშიძე გ., მეგრელიძე ა., ორმოცაძე გ.,
კენჭიაშვილი ნ., თარხნიშვილი მ.
კლიმატის ცვლილება და ნიადაგის ნაყოფიერება

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური;
L. Ujmajuridze, Z. Chankseliani, G. Ghambashidze, A. Megrelidze, G. Ormotsadze,
N. Kenchiashvili, M. Tarkhnishvili
CLIMATE CHANGES AND SOIL FERTILITY
Scientific-Research Center of Ministry of Agriculture, Soil Fertility Research Agency,
Georgia.
1.82.

ფუტკარაძე ზაური, ჯაბნიძე რეზო
კლიმატის მიმდინარე და მოსალოდნელი ცვლილებების გავლენა
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აჭარის სოფლის მეურნეობის სექტორზე.

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
Z. Putkaradze, R. Jabnidze
HOW WILL INFLUENCE GLOBAL CLIMATE CHANGE OF AGRICULTURE
SECTOR AJARA
Georgian Academy of Agricultural sciences, Tbilisi, Georgia.
Ministry of Agriculture of the Autonomous Republic of Adjara, Georgia.
1.83.

RvalaZe gulnara
soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTarebis zogierTi
pirobebi memcenareobaSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
Gulnara Ghvaladze
SEVERAL CONDITIONS OF STABLE AND SAFE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURAL PLANT-GROWIN
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia;
1.84.

RvinianiZe Temuri, mamrikiSvili lela, RvinianiZe Teona
qarTuli yurZnis wipwis fenoluri naerTebis gamokvleva da
radoproteqtoruli aqtivobis sakvebi danamatebis teqnologiis
SemuSaveba

ak.wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
Gvinianidze Temuri, Mamrikishvili Lela, Gvinianidze Teona
STUDIES OF PHENOL COMPOUNDS PRODUCED FROM GEORGIAN GRAPE
STONE AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FOOD SUPPLEMENTS
WITH ANTI-RADIATION ACTIVITY
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.85.

yifiani nino, lorTqifaniZe roza
agroklimatis gavlena Txilis fenologiuri fazebis
mimdinareobaze samegrelos (nosiris) regionSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti. agraruli fakulteti.
q.quTaisi.
Kipiani N., Lordkipanidze R.
AGROCLIMATE AFFECT ON NUTS PHENOLOGY PHASES IN SAMEGRELO
DISTRICT (NOSIRI)
AkakiTsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.86.

SavliaSvili l., korZaxia g., elizbaraSvili e., kuWava g,
nasyidaSvili n.
klimatis cvlilebis gavlena miwis resursebis degradaciaze
siRnaRis damlaSebuli niadagebis magaliTze

saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis
instituti,Tbilisi, saqarTvelo;
L.Shavliashvili, G.Kordzakhia, E.Elizbarashvili, G.Kuchava, N.Naskidashvili
CLIMATE CHANGE IMPACT OF DEGRADATION LAND RESOURCES OF
SALINE SOILS ON EXAMPLE OF SIGHNAGHI REGION
Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical UniversityTbilisi, Georgia.
1.87.

Штефан Галина
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева,
Шортанды, Казахстан;
Stefan Galina
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THE ROLE OF GENETIC RESOURCES OF CROPS IN A CHANGING CLIMATE
A.I Baraev Research and Production Center of Grain Farming, Kazakhstan.
1.88.

Шульгина Н.
ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В
УЗБЕКИСТАНЕ
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент,
Узбекистан;
N. Shulgina
ASSESSMENT OF WATER RESOURCES UNDER CLIMATE CHANGE
CONDITIONS IN UZBEKISTAN
Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan.

1.89.

CageliSvili revaz, doliZe laSa
klimatis cvlilebis gavlena aRmosavleT saqarTvelos wiflnar
ekosistemebze

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi,
saqarTvelo;
R. Chagelishvili, L. Dolidze .
INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE OF BEECH ECOSYSTEMS IN EASTERN
GEORGIA
Georgian Academy of Agricultural sciences, Tbilisi, Georgia.
1.90.

CaCxiani-anasaSvili nunu
pomidoris traqeomikozuli Wknoba imereTSi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti. agraruli fakulteti.
q.quTaisi. saqarTvelo;
Chachxiani Nunu
TRACHEOMICOSIC FADE OF TOMATO IN IMERETI
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.91.

cecxlaZe cisana, sixaruliZe zoia, gorgilaZe lamziri
pomidoris jiSebis gamZleoba fitoftorozis (Phytopthora infestans
(Mont.) de Bary ) mimarT dasavleT saqarTvelos pirobebSi

SoTa rusTavelis saxelmwifi universitetis fitopaTolioogiisa da
biomravalferovnebis institutი, qobuleTi, saqarTvelo;
Tsetskladze Ts., Sikharulidze Z., Gorgiladze L.
RESISTANCE OF TOMATO VARIETIES TO LATE LIGHT(PHYTOPTHORA
INFESTANS (MONT.) DE BARY) IN WEST GEORGIA
Shota Rustaveli State University, Institute of Phytopathology and biodiversity, Kobuleti,
Georgia.
1.92.

არჩილ ძირკვაძე, გიორგი ჯაბნიძე, რუსლან დავითაძე
ტყის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და სოფლის მეურნეობის მდგრადი და
უსაფრთხო განვითარება,

SoTa rusTavelis saxelmwifi universiteti, baTumi, saqarTvelo;
A. Dzirkvadze, G. Jabnidze, R. Davitadze
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FOREST AND AGRICULTURAL
SUSTAINABLE AND SAFE DEVELOPMENT
Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia.
1.93.

nato jabniZe, jemal ananiZe
warmoebis procesi da garemos dacvis socialur-ekologiuri
strategia
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baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti;
N. Jabnnidze, J. Ananidze
THE STRATEGY OF STABLE ECOLOGICAL-EKONOMICAL EVELOPMENT
Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia.
1.94.

ჯაბნიძე ნანა, გორგილაძე ლამზირა, კონცელიძე გული
კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სასოფლო–სამეურნეო კულტურების
გავრცელების არეალზე მაღალმთიან რეგიონში

baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti;
N. Jabnidze, L. Gorgiladze, G. Koncelidze
INFLUENCE OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON DISTRIBUTION AREA OF
AGRICULTURAL CROPS IN HIGH-MOUNTAINOUS REGIONS
Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia.
1.95.

papuniZe guram, devaZe aslan
bunebriv –klimaturi pirobebis cvlilebebis zegavlena
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebaze

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
Papunidze Guram, Devadze Aslan
CHANGES ON NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS FOR
AGRICULTURAL PRODUCTION
Agrarian and membrane Scientific-research institute of Batumi
Shota Rustaveli State University.

1.1.1. qveseqcia - agroinJineria
Tavmjdomare – akad. revaz maxarobliZe
mdivani – doqt. givi mosaSvili
1.1.1.

Алтыбаев А.Н.
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА
Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, г. Алматы;
Dr. Altybayev A.N.
INFORMATION AND TECHNOLOGICAL SUPPORT AGROCLIMATIC
FORECAST
Kazakh Scientific Research Institute of mechanization and electrification of agriculture,
Almaty;

1.1.2.

Бедия Омар
ГРАДОБИТИЕ - БИЧ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Академия сельскохозяйственных наук Грузии, Тбилиси;
Bedia Omar
HAIL - THE SCOURGE FOR AGRICULTURAL LAND
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia.

1.1.3.

didebuliZe aleqsandre
saqarTveloSi agrobioteqnologiebis ganviTarebaze klimatis
cvlilebebis gavlena

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi;
Alexandre Didebulidze
CLIMATE CHANGE IMPACT ON DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY IN GEORGIA
Agricultural University of Georgia, Tbilisi.
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1.1.4.

ebanoiZe nugzari, naTenaZe nodari.
kombinirebuli agregatebis uperatesobani ekonomikuri da
niadagdacviTi TvalsazrisiT

saqarTvelos soflis-meurneobis samecniero kvleviTi centri,
Tbilisi, saqarTvelo;
Nugzar Ebanoidze, Nodar Natenadze
ADVANTAGES OF THE COMBINED AGGREGATES AS A SOIL PROTECTION
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
1.1.5.

ებანოიძე ნუგზარი, ქუთელია გიორგი.
ჩაის წაროების ეკოლოგიურად საიმედო სამანქანო ტექნოლოგია.

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. თბილისი.
საქართველო;
Nugzar Ebanoidze, Giorgi Qutelia.
TEA PRODUCTION IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE MACHINERY
TECHNOLOGY
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
1.1.6.

TavberiZe soso, kbilaSvili daviTi, kilasonia emzari.
saqarTveloSi zusti miwaTmoqmedebis teqnologiis
danergvis perspeqtivebi

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
Soso Tavberidze, David Kbilashvili, Emzar Kilasonia.
IMPLEMENTATION PERSPECTIVES OF PRECISION FARMING
TECHNOLOGY IN GEORGIA
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.1.7.

kbilaSvili daviTi, TavberiZe soso, lekveiSvili goCa.
klimatis cvlilebis gavlena Tvliani mobiluri manqanis
damuxruWebis efeqturobaze

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, saqarTvelo;
David Kbilashvili, Soso Tavberidze, Gocha Lekveishvili
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE WHEELED VERSION OF THE CAR'S
BRAKING EFFICIENCY
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
1.1.8.

Кацитадзе Дж., Каркашадзе Н., Капанадзе И.
РАСЧЕТ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЛУГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕМЕХОВ
Грузинский аграрный университет, Тбилиси,
Академия сельскохозяйственных наук Грузии Тбилиси, ул. Джавахишвили, 51;
J. Katsitadze. N. Karkashadze, I.Kapanadze
CALCULATION AND RELIABILITY OF AGRICULTURAL PLOWS USING
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
Georgian Academy of Agricultural scienses,
Georgian State Agrarian Unioversity.

1.1.9.

Махароблидзе Р., Басилашвили Б., Махароблидзе З., Натенадзе Н.
СТЕНД ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАБОТЫ ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ НА СКЛОНЕ
Грузинский Аграрный университет. Тбилиси;
R. Macharoblidze, B. Basilashvili, Z.Macharoblidze, N. Natenadze.
STAND ON THE SLOPE OF TRAKTOR UNITS
FOR PHYSICAL OPERATING MODELING
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Agicultural Universiti of Georgia, Tbilisi.
1.1.10.

Махароблидзе Реваз, Махароблидзе Заза
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ УДАРА И РЕОЛОГИИ
В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Грузинский Аграрный университет. Тбилиси;
R. Macharoblidze, Z. Macharoblidze
APPLICATION OF THE THEORY OF SHOCK AND RHEOLOGY IN
AGRICULTURAL MECHANICS.
Agicultural Universiti of Georgia, Tbilisi.

1.1.11.

g.mosaSvili, T. kunWulia, z.Sxvacabaia, v.CxikvaZe
“maRalklirensiani motobloki” viwromwkrivebiani naTesebis
damuSavebisaTvis

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi;
G.Mosashvili, T.Kunchulia, Z.Shkhvacabaia, V. Chxikvadze
SOIL-CULTIVATING « HIGH-KLIRENS MOTOBLOCK » FOR
AGRICULTURAL CROPS.
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi.
1.1.12.

natroSvili dimitri, benaSvili mamuka,
Ria arxebis gawmendis samanqano teqnologiis damuSaveba

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi, saqarTvelo.
D. Natroshvili, M. Benashvili
OPEN CHANNEL CLEANING MACHINE TECHNOLOGY
Agricultural Univrsiti of Georgia, Tbilisi.
1.1.13.

Szczepaniak J., Rogacki R., Wojciechowski J., Dudziński P.
MECHATRONIC CONTROL SYSTEM IN A TILLING-AND-SOWING
COMBINED MACHINE
Industrial Institute of Agricultural Engineering, Poznań, Poland.

1.1.14.

Szczepaniak J., Szulc T., Talarczyk W., Dudziński P.
TECHNICAL ASPECTS OF PLUNGE DOSING OF NITROGEN-BASED
FERTILIZER
Industrial Institute of Agricultural Engineering, Poznań, Poland.

1.1.15.

ruseiSvili r., moTiaSvili v., uSariZe t.
,,SefuTuli senaJis” damzadebis axali teqnologia mcire
meqanizaciis bazaze

saqarTvelos agraruli universiteti,
Rusieshvili R, Motiashvili V, Usharidze T.
NEW TECHNOLOGY OF PREPARING PACKED HAYLAGE INCONDITIONS
OF SMALL MECHANIZATION
Agricultural Univrsiti of Georgia, Tbilisi.
1.1.16.

Хузмиев Измаил, Гассиева Ольга
О ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
ГОРНОЙ ЗОНЕ.
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт (ГТУ) ,
Владикавказ,Россия;
Khuzmiev Izmail, Gassieva Olga
ON DECENTRALIZED ELECTRICITY SUPPLY TO CONSUMERS IN THE
MOUNTAIN ZONE.
North Caucavzian Maining – Metallurgcal Institut (STU), Vladicaucaz, Russia;
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1.1.17.

SafaqiZe elguja, qvarcxava merab,
klimatis cvlileba da niadagis damuSavebis Tanamedrove
resursdamzogi teqnologiebi

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia,
saqarTvelos soflis meurneobis saministro;
E. Shapakidze, M. Kvartshava,
CLIMATE CHANGE AND MODERN RESOURCE-SAVING
TECHNOLOGIES OF SOIL CULTIVATION.
Georgian Academy of Agricultural Sciences,
Ministry of Agricultural of Georgia.
1.1.18.

yruaSvili irakli
sasoflo-sameurneo melioraciis ganviTarebis perspeqtivebi
saqarTveloSi globaluri daTbobis fonze

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
Kruashvili Irakli
THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND
RECLAMATION IN GEORGIA AGAINST THE BACKGROUND OF GLOBAL
WARMING
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia.
1.1.19.

yruaSvili irakli, kuxalaSvili eduardi, inaSvili irma, bziava
konstantine, kirtava vaJa
hiperkoncentrirebuli nakadebis hidravlikuri maxasiaTeblebis
gaangariSeba RvarsaSvze gadadinebis SemTxvevaSi

saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo,
saqarTvelos gaerTianebuli samelioracio sistemebis kompania,
Tbilisi, saqarTvelo;
Kruashvili Irakli, Kukhalashvili Eduard, Inashvili Irma, Bziava Konstantine, Kirtava
Vaja
COMPUTATION OF THE HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF THE HYPERCONCENTRATED FLOWS DURING FLOW OVER THE DEBRISFLOW OUTLET
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia,
United Amelioration Systems Company of Georgia, Tbilisi, Georgia.
1.1.20.

WalaganiZe S., SafaqiZe e.
setyva da masTan brZola

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi;
Sh. Chalaganidze, E. Shapakidze
HAIL AND THE MEASURES AGAINST AT
Georgian Academy of Agricultural sciences, Tbilisi.
1.1.21.

WalaganiZe SoTa, SafaqiZe elguja
setyva da masTan brZolis perspeqtivebi mcire da saSualo
fermerul meurneobebSi

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi;
SH. Chalaganidze, E. Shapakidze
HAIL AND PROSPECTS FOR COMBATING IT IN SMALL ND MEDIUM
FARM
Georgian Academy of Agricultural sciences, Tbilisi.
1.1.22.

jafariZe rolandi, mWedliSvili konstantine, mosaSvili givi
eleqtroosmosiT mcenareTa stimulirebis eqsperimentuli kvleva

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi.
Japaridze,R, Mchedlishvili K, Mosashvili G.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF PLANT STIMULATION WITH ELECTRIC
POTENTIAL
Georgian Academy of Agricultuuural Science, Tbilisi.

III.dargobrivi seqcia - klimatis cvlileba da soflis
meurneobis
mdgradi da usafrTxo ganviTareba
mecxoveleobaSi;
Tavmjdomare – akad. zurab cqitiSvili
mdivani – doqt. anatoli giorgaZe
2.1.

Амантурдиев Г.Б., Сафаров М.М.
ЗНАЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХДОБАВОК В ПОВЫШЕНИИ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Ташкентский государственый аграрный университет г.Ташкент Республика
Узбекистан;
Amanturdiev G.B, Safarov M.M
USING OF FODDER EDITIVES TO INCREASE PRODUCTIVITY OF CATTLE
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan.

2.2.

Аширов М.Э., Соатов У.Р
ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ
ТИПОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Узбекский научно - исследовательский институт животноводства,
птицеводства и рыбоводства, Ташкент, Узбекистан.
Ashyrov M.E, Soatov U.R
PRODUCTIVE FEATURES OF DIFFERENT SCHWYZ VARIETY COWS IN HOT
CLIMATES
The Uzbek Research Institute of animal production, poultry farming, fish culture,
Tashkent, Uzbekistan.

2.3.

ბერიძე სულიკო

კლიმატური ცვლილებების გავლენა აჭარის ტერიტორიის არსებულ
საძოვრებზე
აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ბათუმი, საქართველო;
S. Beridze
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE OF THE AJARIA PASTURES
The Ministry of Agriculture of Adjara, Batumi, Georgia.

2.4.

Гамидов И.Р., Казиметова Ф.М., Сердеров В.К.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КИЗЛЯРСКИХ ПАСТБИЩ И МЕРЫ ПО
ИХ УЛУЧШЕНИЮ
ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
г. Махачкала, Российская Федерация.
Gamidov I.R, Kazimetova F.M, Serderov V.K
ECOLOGICAL CONDITION OF KIZLYAR PASTURES AND MEASURES FOR
IMPROVEMENT
Dagestan Agricultural Research Institute,Makhachkala, Russian Federation.

2.5.

giorgaZe anatoli, jiqia lamara
klimatis cvlilebebiT gamowveuli siTburi stresis gavlena
samrewvelo mefrinveleobaze

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi,
saqarTvelos saswavlo universiteti, Tbilisi, saqarTvelo;
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Dr. Anatoli Giorgadze, Dr. Jikia Lamara
INFLUENCE OF THERMAL STRESS ON INDUSTRIAL POULTRY CAUSED BY
CLIMATE CHANGES
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia,
Georgian Training University, Tbilisi, Georgia.

2.6.

giorgaZe anatoli, mitiCaSvili rolandi
klimatis cvlilebebi - ekogeografiuli wesebi da memkvidruli
faqtorebi

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi,
saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi
centri, Tbilisi, saqarTvelo;
Dr. Anatoli Giorgadze, Dr. Mitichashvili Roland
CLIMATE CHANGES - ECO-GEOGRAPHICAL REGULATIONS AND
HEREDITARY FACTORS
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia
Scientific-Research Center under the Ministry of Agriculture, Tbilisi, Georgia.

2.7.

Ибрагимов Р.Э. Эминова Р.А.
СОЗДАНИЕ НОВОГО МЯСНОГО ТИПА СКОТА
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫСОКОГОРЬЯ ДАГЕСТАНА
ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства,г. Махачкала, Российская
Федерация.
Ibragimov R.E., Eminova R.A.
CREATION OF NEW MEAT-TYPE CATTLE
FOR EXTREME CONDITIONS OF DAGESTAN HIGHLAND
SSI Dagestan research Institute of agriculture,Makhachkala, Russian Federation.

2.8.

Кучерявый Виталий, Казьмирук Лариса, Медведь Анатолий
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО - ЗАЛОГ УМЕНЬШЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И УСПЕШНОГО ЕГО РАЗВИТИЯ
Винницкий национальный аграрный университет, Винница, Украина;
V. Kucheriavy, L. Kazmiryk, A. Medvid
ORGANIC LIVESTOCK BREEDING AS A GUARANTEE OF GREENHOUSE
GAS REDUCTION AND ITS SUCCESSFUL DEVELOPMENT
Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine.

2.9.

Лебедько Егор
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ОТРАСЛИ
МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия;
Lebedko Yegor
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE
MAINTENANCE OF DAIRY CATTLE
UNDER CHANGING CLIMATIC CONDITIONS OF THE BRYANSK REGION
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Bryansk State
Agricultural Academy.

2.10.

ლევან მაკარაძე, ივი ჩიმაკაძე, ომარ ლომთაძე

კლიმატის გავლენა ტკიპების გავრცელებაზე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,თბილისი,საქართველო,
ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი,თბილისი,საქართველო;
Makaradze,G.Chimakadze,O.Lomtadze
125

INFLUENCE OF CLIMATE ON THE TICK DISTRIBUTIO
Georgian Agrarian Univrsity, Tbilisi, Georgia.

2.11.

Миндиашвили Нодари, Чичакуа Михеил, Зазашвили Николоз, Босташвили
Давид,
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДАС НА СНЯТИЕ СТРЕССА У
ПТИЦ
ООО «Биотекс» , Тбилиси, Грузия;
Mindiashvili N. Chichakua M. Zazashvili N. Bostashvili D
EFFECT OF HERBAL MEDICINE DAS COMBAT STRESS IN BIRDS
Ltd. "Biotex", Tbilisi, Georgia.

2.12.

nikoleiSvili giorgi, SafaqiZe elguja, dalaliSvili Tina,
meabreSumeoba mdgradi soflis meurneobis sistemaSi

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi;
G. Nikoleishvili, E. Shapakidze, T. Dalalishvili.
SERICULTURE IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE AGRICULTURE.
Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi.

2.13.

Мусалаев Х.Х., д.с.-х.н., Палаганова Г.А.
ЗНАЧИМОСТЬ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И КОРМОВЫХ УСЛОВИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ У КОЗ
ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
Республика Дагестан Махачкала, Российской Федерации;
Musalaev H.H, Palaganova G.A
THE SIGNIFICANCE OF NATURAL CLIMATIC AND FEEDING
CONDITIONS IN THE FORMATION OF ECONOMICALLY VALUABLE
TRAITS IN GOATS
Dagestan Agricultural Research Institute, The Republic of Dagestan, Makhachkala,
Russian Federation.

2.14.

Н. Повозников, И. Бидяк, О. Бидяк

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В
КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
Подольский государственный аграрно-технический университет, г. КаменецПодольский, Украина;
N. Povoznikov, I. Bidyak, O. Bidyak
INFLUENCE OF CLIMATE ON DEVELOPMENT OF STOCK-RAISING IN THE
REGION OF CARPATHIANS OF UKRAINE
Podol'sky State agrarian-technical University, Kamenec-Podol'skiy, Ukraine.

2.15.

Повозников Николай, Блюсюк Сергей, Харкавлюк Виктор, Бидяк Иван,
Бучковская Вита, Евстафиева Юлия
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
КОРМА МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Подольский государственный аграрно-технический университет, г. КаменецПодольский, Украина;
N. Povoznikov, S. Bliusuk, V. Kharkavliuk, I. Bidyak, V. Buchkovskaia, Evstafieva I.
EFFECT OF ENVIRONMENT ON THE USE OF ENERGY FEED FOR YOUNG
CATTLE PRODUCTIVITY
Podol'sky State agrarian-technical University, Kamenec-Podol'skiy, Ukraine.

2.16.

sarjvelaZe ioseb

mTis ekosistemebis Tanamedrove mdgomareoba
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saqarTveloSi da mimdinare procesebi
saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi;
Josef Sarjveladze

THE MODERN CONDITION OF MOUNTAIN’ ECOSYSTEMS AND
ONGOING PROCESSES IN GEORGIA
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia.

2.17.

М.М.Сафаров
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ ЛЕГКИХ
ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
Ташкентский государственный аграрный университет,г. Ташкент Республика
Узбекистан;
M.M.Safarov
HISTOLOGY OF AFFECTED AREAS OF THE LUNG WITH
DICTYOCAULIASIS KARAKUL SHEEP
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan.

2.18.

Тортладзе Л.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРНОГО ЖИВОТНОВОДСТВО ГРУЗИИ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Научный-исследовательский центр сельского хозяйства, Тбилиси, Грузия;

L. Tortladze
CLIMATE CHANGE AND THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT OF
ANIMAL HUSBANDRY IN THE MOUNTAINOUS REGION OF GEORGIA
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
2.19.

ТортладзеЛеван, Хузмиев Измаил, Гассиева Ольга
ИННОВАЦИОННАЯ ЗОНА В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ «КРЕМНИЕВАЯ
ДОЛИНА «СНО»
Научный-исследовательский центр сельского хозяйства, Тбилиси, Грузия;
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт (ГТУ) ,
Владикавказ,Россия;
Tortladze Levan, Khuzmiev(Huzmiev) Izmail, Gassieva Olga
INNOVATION ZONE IN THE REPUBLIC OF GEORGIA "SILICON VALLEY"
SNO ",
Scientific Research Center of Agriculture,Tbilisi, Georgia.
North Caucavzian Maining – Metallurgcal Institut (STU), Vladicaucaz, Russia,

2.20.

А.К.Турдиев, М.М.Сафаров
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И
РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ
Ташкентский государственный аграрный университет, г.Ташкент, Республика
Узбекистан;
A.K.Turdiev, M.M.Safarov
THE INFLUENCE OF CLIMATE ON THE PHYSIOLOGICAL STATE AND
DEVELOPMENT OF CALVES
Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan.

2.21.

m. feiqriSvili, m. barvenaSvili
klimaturi cvlilebebis gavlena qarTuli futkris megruli
populaciis eqsterierul da sameurneo-biologiur maCveneblebze
2012-2013 wlebSi

saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi
centri Tbilisi, saqarTvelo;
M.K. Peikrishvili, M.V.Barvenashvili
THE INFLUENCE OF CLIMATIC CHANGES ON THE EXTERNAL, FARMING AND
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BIOLOGICAL INDEXES OF MEGRELIAN POPULATION OF GEORGIAN
HONEYBEE IN 2012-2013
Ministry of Agriculture of Georgia, Scientific-Research Center of Agriculture, Tbilisi.

2.22.

Филиппова Надежда
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ И СОРТА МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ
ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»,
п. Шортанды, Казахстан;
Nadezhda Filippova
PROMISING SPECIES AND VARIETIES OF PERENNIAL GRASSES FOR
NORTHERN KAZAKHSTAN
Research and Production Center of Grain Farming. A.I Baraev, Kazakhstan.

2.23.

Хузмиев Измаил
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ГОРНОЙ ЗОНЕ КАВКАЗА
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт (ГТУ)
Владикавказ,Россия;
Khuzmiev(Huzmiev) Izmail
IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN
THE MOUNTAIN ZONE CAUCASUS
North Caucavzian Maining – Metallurgcal Institut (STU), Vladicaucaz, Russia.

2.24.

Чавтараев Р.М.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КАВКАЗСКИХ БУРЫХ КОРОВ
В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
г. Махачкала, Российской Федерации;
Chavtaraev N.

The Milk Yield Of Caucasian Brown Cows In Different Climatic Conditions
Dagestan Agricultural Research Institute, Russia.

2.25.

yuraSvili Tengizi, goderZiSvili daviTi, RvalaZe ekaterine
klimaturi pirobebis gavlena cxovelTa janmrTelobaze

saqarTvelos agraruli universiteti, Tbilisi;
Kurashvili T. Goderdzishvili D. Ghvaladze E.
IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON ANIMAL'S HEALTH
Agicultural University of Georgi, Tbilisi.

4.5. saerTaSoriso konferencia ,,klimatis cvlileba da soflis
meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014
wlis 2, 3, da 4 oqtombers Catarda saerTaSoriso samecniero
konferencia Temaze: ,,klimatis cvlileba da soflis meurneobis
mdgradi da usafrTxo ganviTareba”. konferenciam imuSava S.
rusTavelis erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT
(CF/57/10 – 100/14).
konferenciam didi interesi gamowvia ara marto saqarTveloSi
moRvawe mecnierebSi, aramed
sazRvargareTis agrarikos mecnierebSi
da mis muSaobaSi aqtiuri monawleoba miiRes ukrainis, azerbaijanis,
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yazaxeTis, uzbekeTis, ruseTis federaciis da maT Soris daRestanis
da CrdiloeT oseTis avtonomiuri respublikebis mecnierebma.
konferenciiT
dainteresdnen
da
monawileoba
miiRes
mis
muSaobaSi saerTaSoriso organizaciebma FAO, IKARDA, CACAARI, BACSA
da a.S.
saqarTvelodan konferenciis muSaobaSi aqtiurad monawileobdnen
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis, saqarTvelos soflis
meurneobis, garemos dacvis da bunebrivi resursebis saministroebis,
saqarTvelos teqnikuri, agraruli, baTumis S. rusTavelis, quTaisis a.
wereTlis da goris suxiSvilis universitetebis warmomadgenlebi.
konferenciis muSaobaSi garda saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis mecnierebebisa, monawileobdnen fermerebi,
soflis meurneobis specialistebi da sxva dainteresebuli pirebi.
konferenciaze muSaoba warimarTa
or dargobrivi seqciaSi
(mimarTulebebSi):
1. კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო
განვითარება მემცენარეობაში;
1.1. qveseqcia – agroinJineria;
2. კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო
განვითარება მეცხოველეობაში.
კონფერენციის სამუშაო ენები iyo ქართული, ინგლისური, რუსული .
sul warmodgenili iyo da konferenciis SromaTa krebulSi
Setanili iqna 142
samecniero statia, maT Soris seqciebis mixedviT:
1. seqcia klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da
usafrTxo ganviTareba memcenareobaSi - 95 statia.
2. qveseqcia: - agroinJineria - 22 statia
3. seqcia: klimatis cvlileba
da soflis meurneobis mdgradi da
usafrTxo ganviTareba mecxoveleobaSi - 25 statia.
aRniSnuli statiebis Tezisebis umravlesoba moxsenebebis saxiT
mosmenili iqna konferenciis msvlelobisas.
02 oqtombers konferencia gaxsna da stumrebs da damswre
sazogadoebas miesalma saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe.
konferencias da damswre sazogadoebas miesalmnen: saqarTvelos
mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti akad. g. kvesitaZe,
saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtori, akad. a. frangiSvili
saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile i. nozaZe,
garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris moadgile g.
somxiSvili, aWaris soflis meurnebis ministri s. futkaraZe, S.
rusTavelis erovnuli samecniero fondis departamentis ufrosi i.
noseliZe, saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecnierokvleviTi centris direqtori doqt. l. ujmajuriZe, sazRvargareTis
qveynebis delegaciebis xelmZRvanelebi ukrainidan, azerbaijanidan,
yazaxeTidan,
uzbekeTidan,
CrdiloeT
oseTis
avtonomiuri
respublikidan, gaeros koordinatori Sua ziaSi, FAO-s Sua aziis
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ofisis koordinatori da saerTaSoriso
CACAARI –is xelmZRvanelebi.

organizaciebis

IKARDA,

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti
akad. g. kvesitaZe da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe konferenciis plenarul
sxdomaze.
konferenciis plenarul sxdomaze da seqciebSi muSaobis dros
mecnierebma imsjeles im ZiriTad problemebze, romelic soflis
meurneobis winaSe dgas an dadgeba klimatis globaluri cvlilebebis
dros da am problemebTan brZolis kompleqsuri RonisZiebebis Sesaxeb.
konferenciam, gamoikvlia da gaaanaliza ra, Tu rogor SeiZleba
imoqmedos klimatis globalurma cvlilebam soflis meurneobaze,
seriozul problemad aRiara es procesi; Sesabamisad, miRebul iqna
deklaracia, რომელსაც “Tbilisuri deklaracia” ewoda da romelSic
xazgasmulia agroekosistemebis mdgradi gamoyenebisa da klimatis
cvlilebasTan
adaptaciis
erToblivi
midgomebis
gavrcelebis
aucilebloba
yvela
qveynisTvis,
aRiarebulia
am
sakiTxebze
konferenciebis sistematuri Catarebis iniciativis
mniSvneloba da
Camoyalibebulia gzebi samomavlo TanamSromlobis gasagrZeleblad.

konferencias miesalmeba saqarTvelos mecnierebis erovnuli akademiis
prezidenti, akademikosi giorgi kvesitaZe
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aRiniSna, rom konferencia aRiarebs ra sasoflo-sameurneo
inovaciebis farTo adaptaciis mniSvnelobas, mouwodebs konferenciis
monawileebs, fermerebs, yvela donis politikosebs, biznesmenebs,
arasamTavrobo organizaciebis wevrebs, aqtiurad CaerTon sapartnioro
kvlevebSi;
unda
moxdes
klimatis
cvlilebebis
memcenareobasa
da
mecxoveleobaze gavlenis Sesaxeb monacemTa Segrovebis da analizis
potencialis gaZliereba im mimarTulebiT, raTa es monacemebi da
prognozebi xelmisawvdomi iyos saboloo momxmarebelTaTvis maTi
moRvaweobis efeqtianobis asamaRleblad;
unda gaZlierdes klimatis
cvlilebebze morgebuli mowinave
resursdamzogi samanqano teqnologiebis da teqnikuri saSualebebis
SerCeva-damuSavebis RonisZiebebi, agreTve gatardes RonisZiebebi,
romlebic iTvaliswineben dabalmosavliani, daavadebebis mimarT
mgrZnobiare
kulturebis
maRalmosavliani,
daavadebebisadmi
rezistentuli da gvalvagamZle jiSebiT Canacvlebas.
konferenciam miiRo dadgenileba, rom klimatis cvlilebebis
sakiTxebTan
dakavSirebiT
aucilebelia
Catardes
yovelwliuri
saerTaSoriso samecniero konferenciebi. konferenciis Catarebis
adgils, dros da Tematikas gansazRvravs am mizniT Seqmnili
saerTaSoriso saorganizacio komiteti.

konferencias miesalmeba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.
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konferencias miesalmeba saqarTvelos teqnikuri universitetis
reqtori, akademikosi arCil frangiSvili.

konferenciis sxdomaTa darbazi
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konferencias miesalmeba doqtori jozef turoki – ICARDA-s
regionaluri warmomadgenlobis direqtori (uzbekeTi).

konferencias miesalmeba doqtori botir dosovi – CACCARI-is
centraluri aziis da kavkasiis sasoflo-sameurneo kvlevebis
asociaciis teqnikuri mrCeveli (uzbekeTi).
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konferencias miesalmeba saqarTvelos soflis meurneobis ministris
moadgile iuri nozaZe

konferenciis sxdomaTa darbazi.
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konferencias miesalmeba aWaris avtonomiuri respublikis soflis
meurneobis ministri, profesori zaur futkaraZe

konferencias miesalmeba doqtori erlan Jumabaievi –– gaero-s
nacionaluri koordinatori Sua aziis qveynebSi (yazaxeTi).
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konferencias miesalmeba irakli noseliZe – SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero fondis departamentis ufrosi.

profesori vitali kuCeriavi da profesori nikoloz povoznikovi
(ukraina).
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Aazerbaijanis delegacia – profesorebi zaqaria mamedovi da
naili mirzoeva

profesori ismail xuzmievi (CrdiloeT oseTi, ruseTi)
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konferencias miesalmeba doqtori levan ujmajuriZe - saqarTvelos
soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris
direqtori

saerTaSoriso samecniero konferenciis „klimatis cvlileba
da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da
usafrTxo ganviTarebaze“
Tbilisis deklaracia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam 2014
wlis 2-4 oqtombers Caatara saerTaSoriso samecniero konferencia
Temaze: „klimatis cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis
mdgrad
da
usafrTxo ganviTarebaze”,
romlis
muSaobaSi
manawileoba
miiRo 6 qveynis 150 wamyvanma mecnierma-agrarikosma,
saministroebis
da
uwyebebis
warmomadgenlebma.
konferenciis saqmianoba dakavSirebuli iyo klimatis globaluri
cvlilebiT gamowveuli soflis meurneobaze uaryofiTi Sedegebis
Semarbilebel da saadaptacio negatiuri moqmedebis sakiTxebis
ganxilvasa da SeTanxmebasTan;
misi ZiriTadi mizani iyo sxvadasxva qveynis maRali rangis
xelmZRvanelebis yuradRebis gamaxvileba agroekosistemebze klimatis
cvlilebis negatiuri zegavleniT gamowveul specifiur problemebze,
maTi saerTo WrilSi ganxilva da am sakiTxebis Sesaxeb gamocdilebis
gaziareba, aseve erToblivi midgomebis SemuSaveba uaryofiTi Sedegebis
Semarbilebeli RonisZiebebis dasagegmad, raTa mniSvnelovani nabijebi
gadaidgas
soflis
meurneobis
ganviTarebis ufro axali
mimarTulebis uzrunvelsayofad;
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konferenciis muSaobis periodSi gaanalizebuli iqna sxvadasxva
faqtorebi, romlebic moqmedeben soflis meurneobis mdgrad da
usafrTxo gaviTarebaze klimatis globaluri cvlilebis procesebis
dros, agreTve SemoTavazebulia soflis meurneobis sxvadasxva
seqtoris adaptaciis mravali RonisZiebebi, romlebic iTvaliswineben
sasoflo-sameurneo
produqciis
damatebiTi
Rirebulebis
jaWvs,
mosaxleobis
sxvadasxva
fenebis
sasursaTo
usafrTxoebis
da
balansirebuli kvebis uzrunvelsayofad;
konferenciaze miRebul iqna deklaracia, romelSic xazgasmulia
agroekosistemebis mdgradi gamoyenebisa da klimatis cvlilebasTan
adaptaciis erToblivi midgomebis gavrcelebis aucilebloba yvela
qveynisTvis.
konferenciis
monawileebis
mier
mowonebulia
yovelwliuri
Tematuri
konferenciebis
sistematuri
Catarebis
iniciativis mniSvneloba da Camoyalibebulia konkretuli gzebis
gaZliereba samomavlo TanamSromlobis gasagrZeleblad.
miiRes ra mxedvelobaSi arsebuli da mosalodneli problemebi
da maTi gadawyvetis winadadebebi, konferenciis monawileebi:
aRniSnaven klimatis cvlilebis problemebis prioritetulobas
yvela monawile qveynisTvis da acxadeben, rom gaagrZeleben
SedarebiT mWidro TanamSromlobas “gaero”-s klimatis cvlilebis
CarCo-konvenciis konteqstSi;
aRiareben ra sasoflo-sameurneo inovaciebis farTo adaptaciis
mniSvnelobas, mouwodeben politikosebs, kerZo seqtoris
warmomadgenlebs, arasamTavrobo organizaciebs, fermerebs, aqtiurad
CaerTon erTobliv da mravalmxriv kvlevebSi, romlebic mimarTuli
iqneba klimatis cvlilebiT gamowveuli negatiuri procesebis
Serbilebisaken.
konferenciis monawileebs mizanSewonilad miaCniaT:
kvleviT institutebs, donor organizaciebs da ganviTarebis
saerTaSoriso institutebs Soris klimatis cvlilebis, sasursaTo
usafrTxoebis da kvebasTan dakavSirebuli TanamSromlobis
gaRrmaveba globalur da regionalur doneze;
adgilobriv, erovnul da regionalur doneze mowinave gamocdilebis
gaziareba, fermerTa dasaxmareblad eqstenSen-servisis ganviTareba,
universitetebSi Sesabamisi sagnebis (disciplinebis) swavlebis
gaZliereba;
klimatis cvlilebis pirobebSi wylis resursebis marTvis, soflis
meurneobis gaZRolis sitemebis gaumjobesebis axali proeqtebis
damuSavebis dawyeba;
klimatis cvlilebis memcenareobasa da mecxoveleobaze gavlenis
Sesaxeb monacemTa Segrovebis da analizis potencialis gaZliereba
im mimarTulebiT, raTa es monacemebi
da prognozebi xelmisawvdomi iyos saboloo momxmarebelTaTvis maTi
moRvaweobis efeqtianobis asamaRleblad;
klimatis cvlilebiT gamowveuli soflis meurneobis mdgradobasa da
sasursaTo usafrTxoebaze zemoqmedebis integrirebuli
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dargTaSorisi kvlevebis waxaliseba,
riskebis efeqtiani marTvis misaRwevad sapilote proeqtebis
ganxorcieleba;
klimatis globaluri cvlilebis negatiuri zemoqmedebis adaptaciis
sakiTxebTan dakavSirebiT proeqtebis da programebis dagegmva,
realizaciasa da Sefasebis sakiTxebSi mecnierebis, praqtikosebis da
politikosebis erToblivi monawileoba;
sursaTis (cxovelis sakvebis) uvneblobis, veterinariis da mcenareTa
dacvis sferoebSi arsebuli da prognozirebuli riskebis sistemuri
Sefasebis meqanizmis damuSaveba da realizacia klimatis globaluri
cvlilebebis gaTvaliswinebiT;
sistematuri ekologiuri monitoringis Catareba distanciuri
zondirebis Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT tyis
landSaftze klimatis cvlilebis zegavlenis
SefasebisaTvis da degradirebuli tyis safarisaTvis brZolis
samuSaoTa dagegmva;
klimatis cvlilebis fonze anTropogenuri zemoqmedebis Sedegad
dazianebul tyis ekosistemebSi kompleqsuri integrirebuli
aRdgeniTi satyeo-sameurneo,
satyeo-samelioracio RonisZiebebis gatareba;
klimatis cvlilebis gaTvaliswinebiT mowinave resursdamzogi da
niadagdamcavi
samanqano teqnologiebis da teqnikuri saSualebebis SerCevadamuSaveba, maTi testireba
da danergva;
gatardes miznobrivi saseleqcio RonisZiebebi, romlebic
iTvaliswineben
dabalmosavliani, daavadebebis mimarT mgrZnobiare kulturebis
maRalmosavliani, daavadebebisadmi rezistentuli da gvalvagamZle
jiSebiT
Canacvlebas;
regionalur da erovnul doneze soflis meurneobis da
ekosistemebis adaptaciisa da mdgradi marTvis kompleqsuri
RonisZiebebis strategiuli programebis damuSaveba da realizacia
mecnieruli midgomebis safuZvelze, Sesabamisad samecniero-kvleviTi
sistemebis saxelmwifo mxardaWeris gaZliereba da maTi materialurteqnikuri bazis gaumjobeseba.
q. Tbilisi, 2014 wlis 3 oqtomberi
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konferenciis monawileTa erTi jgufi

sveticxovelSi, q. mcxeTa
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konferenciis monawileebi jvris monasterze

konferenciis monawileebis erTi jgufi soflis meurneobis
saministros samecniero-kvleviTi centris saguramos eqsperimentul
sanerge meurneobaSi
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konferenciis monawileebi soflis meurneobis saministros
samecniero-kvleviTi centris saguramos eqsperimentul sanerge
meurneobaSi.

4.6.შუალედური (პერიოდული) ანგარიში
4.6.1.ზოგადი ინფორმაცია
საგრანტო ხელშეკრულება №CF/57/10-100/14
საანგარიშო
პერიოდი 2-4/10/2014 წ.
„კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა
საგრანტო პროექტის სახელწოდება
სოფლის მეურნეობის მდგრად და
უსაფრთხო განვითარებაზე“
საგრანტო პროექტის სამეცნიერო

აკად. გურამ ალექსიძე

ხელმძღვანელი
საგრანტო პროექტის მენეჯერი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ბუღალტერი
საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო სოზიაშვილი
599 440 771

გრანტის მიმღები წამყვანი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის

ორგანიზაცია

მეცნიერებათა აკადემია

თანამონაწილე ორგანიზაცია
საანგარიშო პერიოდის ვადები

2-4 ოქტომბერი, 2014 წ.

საანგარიშო პერიოდში მიღებული

28 563,33

ტრანშის ოდენობა
გრანტის მთლიანი ოდენობა

29 890

საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა

სამი დღე
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4.6.2.პროგრამული ანგარიში
ფაქტობრივად
შესრულებელი
ამოცანების
შესაბამოსობა

დასახული

ი ამოცანების

ანგარიშზე

გეგმიურ
ამოცანებთან.

ამოცანები

მოკლე აღწერა

თანდართული

ამოცანების

მასალები

ნაწილობრივ

განხორციელებულ
№

შესრულების ან
არშესრულების
შემთხვევაში მიზეზების
განმარტება
კონფერენციაში

კონფერენციაში

მონაწილეობა
უნდა მიიღოს

მონაწილეობა
მიიღეს კლიმატის

საქართველოს და

ცვლილების

საზღვარგარეთის

გავლენაზე

იმ მეცნიერებმა,

სოფლის

რომელთა
სამეცნიერო-

მეურნეობის
მიმართულების

კვლევითი მუშაობა მეცნიერებმა
კლიმატის
უკრაინიდან,

1.

ცვლილებების
გავლენის მავნე

პოლონეთიდან,
რუსეთიდან,

შედეგების

აზერბაიჯანიდან,

თავიდან
ასაცილებლად

სასომხეთიდან,
ყაზახეთიდან,

ახალი,

უზბეკეთიდან,

თანამედროვე

დაღესტნიდან,

ტექნოლოგიების
განხორციელებას
ეხება;

ყირგიზეთიდან,
ტაჯიკეთიდან,
აგრეთვე
საქართველოდან:
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის,
საქართველოს
სოფლის
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1. კონფერენციის
პროგრამა 38 გვ;
2. კონფერენციის
მასალები
შრომათა
კრებულის
სახით 422 გვ.
3. ფოტო
მასალები- 600
ცალი სლაიდი;
4. მასალა
გამოქვეყნებულ
ი საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა
აკადემიის ვებგვერდზე:
www.gaas.dsl.ge

პროექტის
ფარგლებში
ფაქტობრივად
განხორციელებულ
ი ღონისძიებები
მთლიანად
შეესაბამება
პროექტში
დაგეგმილ
ამოცანებს.

მეურნეობის,
გარემოს დაცვის და
ბუნებრივი
რესურსების
სამინისტროების,
საქართველოს
ტექნიკური,
აგრარული,
ბათუმის შ.
რუსთაველის,
ქუთაისის ა.
წერეთლის და
გორის სუხიშვილის
უნივერსიტეტების
წარმომადგენლები.
კონფერენციის
მუშაობაში გარდა
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა
აკადემიის
მეცნიერებებისა,
მონაწილეობდნენ
ფერმერები,
სოფლის
მეურნეობის
სპეციალისტები და
სხვა
დაინტერესებული
პირები.
კონფერენციაში
მონაწილეობა
უნდა მიიღოს
აგრარული
მიმართულების
2.

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
სამივე საფეხურის
სტუდენტებმა და
იმ პრაქტიკოსმა

კონფერენციაში

1. კონფერენციის
პროგრამა 38 გვ;
მონაწილეობა
2. კონფერენციის
მიიღეს
მასალები
საქართველოს
შრომათა
აგრარული
კრებულის
უნივერსიტეტის,
სახით 422 გვ.
საქართველოს
3. ფოტო
მასალები- 600
ტექნიკური
ცალი სლაიდი;
უნივერსიტეტის,
ილიას სახელმწიფო 4. მასალა
გამოქვეყნებულ
უნივერსიტეტის,
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პროექტის
ფარგლებში
ფაქტობრივად
განხორციელებულ
ი ღონისძიებები
მთლიანად
შეესაბამება
პროექტში
დაგეგმილ
ამოცანებს.

ფერმერებმა, სადაც

ბათუმის შ.

უკვე

რუსთაველის

მიმდინარეობს
თანამედროვე

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის,

ტექნოლოგიების

ქუთაისის აკაკი

საპილოტე

წერეთლის და

პროექტების
განხორციელება.

გორის სუხიშვილის
უნივერსიტეტების

ი საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა
აკადემიის ვებგვერდზე:
www.gaas.dsl.ge

მაგისტრებმა და
დოქტორანტებმა,
აგრეთვე შპს
„ლომთაგორას“,
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
სპეციალისტებმა,
შპს „კორონის“
ფერმერებმა და
პრაქტიკოსმა
სპეციალისტებმა.
კონფერენციაზე

მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესებს

1. კონფერენციის
პროგრამა 38 გვ;
წარმოდგენილი
2.
კონფერენციის
მოხსენებები და
მასალები
პრეზენტაციები
შრომათა
შეეხებოდა
კრებულის
კლიმატის
სახით 422 გვ.
ცვლილების
3. ფოტო
მასალები- 600
გავლენას
ცალი სლაიდი;
აგრარული
4.
მასალა
მიმართულების
გამოქვეყნებულ
ისეთ დარგებზე და
ი საქართველოს
თანამედროვე
სოფლის
ტექნოლოგიებს,
მეურნეობის
როგორიცაა:
მეცნიერებათა
აკადემიის ვებნიადაგმცოდნეობა,
გვერდზე:
ერთწლოვანი და
www.gaas.dsl.ge
მრავალწლოვანი
კულტურები,
5. სერტიფიკატები

ქვეყნის

მევენახეობა და

სასურსათო

მეღვინეობა, ჩაი და

წარმოდგენილი
მოხსენებები და
პრეზენტაციები
უნდა ასახავდეს
აგრარული დარგის
სხვადასხვა
მიმართულებებში
3.

კლიმატის
მოსალოდნელი
ცვლილებების
საფუძველზე
თანამედროვე
ტექნოლოგიებს,
რომელთა
განხორციელება

კონფერნციაზე
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;
6. ბეიჯები.

პროექტის
ფარგლებში
ფაქტობრივად
განხორციელებულ
ი ღონისძიებები გაკეთებული
მოხსენებები და
პრეზენტაციები
მთლიანად
შეესაბამება
პროექტში
დაგეგმილ
ამოცანებს.

უსაფრთხოების

სუბტროპიკული

პერსპექტივებს,

კულტურები,

საფუძველს
ჩაუყრის

აგროქიმია,
მეტყევეობა,

აგრარიკოს

მცენარეთა დაცვა,

მეცნიერების

მეაბრეშუმეობა,

მჭიდრო
თანამშრომლობას

მეცხოველეობა,
საკვებწარმოება,

აგრარული
მიმართულების

ვეტერინარია,
სოფლის

მსოფლიო

მეურნეობის

გლობალური

პროდუქტების

პრობლემების

შენახვა და

გადაჭრის საქმეში.

გადამუშავება,
სოფლის
მეურნეობის
მექანიზაცია და
ელექტრიფიკაცია,
ჰიდრომელიორაცი
ა, აგროეკონომიკა.
აღნიშნული
დარგების
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
განხორციელების
შესახებ
მოხსენებები,
პრეზენტაციები და
სტენდური
მოხსენებები
გააკეთეს
კონფერენციის
მუშაობაში
მონაწილე
საზღვარგარეთის
და საქართველოს
მეცნიერებმა.

4.

კონფერენციის

„თბილისის

ფარგლებში
მიღებულ იქნა

დეკლარაცია”,
ფარგლებში
რომელშიც
არის ფაქტობრივად

დეკლარაცია,

მოწოდება

განხორციელებულ

რომელსაც

მთავრობისადმის,

ი ღონისძიებები
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პროექტის

„თბილისის

საერთაშორისო

მთლიანად

დეკლარაცია“

ორგანიზაციებისად

შეესაბამება

ეწოდა, რომელშიც
ხაზგასმულია

მი,
კვლევითი პროექტში
ორგანიზაციებისად დაგეგმილ

აგროეკოსისტემები

მი,

ს მდგრადი

უნივერსიტეტებისა

გამოყენებისა და
კლიმატის

დმი და სხვა., თუ
რა ღონისძიებებია

ცვლილებასთან
ადაპტაციის

საჭირო იმისათვის,
რათა შევამციროთ

ერთობლივი

კლიმატის

მიდგომების

ცვლილების

გავრცელების

უარყოფითი

აუცილებლობა
ყველა ქვეყნისთვის,

გავლენა სოფლის
მეურნეობაზე.

აღიარებულია ამ
საკითხებზე
კონფერენციების
სისტემატური
ჩატარების
ინიციატივის
მნიშვნელობა და
ჩამოყალიბებულია
გზები სამომავლო
თანამშრომლობის
გასაგრძელებლად.
1.

5.

გამომცემლობა 1. კონფერენციის
„პოლიგრაფის“
პროგრამა 38გვ;
მიერ
2. კონფერენციის
დაბეჭდილი
მასალები
იქნა
შრომათა
საერთაშორისო
კრებულის
სამეცნიეროსახით
პრაქტიკული
422 გვ.
კონფერენციის
3. კონფერენციის
შრომათა
შრომათა
კრებული;
კრებულის
კრებულში
ელექტრონული
განთავსებულია
ვერსია
142 სამეცნიერო
ჩაწერილი
სტატია, მათ
დისკზე.
შორის სექცია:
„კლიმატის
ცვლილება და
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ამოცანებს.

სოფლის
მეურნეობის
მდგრადი და
უსაფრთხო
განვითარება
მემცენარეობაში
“ – 95 სტატია;
ქვესექცია „აგროინჟინერი
ა“ – 22 სტატია;
სექცია „კლიმატის
ცვლილება და
სოფლის
მეურნეობის
მდგრადი და
უსაფრთხო
განვითარება
მეცხოველეობაშ
ი“ – 25 სტატია;
კრებულის
მოცულობაა 422
გვერდი,
ტირაჟი 110
ცალი.
2. საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციის
შრომათა
კრებულის
ელექტრონული
ვერსია - 100
ცალი დისკი;
3. ნაბეჭდი
შრომათა
კრებული და
კერბულის
ელექტრონული
ვერსია
დაურიგდათ
სასწავლო და
კვლევითი
დაწესებულებე
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1.

2.

3.

4.

6.

5.

6.

7.

ბის
წარმომადგენლ
ებს, აგრეთვე
ფერმერებს და
პრაქტიკოს
მეწარმეებს.
კონფერენციის
ჩატარების
საორგანიზაციო
კომიტეტის
შემადგენლობა;
კონფერენციის
პროგრამის და
შრომათა
კრებულის
სარედაქციო
კოლეგიის
ჩამოყალიბება;
კონფერენციის
მონაწილეთა
მოწვევა;
კონფერენციაში
მონაწილე
თითოეული
წევრისათვის
სერტიფიკატის
გაცემა;
კონფერენციის
ჩასატარებლად
საჭირო
აპარატურის
შეძენა;
კონფერენციის
მონაწილეთა
მომსახურება;
კონფერენციის
მონაწილეებისა
თვის
თემატური
ექსკურსიის
ორგანიზება.

1.კონფერენციის
პროგრამა 38გვ;
2. კონფერენციის
მოსაწვევი
ქართულ,
ინგლისურ და
რუსულ ენებზე;
3. ბანერების
დამზადების
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტაცია
და ბანერების
ფოტოები;
3. კონფერენციის
მონაწილეთა
სერტიფიკატის
ნიმუში;
4. კონფერენციის
ჩასატარებლად
საჭირო
აპარატურის
შეძენის
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტაცია;
5. თემატური
ექსკურსიის ფოტო
მასალა;
6. კონფერენციის
მონაწილეთა
მომსახურების
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტების
ასლები.
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Tavi 5. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
erovnuli koordinatorebi
5.1. ssmma-is erovnuli koordinatorebis debuleba
“vamtkiceb”
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidenti
-------------------- akad. g. aleqsiZe
(akademiuri sabWos oqmi # 6,
25 aprili, 2013 weli;).
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademiur sabWosTan arsebuli
erovnuli koordinatoris
d e b u l e b a
(Sesworebebi Setanilia oqmi #3, 28 marti, 2014 weli).
1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur
sabWosTan arsebuli erovnuli koordinatori (SemdgomSi “erovnuli
koordinatori”)

warmoadgens

saqarTvelos

soflis

meurneobis

mecnierebaTa akademiasTan Camoyalibebuli specialuri dargobrivi
jgufis

xelmZRvanels.

2. erovnuli

koordinatoris

saqmianobas

xelmZRvanelobs

da

koordinacias uwevs Sesabamisi samecniero ganyofilebis akademikosmdivani, ganyofilebis mier damtkicebuli erovnul koordinatorTa
samuSao gegmis Sesabamisad.
3. erovnul

koordinatorad

SeiZleba

arCeuli

iqnan

agraruli

mimarTulebis mecnierebis TvalsaCino warmomadgenlebi, romelTa
Sromebs
aqtiur

aqvT

maRali

monawileobas

Teoriuli
Rebuloben

da

praqtikuli

gamoyenebiT

da

mniSvneloba,
fundamentur

mecnierul problemaTa damuSavebaSi, romlebic dakavSirebulia
qveynis agraruli seqtoris mecnierul uzrunvelyofasTan, iRwvian
maRalkvalificiuri samecniero kadrebis momzadebisaTvis.
4. erovnul

koordinators

mecnierebaTa

akademiis

saqarTvelos
prezidentis

soflis
-

meurneobis

akademiuri

sabWos

Tavmjdomaris wardginebiT amtkicebs akademiis akademiuri sabWo
Ria kenWisyriT;
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5. Tavis

saqmianobaSi

erovnuli

koordinatori

xelmZRvanelobs

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebiT
da

aRniSnuli

debulebiT. saqarTvelos

kanonis

“saqarTvelos

mecnierebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb kanonSi cvlilebebisa
da

damatebebis

Setanis

Taobaze”

muxli

161

–is

punqti

2

safuZvelze erovnul koordinatorebs ufleba aqvT saxelmwifo
organizaciebidan,

agraruli

profilis

samecniero-kvleviT

da

umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebidan (maTi samarTleblivi
formis miuxedavad) gamoiTxovon maTTvis saWiro informacia;
6. erovnuli koordinatoris ZiriTadი miznebi da amocanebi:
-

xeli Seuwyos saqarTveloSi agraruli mecnierebis ganviTarebas;

-

prognozireba

gaukeTos

qveyanaSi

agraruli

mecnierebis

ganviTarebis gzebs da mimarTulebebs;
-

Camoayalibos

specialuri

dargobrivi

jgufi,

romelTa

Semadgenlobas dargis erovnuli koordinatoris wardginebiT
amtkicebs akademiis akademiuri sabWo;
-

specialur

dargobriv

jgufTan

erTad

moiZios/miiRos

informacia dargSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb, gansazRvros
prioritetebi,

mimarTulebebi

da

dasaxos

konkretuli

RonisZiebebi dargis Semdgomi ganviTarebisaTvis;
-

erovnuli

koordinatori

dargobrivi

jgufis

ganviTarebis

koordinacias
muSaobas

strategiis,

dargis

koncefciis

uwevs

specialuri

aRorZinebisa
da

da

programebis

SemuSavebasa da momzadebaSi.
7. ZiriTadi

amocanebis

Sesasruleblad

erovnuli

koordinatori

specialur dargobriv jgufTan erTad awyobs seminarebs (gasvliT
seminarebs

adgilebze),

praqtikul

TaTbirebs,

winadadebebs

“mrgval

akademiuri

magidas”,
sabWos

amzadebs
sxdomaze

gansaxilvelad;
8. erovnuli koordinatoris da specialuri dargobrivi jgufis mier
momzadebuli
koncefcia

da

dargis

aRorZinebisa

programebis

paketi

da

ganviTarebis

dasamtkiceblad

strategia,
gadaecema

akademiur sabWos, romelic ganxilvis Semdeg maT reagirebisaTvis
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egzavneba

ganaTlebisa

da

mecnierebis

da

soflis

meurneobis

saministroebs an sxva zemdgom organizaciebs;
9. specialuri dargobrivi jgufis wevrebad SesaZlebelia arCeulni
iqnen

saqarTvelos

soflis

meurneobis

mecnierebaTa

akademiis

Sesabamisi dargis akademikosebi da wevr-korespondentebi, agreTve
mowveuli

cnobili

samTavrobo

specialistebi

organizaciebidan,

saministroebidan
umaRlesi

da

sxva

saganmanaTleblo

dawesebulebebidan, arasamTavrobo organizaciebidan da fermerebi,
romlebic saqmianoben aRniSnuli dargis mimarTulebiT.
10. erovnuli
wevrebis

koordinatoris
Semadgenlobis

da

specialuri

ganaxleba

xdeba

dargobrivi
akademiis

jgufis

akademiuri

sabWos gadawyvetilebiT.

5.2. ssmma-s erovnuli koordinatorebi da muSa jgufebi
5.2.1.
agronomiuli samecniero ganyofileba
5.2.1.1. mevenaxeobis da meRvineobis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis
dargobrivi jgufi

#

1

2

3

saxeli, gvari

nodar
CxartiSvili

levan
ujmajuriZe

guram papuniZe

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,

telefoni

E.mail

2.32 31 13
bina

sofl.meurn.mecn.kandidati,

ssmm akademiis
akademikosi,
i. gogebaSvilis
Telavis universitetis
profesori.
erovnuli
koordinatori,

599 51 88
58

2 23 01 36
bina

s.m. akad. doqtori,
soflis meurneobis
saministros samecnierokvleviTi centris
xelmZRvaneli

595 22 22
17

erovnuli
koordinatori,

2 7 50 21
binabaTumi

teqn. mecn. doqt., ssmm
akademiis akademikosi,
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599 50 61

gpapunidze_44@rambler.ru

S.rusTavelis baTumis
universitetis
laboratoriis
xelmZRvaneli.

4

zurab
tyemalaZe

1

daviT maRraZe

2

irma mdinaraZe

3

buxuti abaSiZe

4

Temur
orToiZe

5

daviT
abzianiZe

6

zurab sturua

7

bondo
kalandaZe

8

Temur Rlonti

9

marine
xositaSvili

10

Temur
gonjilaSvili

25

erovnuli
599 54 26
koordinatori,
29
saqarTvelos
parlamentis
dargobrivi ekonomikisa
da ekonomikuri
politikis komitetis
Tavmjdomare.
jgufis wevrebi:
sofl. meurn mecn. kand.,
sau-is sruli
profesori, sau-is
mevenaxeobis da
meRvineobis centris
mTavari mevenaxe
s.m.akad.doqt., sau-is
mevenaxeobis da
meRvineobis centris
mec. TanamSromeli.
sofl. meurn. mecn.
kandidati
sofl.meurn.mecn. doqt.,
sau-is mevenaxeobis da
meRvineobis centris
mTavari mecn. muSaki.
s.m.akad. doqtori.

s.m.akad. doqt.,
mevenaxeobis da
meRvineobis
saerTaSoriso akademiis
akademikosi
teqn. mecn. kand.,
mevenaxeobis da
meRvineobis
saerTaSoriso akademiis
akademikosi
teqn.mecn. doqtori,
teqnologi-meRvine
teqn.mecn. doqt., i.
gogebaSvilis Telavis
sax. universitetis
profesori.
teqn. mecn. kand.,
qinZmaraulis Rvinis
marnis mTavari meRvine154

zura44@yahoo.com

2 24 76 78
bina
593 34 10
26

d. magradze@agruni.edu.ge

599 35 89
53

i.mdinaradze@agruni.edu.ge

593 31 31
63
2 92 02 55
bina
593 34 88
55
599 20 20
20
599 19 48
83

2 91 24 58
bina

593 66 80
00
593 98 23
57

595 82 29
75

12 murman quriZe

teqnologi.
teqn.mecn. doqtori,
enologTa kavSiris
Tavmjdomare.

599 93 40
40

5.2.1.2.

#

mexileobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris
dargobrivi jgufi
saxeli, gvari
wodeba, Tanamdeboba
telefoni
E.mail

iuza vasaZe

erovnuli
koordinatori,
sof.meur.mecn.
doqtori, profesori,
ssmm akademiis
akademikosi, meRvineTa
samecniero-sawarmoo
kavSiris prezidenti.

2 23 21 51
bina
577 40 76
27

jgufis wevrebi:
sofl.meurn.mecn.
2 38 81 19
doqt., prof. ssmm
bina
akademiis akademikosi
599 40 97
70
sofl.meurn.mecn.
593 51 15 37
doqt., ssmm akademiis
akademikosi

1

givi
badriSvili

2

vaJa
kvaliaSvili

3

arCili
kaWarava

s.m. mecnierebaTa
doqtori.

599 13 96 57

4

nana mirotaZe

sofl.meurn.mecn.
doqtori. sau-is
mexileobis
institutis ufr. mecn.
TanamaSromeli

599 92 29 07

4

gogi barbaqaZe

s.m. akademiuri
doqtori,

599 25 06
90

nnmirotadze@yahoo.com

sau-is mexileobis
institutis ufr. mecn.
TanamaSromeli
5

nato miqaZe

s.m. akademiuri
doqtori

599 23 37 26

6

nugzari
Sengelia

sofl.meurn.mecn.
doqtori. saq.
memamuleTa kavSiris
mTavari konsultanti

599 21 51 75

7

zviadi
boboqaSvili

sofl.meurn.akademiuri
doqtori, sau -is
mexileobis

599 33 66 32
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z.bobokashvili@agruni.edu.ge

institutis direqtori
8

mixeili
varZelaSvili

sofl.meurn.
mecnierebaTa doqtori,
profesori.

599 10 34 58

9

soso basilia

sofl.meurn.
mecnierebaTa doqtori,

577 92 25
25

Coxatauris r-is
gamgeobis mT.
specialisti.
10

mzia WeliZe

sofl.meurn.akademiuri
doqtori, meRvineobis,
mevenaxeobis da
mebaReobis samec.
sawar. kavSiris
mecnier TanamaSromeli

599 27 48
88

11

leila
gegenava

ekonomikur
mecnierebaTa doqtori,

599 26 02 17

gegenava Leila@mail.ru

meRvineobis,
mevenaxeobis da
mebaReobis samec.
sawar. kavSiris
mecnier
TanamaSromeli.
12

cismari xixaZe

s.m. akademiuri
doqtori,

599 02 17 34

meRvineobis,
mevenaxeobis da
mebaReobis samec.
sawar. kavSiris
mecnier
TanamaSromeli.
13

merabi JRenti

s.m. mecnierebaTa
doqtori, sau-is
teqnologiuri depart.
mecn. TanamSromeli.

599 29 49
27

5.2.1.3. Cai da citrusebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

#

saxeli, gvari
vladimer
canava

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,

telefoni

E.mail

599 53-22 25

v_tsanava@mail.ru

571 53 22 25

sofl. meurn.
mecn.doqt.
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profesori, ssmm
akademiis akadmikosi,
sau-is Cais da
subtrop.kult. s/k
inst.
niadagmcodneobamikrobiologiis
laboratoriis gamge
jgufis wevrebi:
1

vaxtang
goliaZe

2

baxva doliZe

3

geno Todua

4

ese jayeli

5

zaur
gabriCiZe

6

SoTa
lominaZe

sofl. meurn. akad.
doqt., sau-is Cais da
subtrop.kult. s/k
inst. seleqciis,
fiziologiis da
bioqimiis
laboratoriis gamge
agroinJineriis
akad. doqtori
sofl. meurn. akad.
doqt., sau-is Cais da
subtrop. kult. s/k
institutis
zugdidis sacdelsakonsultacio
centris
xelmZRvaneli
sofl. meurn.
akademiuri doqt.
sau-is Cais da
subtrop.kult. s/k
inst. ekonomikis
marketingisa da
informaciis
laboratoriis gamge
sofl.meurn. mecn.
doqtori, sau-is Cais
da subtrop. kult.
s/k institutis
mecnier
TanamSromeli
sofl. meurn. mecn.
doqtori, SoTa
rusTavelis baTumis
universitetis
asocir. profesori.

574 98 88 00
599 97 90 65

vaxo-Goliadze@mail.ru

555 73 41 00

bakhvadolidze@gmail.ru

599 95 33 38

593 37 08 04

sosotv@mail.ru

595 15 36 63

Zauri@rambler.ru

21 21 23 bina
593 39 28 29

lominadzeshota@mail.ru

5.3.1.4. mindvris kulturebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris
dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari

wodeba,
Tanamdeboba

telefoni
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E.mail

petre
nasyidaSvili

erovnuli
599 26 83 51
koordinatori,
595 08 77 60
saq. mecn. erovnuli
akademiis
akademikosi, ssmm
akademiis
akademikosi, ssmm
akademiis
samecniero
teqnologiuri
programebis
mTavari eqperti
jgufis wevrebi:

1

kaxa laSxi

2

oTar
liparteliani

3

cotne
samadaSvili

4

maka
nasyidaSvili
rusudan
ZiZiSvili

teqn. mecn.
kandidati, Sps
“lomTagora”-s
xelmZRvaneli.
sofl. meurn. mecn.
doqt., ssmm
akademiis wevrkorespondenti
sofl.meurn. mecn.
doqtori, sau-is
sruli profesori.
sofl.meurn. mecn.
doqtori
sofl.meurn. mecn.
doqt., zestafonis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio
samsaxuris ufrosi
sofl.meurn.
akademiuri
doqtori
sofl.meurn. akad.
doqt.,
marneulis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio
samsaxuris ufrosi
sau-is magistri,
sarTiWalis
sacdeli
meurneobis
menejeri.
sofl.meurn.
akademiuri
doqtori.
sof. meurn.
akademiuri
doqtori, ssmm
akademiis

5

6

vaxtang
zanguraSvili

7

beniamin
memarniSvili

8

ioseb
oqruaSvili

9

nana
CxutiaSvili

10

qeTevan
mWedliSvili
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591 91 82 88

ianaskidashvili@gamil.com

info@lomtagora.com

599 57 10 51

599 93 43 79

samadashvili@yahoo.co.uk

598 92 13 53
595 30 17 17
577 11 101 07
599 70 74 42

2 98 48 66
bina
599 15 27 64
599 54 01 85
595 49 43 49

dzidzi2002@yahoo.com

nmemarnishvili@gmail.ru

599 50 14 76

599 20 13 34

cgulnara@gmail.com

2 76 90 60
bina
591 32 34 63

qetevanm1@yahoo.com

11

ia nasyidaSvili

12

TinaTin
epitaSvili

akademiuri
departamentis
fermerebTan
kavSiris da
saqmianobis
koordinatori
biologiis
akademiuri
doqtori
ssmm akademiis
prezidentis
TanaSemwe –
saerTaSoriso
organizaciebTan
kavSirisa da
saqmianobis
koordinatori

571 29 29 78

ianaskidashvili@gmail.com

599 78 10 90

n_epitashvili@yahoo.com

5.2.1.5. bostneuli kulturebis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis
dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari

1

valeri
suxiSvili

2

nato kakabaZe

1

vaJa jafariZe

2

aleqsandre
saraliZe

wodeba,
Tanamdeboba

telefoni

erovnuli
0370 273 660
koordinatori,
bina
soflis
599 97 27 02
meurneobis
mecnierebaTa
doqtori,
profesori.,
suxiSvilis
saswavlo
universitetis
reqtori,
evropis
reqtorTa
klubis wevri.
erovnuli
593 34 67 02
koordinatori,
soflis
meurneobis
akademiuri
doqtori.
jgufis wevrebi:
soflis
577 59 29 79
meurneobis
akademiuri
doqtori.
soflis
593 60 75 31
meurneobis
akademiuri
doqtori,
profesori.
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E.mail

www.sukhishvilebi.edu.ge
sukhishvili_university@yahoo.com
sukhishvili@gmail.com

nato_ kakabadze@yahoo.com

3

leri nozaZe

4

zurab sapatovi

5

8

Tenguli
yuliaSvili
mukuCi
movsesiani
goderZi
goderZiSvili
daviTi CaCaniZe

#

saxeli, gvari

6
7

soflis
meurneobis
mecnierebaTa
doqtori
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
doqtori
fermeri

593 32 29 69

577 46 29 78

fermeri
Sps “qea”-s
konsultanti

2 36 24 77
bina
559 16 05 11

goderzi@care.org.ge

Sps “bioagro”-s
organica@organica.ge
bioteqnologi
9 neli
sakonservo
2 93 65 41
eqsperimentuli
spanderaSvili
bina
qarxnis direqt.
5.2.1.6. mcenareTa dacvis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

guram
aleqsiZe

wodeba,
Tanamdeboba

telefoni

E.mail

erovnuli
koordinatori,
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori,
profesori., ssmm
akademiis
akademikosi,
saqarTvelos
soflis meurenobis
mecnierebaTa
akademiis
prezidenti.

2 38 00 16
bina
593 20 07 93

guram_aleksidze@yahoo.com

jgufis wevrebi:
1

Saqro
yanCaveli

2

esma
orjonikiZe

3

maTe
maTiaSvili

soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori, ufrosi
mecn. TanamSromeli.
“bioagros” samecn.
xelmZRvaneli
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori, ufr. mecn.
TanamSromeli
biologiis akad.
doqtori, ufr. mecn.
160

2 53 50 56
bina
577 50 87 92

mcenareta_dacva@yahoo.com

2 38 55 86
bina
595 77 69 04

esmaorjonikidze@hotmail.com

2 98 76 79
bina

4

rusudan
keSelava

5

nino lomiZe

6

karlo
kikoria

7

nino
daTukiSvili

8

TinaTin
gogiSvili

9

Teo uruSaZe

10

mzaRo
lobJaniZe

TanamSromeli
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori,
ufr. mecn.
TanamSromeli.
soflis meurneobis
akad. doqt., ufr.
mecn. TanamSromeli,
satyeo saagentos
mT. spec.
ufrosi mecnier
TanamSromeli.
Sps “bioagros” mT.
specialisti.
soflis meurn.
akad. doqt., stu-is
mTavari mecnier
TanamSromeli.
soflis meurn.
akad. doqt.,
stu-is mTavari
mecnier
TanamSromeli.
sofl.meurn.
mecnierebaTa
doqtori, sau-is
sruli profesori,
sau-is agronomiuli
da
sabunebismetyvelo
fakultetis dekani.
biologiis mecn.
kandidati., sau-is
sruli profesori.

555 66 04 55
2 31 25 65
bina
599 90 25 75

2 79 77 44
bina
599 95 59 35

2 27 60 99
bina
599 58 24 20

k.kikoria@yahoo.com

2 53 53 25
bina
593 14 28 38

n.datukishvili@agruni.edu.ge

2 68 92 91
bina
577 47 49 55

599 90 85 65

558 57 16 67

5.2.1.7. miwaTmoqmedebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

#

saxeli, gvari

givi caguriSvili

1

vladimer
qevxiSvili

wodeba, Tanamdeboba

telefoni

erovnuli
2 53 39 61 bina
koordinatori,
599 63 12 34
soflis meurneobis
mecn. doqtori,
profesori., ssmm
akademiis akademikosi.
jgufis wevrebi:
sofl. meurn.
2 52 27 23
mecnierebaTa
bina
doqtori,
profesori, ssmm
akademiis akademikosi
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E.mail

2

vano zedginiZe

3

bondo
bolRaSvili

4

nikoloz
kiknaveliZe

5

zaur juluxiZe

6

avTandil
mumlaZe

sofl. meurn.
mecnierebaTa
doqtori, profesori.
sofl. meurn. mecn.
doqtori, siRnaRis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio
samsaxuris ufrosi
soflis meurneobis
akademiuri doqtori,
mcxeTis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio
samsaxuris ufrosi
sofl. meurn.
akademiuri doqtori,
Sps”lomTagoras”
samecn. jgufis wevri.

2 29 01 02 bina
599 21 49 37

sofl. meurn.
akademiuri doqtori,
mcxeTis
municipalitetis
sainformaciosakonsultacio
samsaxuris ufrosis
moadgile

2 10 65 06 bina
599 56 93 45

599 56 29 45

593 94 38 09

593 94 38 09

5.2.1.8. sasoflo-sameurneo ekologiis mimarTulebis erovnuli koordinatoris
dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari
Tamaz
TurmaniZe

1

bakur
beritaSvili

2

gizo
gogiCaiSvili

wodeba, Tanamdeboba

telefoni

erovnuli
2 38 61 22
koordinatori,
bina
sofl. meurn.
591 17 04 96
mecnierebaTa
doqtori, profesori.,
ssmm akademiis wevrkorespondenti
jgufis wevrebi:
Ggeografiis
2 36 25 59
mecn.doqtori,
bina
profesori,
252 03 22
saqarTvelos
hidrometeorologiis
institutis wamyvani
mecn. muSaki.
soflis meurneobis
591 40 41 58
mecnierebaTa doqtori,
saqarTvelos
hidrometeorologiis
162

E.mail

ggizo@hobmail.com

3

zaur
Canqseliani

4

mzia
gigilaSvili

5

eTeri xorguani

6

vano gaxokiZe

#

institutis
hidrometeorologiis
centris jgufis
xelmZRvaneli.
soflis meurneobis
mecnierebaTa doqtori,
sau-is radiologiis
da ekologiis
institutis mTavari
mecn. muSaki.
soflis meurneobis
akad. doqtori. sau-is
radiologiis da
ekologiis institutis
ufr mec. TanamSromeli
s. m. akad. doqtori,
sau-is radiologiis
da ekologiis
institutis ufrosi
mecn. muSaki
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori,
hidrometeorologiis
institutis gany. gamge

593 32 00 21

591 17 04 95

595 74 45 51

2 65
39 05 bina

5.2.1.9. agroqimia-niadagmcodneobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris
dargobrivi jgufi
saxeli, gvari
wodeba,
telefoni
E.mail

Tanamdeboba
gogola
margvelaSvili

1

jumber oniani

2

rezo jabniZe

erovnuli
2 38 16 34
koordinatori,
bina
smm doqtori,
599 63 14 61
profesori., ssm
akademiis
akademikosi. ssmm
akademiis
agronomiuli
samecniero gany.
akademikosmdivani.
jgufis wevrebi:
soflis
2 52 49
meurneobis
61 bina
mecnierebaTa
568 10 51
doqtori, ssmm
66
akademiis
akademikosi
soflis
555 12 64 58
meurneobis
577 17 97 58
mecnierebaTa
doqtori, ssmm
163

gogolamargvelashvili@yahoo.com

3

#

1
2
3
4

tariel jiaZe

saxeli, gvari

akademiis
w/korespondenti,
baTumis
S.rusTavelis
universitetis
sruli
profesori
sofl. meurn.
akademiuri
doqtori,
geografiniadagmcodne

2

98 41
88

5.2.1.10. miwaTsargeblobis mimarTulebis erovnuli
koordinatoris dargobrivi jgufi
wodeba, Tanamdeboba
telefoni
E.mail

anzor
mesxiSvili

erovnuli
koordinatori,
ekon.mecn.doqtori,
biznesis
universitetis
profesori
jgufis wevrebi:

giorgi
zuraSvili
naumi
turabeliZe
aleqsandre
daTiaSvili
giorgi
bucxrikiZe

fermeri, dedoflis
wyaros raioni
tექნ.mეცნ. doqtori,
stu-is profesori.
S.p.s. “Tbilisi”,
direqtori
axalcixis saxelmwifo
saswavlo
universitetis
profesori
uZravi qonebis
Sefasebis eqsperti
iuristi
iuristi
borjomis
municipalitetis
sakonsultaciosainformacio
samsaxuris
specialisti

5

gela yaliCava

6
7
8

badri maRraZe
rima lomouri
nodar stefnaZe

599 99 92 55

595 10 58 29
59537 70 74
599 74 58 79
599 55 62 52

591 19 61 69
599 19 61 63
599 16 72 22
599 22 17 50

5.2.1.11. metyeveobis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis dargobrivi
jgufi

#
1

saxeli, gvari
revaz
CageliSvili

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,
soflis meurneobis
mecnierebaTa
164

telefoni
2 23 28 74 bina
599 93 96 00

E.mail

2

givi jafariZe

3

gia gagoSiZe

1

Teimuraz
kandelaki

2

merab dvali

3

laSa doliZe

4

merab maWavariani

5

akaki fanCuliZe

6

arCil
supataSvili

doqtori, profesori.,
ssmm akademiis
akademikosi.
erovnuli
koordinatori,
ekon mecn. doqtori,
profesori, ssmm
akademiis akademikosi,
ssmm akademiis viceprezidenti,
akademikos-mdivani.

2 22 20 47 bina

erovnuli
koordinatori,
smm doqtori, stu-is
sruli profesori.
jgufis wevrebi:
ekon.
mecnierebaTa
doqtori,
sau-is
sruli
profesori,
arasamTavrobo
organizacia
saqarTvelos
metyeveTa asociaciis
prezidenti.
arasamTavrobo
organizacia
saqarTvelos
metyeveTa asociaciis
vice-prezidenti
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori,
arasamTavrobo
organizacia
saqarTvelos
metyeveTa asociaciis
wevri
garemos dacvis
msoflio fondis VUFiskoordinatori.
iv. javaxiSvilis
2
sax.universitetis
mowveuli leqtori.
arasamTavrobo
organizacia
“bunebis mdgradi
ganviTarebisTvis
centris” Tavmjdomare
sofl. meurn. akad.
2
doqtori, v.
gulisaSvilis satyeo
institutis mecnierTanamSromeli.
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2 23 02 85
bina
599 56 15 33

599 75 71 71

595 56 10 81

599 57 15 88

38 75 14 bina
599 51 61 42

22 32 50 bina
599 55 93 83

7

8

nana labaZe

levan gvazava

5.2.2.

arasamTavrobo
organizacia
saqarTvelos
metyeveTa asociaciis
mecn. muSaki.
soflis meurneobis
mecnierebaTa
doqtori, profesori,
arasamTavrobo
organizacia
saqarTvelos
metyeveTa asociaciis
wevri.

2 70 18 74 bina
555 65 20 44

599 92 70 71

mecxoveleobis, sakvebwarmoebis, veterinariis da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofileba

5.2.2.1. mecxoveleobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

#

saxeli, gvari

wodeba, Tanamdeboba

telefoni

jemal guguSvili

erovnuli
577 41 29 23
koordinatori,
smm doqtori,
profesori, ssmm
akademiis
akademikosi
jgufis wevrebi:

1

levan TorTlaZe

2

givi beReluri
(mecxvareoba)

3

roin bokuCava
(meTevzeoba)
dali ebanoiZe
(mebocvreoba)
anzor CubiniZe
(mecxeneoba)

sofl. meurn. mecn.
doqtori, sau-is
sruli profesori
sofl. meurn .mecn.
doqtori,
profesori
sofl.meurn.mecn.
doqtori,
sofl.meurn.mecn.
doqtori,
sofl.meurn.mecn.
doqtori,
profesori
sofl.meurn.mecn.
doqtori,
profesori
sofl.meurn.mecn.
doqtori,

4
5

6

gia boWoriZe
(meRoreoba)

7

maia xuciSvili
(mefrinveleoba)

8

naira mamukaSvili
(kinegologia)
giorgi
maZRaraSvili

9

sofl.meurn.mecn.
doqtori,
sofl.meurn.mecn.
doqtori,
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2 68 86 86
bina
599 68 86 86
599 39 73 90

571 53 55 99
555 69 39 51
599 90 30 87

555 25 02 22

2 39 66 97
bina
599 23 01 16
593 51 03 09
555 39 07 56

E.mail
gugushvili@mail.ru

10

11

12

13

14

15

16

17

(mefutkreoba)
amrosi Wkuaseli
(s.s. sam cxovelTa
kveba)
roland
miCitaSvili
(s.s. sam. cxovelTa
genetika
momSenebloba)
suliko yamarauli
(s.s.s. cxovelTa
ekonomika
marketingi)
vladimer
TvaliaSvili
(cxovelTa
qirurgia)
guram tyemalaZe
(s.s.m. cxovelTa
bioqimia)
vaJa buCukuri
(sssm cxovelTa
produqtebis
gadamusavebis
meqanizacia)
giuli gogoli
(xorcisa da rZis
warmoebis
teqnologia)
demna xelaia
(ssm cxovelTa
eqspertizi)

sofl. meurn. akad.
doqtori, sau-is
sruli profesori.
sofl.meurn.mecn.
doqtori.

577 43 56 67

ekonomikur .mecn.
doqtori.

599 17 23 54

sofl.meurn.mecn.
doqtori.

558 50 55 49

biologiur
mecnierebaTa
doqtori, sau-is
sruli profesori.
teqn. mecn.
kandidati,
profesori.

599 94 15 41

599 25 79 12

599 65 80 30

sofl.meurn.mecn.
doqtori, sau-is
sruli profesori.

599 57 58 22

vet. mecnierebaTa
doqtori,
saq. soflis
meurneobis
saministros
veterinaruli
departamentis
ufrosi

595 22 27 21

18

sergo lomiZe
(mecxoveleoba)

soflis meurneobis
akademiuri doqtori

555 200 447

19

ramaz kikviZe

591 17 47 94

20

naTia nacaraSvili
(mebocvreoba)

sruli profesori,
fizika maT. mec.
doqt. prof.
soflis meurneobis
akd. doqtori, CMTiis produqtebis
teqnologi.

21

zaza laSxi
(biznsmeni)

sm akademiuri
doqtori,
Sps “laSarela”-s
generaluri

599 99 77 77

167

593 19 21 60

direqtori
22

Tamazi
ediSeraSvili
(biznesmeni)

kumisis
mefrinveleobis
fabrikis
generaluri
direqtori

23

elioz xaWapuriZe
(sm xelovnuri
daTesvla)

biologiis
mecnierebaTa
doqtori

24

Tengiz
fircxlaiSvili
(mecxoveleoba)

sofl.meurn.mecn.
doqtori.

599 51 84 51

577 21 09 00

5.2.2.2. sakvebwarmoebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

#

saxeli, gvari
ioseb
sarjvelaZe

1

jemal
jinWaraZe

2

anzor TagvaZe

5.2.2.3.

#

saxeli, gvari

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,
sofl.meurn. mecn.
doqt., profesori,
kompaniebis “roq”is, “biotek”-is da
”grinlain”-is
konsultanti.

telefoni

E.mail

2 96 87 77 bina
599 17 36 20

iosebsarjveladze@mail.ru

jgufis wevrebi:
smm doqtori,
2 36 49 27
meliqiSvilis
bina
fizikis da
555 59 81 97
organuli qimiis
institutis mecnier
TanamSromeli.
soflis meurneobis
2 32 37 71 bina
mecnierebaTa
568 69 78 59
kandidati.
veterinariis mimarTulebis erovnuli koordinatoris
dargobrivi jgufi
wodeba,
telefoni
E.mail

Tanamdeboba
Tengiz
yuraSvili

erovnuli
koordinatori,
veter.mecn.
doqtori, sau-is
sruli
profesori,
sau-is savet.

577-11-20-03
599-58-55-16

168

t.kurashvili@agruni.edu.ge

medic.
institutis
direqtori,
ssmm akademiis
akademikosi.
jgufis wevrebi:
1

ლევან makaraZeE

2

დავით
გოდერძიშვილი

3

მაია კერესელიძე

4

ჯამბულ
მაღლაკელიძე

5

ცეზარ მაჩიტიძე

6

უჩა რურუა

7

შადიმან
ფოცხვერია

8

მერაბ ნათიძე

19

თემური
მარხვაშვილი

ვეტ. მეცნ. დოქტ.,
საუ-ის სრული
პროფესორი.
ვეტ. მეცნ. დოქტ.,
საუ-ის სრული
პროფესორი.
ვეტერინარულ
მეცნიერებათა
დოქტორი.
საქ. სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ვეტერინარული
დეპარტამენტის
ხელმZღვანელის
მოადგილე.
ვეტერინარიის
აკადემიური
დოქტორი,
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
მრჩეველი.
სოფლის
მეურნეობის აკად.
დოქტორი,
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს ვეტ.
პრეპარატების
რეგისტრაციის
სამართველოს
უფროსის
მოადგილე.
ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.
ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.
ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.

577-11-20-10

l.makaradze@agruni.edu.ge

577-11-20-23

d.goderdzishvili@agruni.edu.ge

599-55-53-76

577-71-15-15

595-22-66-55
239-27-35

ts.machitidze@yahoo.com

593-15-16-15

599-29-19-96

599-16-38-13

555-217-164
571-217-164

169

t.markhvashvili@agruni.edu.ge

10

ჯამბული
წულაია

11

რამაზი
ჭანტურიძე

12

დავითი
შალამბერიძე

13

ჯემალი ნაჭყებიa

#

ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.
ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.
ვეტერინარიის
აკადემიური
დოქტორი,
შ.პ.ს „ინვეტის“
დირექტორი
ვეტერინარიის
მეცნიერებათა
დოქტორი.
შ.პ.ს „ბიოტექსის“
კონსულტანტი

599-40-98-98

577-11-20-52

599-25-19-66

593-43-29-23

5.2.2.4. mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis mimarTulebis erovnuli
koordinatoris dargobrivi jgufi
saxeli, gvari
wodeba, Tanamdeboba
telefoni
E.mail
zurab
cqitiSvili

1

givi basilaZe

2

giuli gogoli

erovnuli
koordinatori,
teqn. mecn. doqtori,
სსმმ აკადემიის
akademikosi, ssmm
akadემიის
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebis da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis samec.
ganyofleis
akadademikos- mdivani.

2 37 18 51 bina
577 57 77 71

jgufis wevrebi:
vet. mecn. doqt.,sau-is
599 29 55 66
sruli profesori
vet. mecn. doqt., sau599 57 48 22
is sruli profesori.

5.2.2.5. meabreSumeobis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis dargobrivi
jgufi

#
1

saxeli, gvari
giorgi
nikoleiSvili

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,
ekon. mecn.

telefoni
599 56 58 84
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E.mail

2

Tamaz kunWulia

3

elguja SafaqiZe

1

nargiza baramiZe

2

TinaTin
dalaliSvili
emzar WolaZe

3
4

zoia
wyaruaSvili

doqtori, ssmm
akademiis wevrkorespondenti.
erovnuli
2 38 29 28
koordinatori,
599 50 38
ekon. mecn.
doqtori,
ssmm akademiis
akademikosi,
ssm ministris mT.
mrCeveli,
ssmm akademiis
akademiuri
departamentis
mTavari
specialisti.
erovnuli
2 23 02 93
koordinatori,
577 71 17
teqn. mecn.
doqtori, prof.
ssmm akademiis wevrkorespondenti, ssmm
akademiis
akademiuri
departamentis
ufrosi.
jgufis wevrebi:
sofl. meurn. mecn.
kandidati, sau-is
meabreSumeobis
laboratoriis
mecnier muSaki.
sofl. meurn. mecn.
kandidati.
sofl. meurn. mecn.
kandidati.
sofl. meurn. mecn.
kandidati, sau-is
meabreSumeobis
laboratoriis
mecnier muSaki.

bina
16

bina
75

shapakidzeelguja@rambler.ru

577 11 38 40

593 61 05 62
577 11 20 45
593 51 41 64

5.2.2.6. mefutkreobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi
jgufi

#

saxeli, gvari
boris wiTliZe

wodeba,
Tanamdeboba

telefoni

erovnuli
koordinatori,
biologiis akad.
doqtori.

2 60 70 16
bina
593 65 69 92
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E.mail

1

giorgi
maZRaraSvili

2

venera
stefaniSvili

3

liza
baliaSvili

4

aleqsandre
korZaia

5

Tamaz
tiviSvili
ramaz
TavarTqilaZe

6

7

konstantine
sarajiSvili

8

maia
feiqriSvili

9

marina
barvenaSvili

jgufis wevrebi:
sofl. meurn. mecn.
2 69 97 06
doqtori,
bina
profesori.
555 39 07 56
biologiis akad.
2 23 13 33
doqtori,
bina
Sps “api-fito da
2 29 59 80
tradiciuli
bina
naturaluri
produqtebi”-is
direqtori.
sakvebi bazis
2 23 83 69
specialisti
bina
595 74 54 06
soflis
meurneobis akad.
doqtori.
veterinariis
akad. doqtori

2 93 13 64
bina
599 72 13 64
599 77 77 60
599 09 42 35

saqarTvelos
mefutreTa
kavSiris
Tavmjdomare
biologiis
akad.doqtori,
saq. mefutkreTa
federaciis
prezidenti
soflis
meurneobis akad.
doqtori
soflis
meurneobis akad.
doqtori

2 32 78 08
bina
599 49 09 50

gmadzgarashvili@yahoo.com

kusaso68@yahoo.com

?

ttivivshvili@yahoo.com

2 23 03 34
bina
595 77 97 86

593 36 31 29

593 01 37

5.2.3. agrosainJinro samecniero ganyofileba
5.2.3.1. soflis meurნeobis meqanizaciis mimarTulebis erovnuli
koordinatoris dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari
revaz
maxarobliZe

wodeba,
Tanamdeboba

telefoni

E.mail

erovnuli
koordinatori,
teqn. mecn.
doqtori, sau-is
sruli profesori,

2 61 60 26
bina
599 53 52 82

r.maxaroblidze@agruni.edu.ge
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1

jemal
kacitaZe

2

elguja
SafaqiZe

3

omar bedia

ssmm akademiis
akademikosi, ssmm
akademiis
agrosainJinro
samecn.
ganyofilebis
akademikos-mdivani.
jgufis wevrebi:
teqn. mecn.
2 61 50 76
doqtori,sau-is
bina
sruli profesori,
599 10 65 37
ssmm akademiis
akademikosi
teqn. mecn.
2 23 02 93
doqtori,
bina
profesori, ssmm
577 71 17 75
akademiis
w/korespondenti,
ssmm akademiis
akademiuri
departamentis
ufrosi
teqn. mecn.
2 29 13 59
doqtori, ssmm
bina
akademiis
593 71 08 35
w/korespondenti,

chokhadari@yahoo.com

shapakidze-elguja@rambler.ru
e.shapakidze@gmail.com
e.shapakidze@gaas.dsl.ge

ombedia@gmail.ru

ssmm akademiis
administraciuli
departamentisis
ufrosi
4

oTar qarCava

teqn. mecn.
doqtori,
profesori.

599 25 09 99

o.karchava@agruni.edu.ge

5

Mmamuka
benaSvili

agroinJineriis
doqtori,
saq.agraruli
universitetiA
asoc.profesori.

591 25 09 99

m.benashvili@agruni.edu.ge

6

dimitri
natroSvili

teqn. mecn.
doqtori, sau-is
sruli profesori

577 11 2008

d.natroshvili@agruni.edu.ge

5.2.3.2. soflis meurneobis eleqtrofikacia da avtomatizaciis mimarTulebis
erovnuli koordinatoris dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari
arCil vaSakiZe

wodeba, Tanamdeboba
erovnuli
koordinatori,
stu-is sruli
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telefoni

E.mail

2 22 53 53
bina
577 79 91 91

a.vashakidze@agruni.edu.ge

profesori, ssmm
akademiis
akademikosi, teqn.
mecn. doqtori,
profesori.
jgufis wevrebi:
stu-is asoc.
2 21 53 21
profesori, teqn.
bina
doqtori
599 62 02 34

1

jimSer siraZe

2

aleqsandre
didebuliZe

3

darvin
ormocaZe

4

baadur
WunaSvili

stu-is energetikisa
da telekomunikaciis
fak-is el.
moxmarebis
teqnologiebis dep.
ufrosi, sruli
prof, .teqn. mecn.
doqtori.

5

xaTuna
nikoliSvili

stu-s doqtoranti

6

gogi
SavelaSvili

stu-s asoc.
profesori, teqnikis
mecn. doqtori.

7

guram
cxomeliZe
konstantine
wereTeli

Tsu-s asoc.
profesori

595 53 31 33

stu-is sruli
profesori, teq. mecn.
doqtori

2 93 69 17
bina
599 62 33 46

8

9

sau-is is mowveuli
leqtori, smea-is w/k.
ssmm akademiis
akademikosi, teqn.
mec. doqt, prof,
agroinJineriis
.doqtori

j.siradze@ agruni.edu.ge

2 93 28 41
bina
599 30 56 03

a. didebulidze@
agruni.edu.ge

2 34 57 61
bina
593 31 27 76
294 65 54
bina
599 51 00 54

d.ormocadze@agruni.edu.ge

2 95 19 71
bina
568 95 19 71
2 63 39 82
bina
599 57 13 44

k.nikolishvili@agruni.edu.ge

btchunashvili@yahoo.com

tseretelik@gmail.ru

valeri
SamaTava

stu-s asoc.
2 22 58 82
Pprofesori,
agroinJineriis
doqtori
5.2.3.3. sasoflo-sameurneo hidromelioraciis mimarTulebis erovnuli
koordinatoris dargobrivi jgufi

#

სახელი, გვარი
ირაკლი
ყრუაშვილი

წოდება, თანამდებობა
ეროვნული
კოორდინატორი,
საქართველოს
ტექნიკური
174

ტელეფონი

2 22 22 42 bina
555232373

Email
iraklikruashvili@yahoo.
com

#

სახელი, გვარი

წოდება, თანამდებობა

ტელეფონი

Email

უნივერსიტეტის სრული
პროფესორი, მთავარი
სპეციალისტი,
ტექნიკის მეცნიერებათა
დოქტორი,
jgufis wevrebi:
1

2

3

4

5

6

ედუარდ
კუხალაშვილი

გურამ სოსელია

ვალერიან
მჭედლიძე

ირმა ინაშვილი

პაატა ტუღუში

კონსტანტინე
ბზიავა

საუ-ის სასოფლოსამეურნეო
ჰიდრომელიორაციის
მიმართულების
ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი, ტექ. მეც.
დოქტორი
სტუ-ის სრული
პროფესორი,
საქართველოს
გაერთიანებული წყლის
კომპანიის მთავარი
სპეციალისტი, ტექ.
დოქტორი,
საქ. სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
მელიორაციის
პოლიტიკის
დეპარტამენტის
უფროსი
სტუ-ის პროფესორი,
ნიადაგისა და წყლის
რესურსების ინჟინერიის
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ხელმძღვანელი, ტექ.
დოქტორი
სააქციო საზოგადოება
“საქწყალპროექტი“-ის
მთავარი სპეციალისტი,
წყალთა მეურნეობის
ინსტიტუტის მეცნ.
თანამშრომელი, ტექ.
დოქტორი
სტუ-ის ასოცირებული
პროფესორი, ტექ.
დოქტორი
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2 21 56 54 bina
599243222

2 38 79 17 bina
599263371

e.kukhalashvili@agruni.
edu.ge

guram.soselia@mailru

2 66 37 73 bina
577080044

v.mchedlidze@moa.gov.
ge

2 64 87 21 bina irmainashvili@yahoo.co
m
593362926

2 34 38 91 bina

p.tugushi@yahoo.com

599720363

2 99 70 88 bina
579501950

k_bziava@yahoo.co.uk

#

სახელი, გვარი

წოდება, თანამდებობა

7

ეკატერინე სანაძე

სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ნიადაგის
რესურსების მართვის
სამმართველოს
უფროსი, სოფლის
მეურნ. დოქტორი.
სტუ-ის ასოცირებული
პროფესორი,
აგროინჟინერიის
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ხელმძღვანელი. წყალთა
მეურნეობის
ინსტიტუტის უფრ. მეცნ
თანამშრომელი. ტექ.
დოქტორი

8

ზურაბ
ლობჟანიძე

9

დავით
ლიპარტელიანი

10

ლევან დვალი

11

irakli
siraZe

ახმეტის
მუნიციპალიტეტი,
ფერმერი.
საქ ს.მ. სამინისტროს შპს
საქ. გაერთიანებული
სამელიორაციო
კომპანიის დირექტორი
საქ ს.მ. სამინისტროს შპს
საქ. გაერთიანებული
სამელიორაციო
კომპანიის
სარეაბილიტაციო და
საინვესტიციო
პროგრამების
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი,
დირექტორის
მოადგილე
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ტელეფონი

2 36 12 21 bina
577141010

2 32 65 86 bina
593932297

595903348

Email

ekaterinesanadze@yaho
o.com

zurablobjanidze@yahoo.
com

liparteliani.david@gmei
l.com

2 22 10 69 bina
577 05 50 00

info@uag.ge

2 22 27 19 bina
599 08 05 05

Iraklisiradze25@gmail.c
om

5.2.4. sasoflo-sameureno produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis samecniero
ganyofileba
5.2.4.1. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis
mimarTulebis erovnuli koordinatorebis dargobrivi jgufi

#

saxeli, gvari

1

nugzar
baRaTuria

2

Tengiz
nanitaSvili

1

nana begiaSvili

2

levan mujiri

3

gogi
grigoraSvili

wodeba, Tanamdeboba

telefoni

E.mail

erovnuli
koordinatori,
teq. mecn.doqtori,
ssmm akademiis
akademikosi,
sasoflo-sameurneo
produqtebis
Senaxvis da
gadamuSavebis
samecniero
ganyofilebis
akademikos-mdivani,
stu-is
kvebis
mrewvvelobis s/k
institutis
direqtori, stu-is
sruli profesori
erovnuli
koordinatori,
teq. mecn. doqtori,
ssmm akademiis
akademikosi,
stu-is kvebis mrewv.
s/k institutis gany.
gamge, stu-is
sruli profesori

2 22 66 46
bina
599 43 15 14

GFScompany@yahoo.com

2 33 27 37
bina
591 01 56 93

GFScompany@yahoo.com

jgufis wevrebi:
teq.mecn.doqtori,
2 23 35 68
stu-is kvebis
bina
mrewv.s/k institutis
599 56 30 27
samec.sabWos
Tavmjdomare, stu-is
sruli profesori
teq.mecn.doqtori,
2 23 10 92
stu-is kvebis mrewv.
bina
s/k institutisgany.
599 24 53 93
gamge, stu-is
sruli profesori
biol. mecn.
2 21 38 78
doqtori, stu-is
bina
kvebis mrewv. s/k
551 21 38 78
institutis ufr.
mecn. TanamSromeli,
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nana-beg@mail.ru

GFScompany@yahoo.com

GFScompany@yahoo.com

4

Temur reviSvili

5

daviT abzianiZe

6

revaz melqaZe

stu-is sruli
profesori
teq. mecn. doqtori,
sau-is Cais da
subtr. kult.
institutis
direqtori.
teq. mecn. doqtori,
s/s “sarajiSvilieniseli”-s mT.
teqnologi.
teq. mecn. doqtori,
stu-is sruli
profesori

599 53 34 88

599 20 20 29

5.3. fermerTa daxmarebis RonisZiebebi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia 2014 wels
agrZelebs ufaso konsultaciebs fermerebisaTvis
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
Camoyalibebulia specialuri dargobrivi jgufebi, romlebsac
xelmZRvaneloben erovnuli koordinatorebi.
saqarTvelos fermerebma, soflis meurneobis nebismier dargSi
maTTvis
saintereso
Teoriul
Tu
praqtikul
sakiTxebze
konsultaciebisTvis SeuZliaT mimarTon telefoniT, werilobiT an
eleqtronuli
fostis
saSualebiT
akademiis
erovnul
koordinatorebs.
fermerebis
moTxovnebisa
da
werilobiTi
gancxadebebis
mixedviT
SesaZlebelia
agreTve
fermerTa
erovnul
koordinatorebTan Sexvedra akademiaSi, sadac isini miiReben
Sesabamis konsultaciebs soflis meurneobis ama Tu im sakiTxze.
Sexvedris dro da TariRi maT damatebiT ecnobebaT.
im SemTxvevaSi, Tu sakiTxebis raodenoba da fermerTa
daintereseba romelime regionSi didia, SesaZlebelia erovnuli
koordinatorebis Sexvedra fermerebTan Catardes adgilebze.
akademiis erovnul koordinatorebTan kontaqtebi SesaZlebelia
ganxorcieldes Semdeg misamarTze:
0102, Tbilisi, ivane javaxiSvilis quCa #51;
el.fosta E-mail: acad.as@gaas.dsl.ge; fermer-academy@mail.ru;
veb-gverdi: www.gaas.dsl.ge.
telefonebi: 294 13 21 (591 32 34 63); 294 13 20 (593 314 143).
ssmm akademiis erovnuli koordinatorebi mimarTulebebis mixedviT
I.
agronomiuli samecniero ganyofileba
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1.1.

mevenaxeoba _ akademikosi nodar CxartiSvili _ bin. 2 36 00
16; mob. 599 51 88 58; akad. doqt. levan ujmajuriZe – bin. 223 01
36; mob. 595 22 22 17;
1.2.
mexileoba – akademikosi iuza vasaZe _ bina 2 23 21 51; mob. 577
40 76 31;
1.3.
Cai da citrusebi – akademikosi valerian canava _ bina 6 45 38
(ozurgeTi-anaseuli);
mob. 599 53 22 25;
1.4.
mindvris kulturebi – akademikosi petre nasyidaSvili _
bina 2 30 26 28; mob. 599 26 83 51; akad. doqt. kaxa laSxi – mob.
591 918 288;
1.5.
bostneuli kulturebi - s.m. mec. doqt. valeri suxiSvili – bin.
0370 273 660; mob. 599 97 27 02; akad. doqt. nato kakabaZe – mob.
593 34 67 02;
1.6.
mcenareTa dacva _ akademikosi guram aleqsiZe _ bin. 2 36 00 16;
mob. 593 20 07 93;
1.7.
miwaTmoqmedeba _ akademikosi givi caguriSvili _ bin.2 53 39 61;
mob.599 63 12 34;
1.8.
sasoflo-sameurneo ekologia _ akademiis w/k Tamaz TurmaniZe
_
bin. 2 38 61 32; mob. 591 17 04 96;
1.9.
agroqimia-niadagmcodneoba – akad. gogola margvelaSvili _
bin. 2 38 61 34; mob.599 63 14 61;
1.10. miwaTsargebloba – teq. mecn. doqt. anzor mesxiSvili – bin.222
55 53; mob. 599 92 55 53;
1.11. metyeveoba _ akademikosi revaz CageliSvili _ bin.2 23 28 74;
mob. 599 93 96 00;
akademikosi givi jafariZe – bin. 222 20 47; mob. 599 54 99 99;
s.m. mecn. doqt. giorgi gagoSiZe – mob. 577 112 004;
II. mecxoveleobis, sakvebwarmoebis, veterinariis da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofileba
2.1.
mecxoveleoba – akademikosi jemal guguSvili _ bin. 2 69 40
24; mob. 577 41 29 23;
2.2. sakvebwarmoeba _ sofl meur. mecn. doqt. ioseb sarjvelaZe _
bin.2 96 87 77; mob. 599 17 36 20;
2.3. veterinaria _ akademikosi Tengiz yuraSvili _ bin. 2 31 48 18;
mob. 599 58 55 16;
2.4. mecxoveleobis produqtebis gadamuSaveba _ akademikosi zurab
cqitiSvili _ bin. 2 37 18 52; mob. 577 57 77 71;
2.5. meabreSumeoba _ akademiis w/k giorgi nikoleiSvili _ mob. 597
31 33 11;
akademikosi Tamaz kunWulia _ bin. 2 38 29 28; mob.599 50 38 16.
akademiis w/k elguja SafaqiZe – bin. 223 02 93; mob. 577 711 775;
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2.6.

mefutkreoba _ biologiis akademiuri doqtori boris wiTliZe
_ bin.2 60 70 16; mob.593 65 69 92.
agrosainJinro samecniero ganyofileba

III.

3.1. soflis meurneobis meqanizacia _ akademikosi rezo
maxarobliZe _ bin. 2 61 00 26; mob. 599 53 52 82;
3.2. soflis meurneobis eleqtrifikacia da avtomatizacia –
akademikosi arCil vaSakiZe – bina 222 53 53; 577 79 91 91;
3.3. sasoflo-sameurneo hidromelioracia _ teqnikis mecnierebaTa
doqtori, profesori irakli yruaSvili _ bina 2 22 22 42;
mob. 555 23 23 73
IV.

sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis
samecniero ganyofileba
4.1.
meRvineoba _ akademikosi guram papuniZe _ bin.2 7 50 21; mob. 599
50 61 25;. akad. doqt. zurab tyemalaZe ;
4.2. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxva da gadamuSaveba –
akademikosi nugzar baRaTuria _ bin. 2 22 66 46; mob. 599 43 15

14.
akademikosi Tengiz nanitaSvili _ bin. 2 33 27 37; mob.599 71 55 33

Tavi 6. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
samecniero ganyofilebebi
6.1. agronomiuli samecniero ganyofileba
akademikos mdivani - akademikosi gogola margvelaSvili
swavluli mdivani - doqtori anatoli giorgaZe
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akdemiis
agronomiul samecniero ganyofilebaSi gaerTianebulia akademiis 18
wevri. maT Soris akademiis namdvili wevri 14 da akademiis wevrkorespondenti 4.
akademikosebi: aleqsiZe gurami, vasaZe iuza, zardaliSvili oTari
(gardaicvala
2014
wlis
agvistoSi),
margvelaSvili
gogola,
nasyidaSvili petre, qevxiSvili vladimeri, CageliSvili revazi,
Canqseliani
zauri,
CxartiSvili
nodari,
canava
valeriani,
badriSvili givi, kvaliaSvili vaJa, oniani jumberi, caguriSvili
givi.
wevr-korespondentebi:
TurmaniZe
Tamazi,
kilasonia
gurami
(gardaicvala 2014 wlis TebervalSi), liparteliani oTari, uruSaZe

180

Tengizi,
RorjomelaZe oTari (gardaicvala 2014 wlis ianvarSi),
jabniZe rezo.
6.1.1.
#

agronomiuli samecniero ganyofilebis
sakiTxebis
(Temebis dasaxeleba)
2

2014 wlis samuSao gegma

ganxilvis
dro
3

pasuxismgebeli
Sesrulebaze
4

ianvari

akad.
gogola
margvelaSvili
akad. doqt.

1
1

akademiis agronomiuli
samecniero
ganyofilebis angariSi
2013 wels gaweuli
muSaobis Sesaxeb

anatoli giorgaZe

8. akademikos gogola
margvelaSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
9. akademiis wevrkorespondentis oTar
2
lipartelianis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos valerian
canavas angariSi 2013
3
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademiis wevrkorespondentis Tamaz
4
TurmaniZis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
10. sasoflo-sameurneo
kulturaTa movla5
moyvanisa da
gadamuSavebis
teqnologiebis
SemuSavebis Sesaxeb
akademikos nodar
CxartiSvilis angariSi
6
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos givi
caguriSvilis angariSi
7
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb

Tebervali

Tebervali

akademikosi gogola
margvelaSvili

akademiis wevrkorespondenti
oTar liparteliani

marti

akademikosi
valerian canava

marti

akademiis wevrkorespondenti
Tamaz TurmaniZe

aprili

akademikosi
jumber oniani

aprili

akademikosi nodar
CxartiSvili

aprili

akademikosi
givi caguriSvili
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SeniSvna
5

11. marcvleuli
8

9

10

11

12

13

14

15

16

kulturebis
(xorbali, simindi,
qeri) meTesleobis
dRevandeli
mdgomareoba da misi
gaumjobesebis gzebi
soflis
meurneobisaTvis saSiSi
eqstremaluri
movlenebis Sesaxeb
winaswari
gafrTxilebisa da mis
mimarT dargis
adaptaciis
RonisZiebaTa
damuSaveba
akademikos revaz
CageliSvilis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos zaur
Canqselianis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
savargulebisa da
niadaguri tipebis
TaviseburebaTa
Sesatyvisad wylier
TvisebaTa regulirebis
sistemebi
akademikos iuza
vasaZis angariSi 2013
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos oTar
zardaliSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos vaJa
kvaliaSvilis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos petre
nasyidaSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb

maisi

akademiis wevrkorespondenti
oTar liparteliani

akademiis wevrkorespondenti
Tamaz TurmaniZe

maisi

maisi

akademikosi revaz
CageliSvili

maisi

akademikosi zaur
Canqseliani

ivnisi

akademikosi jumber
oniani

ivnisi

akademikosi iuza
vasaZe

ivnisi

akademikosi oTar
zardaliSvili

ivlisi

akademikosi vaJa
kvaliaSvili

ivlisi

akademikosi petre
nasyidaSvili
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17

18

19

20

21

22

23

24

akademiis wevrkorespondentis revaz
jabniZis angariSi 2013
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos jumber
onianis angariSi 2013
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
xil-bostneulis
gadamamuSavebeli da
samacivro sawarmoTa
Tanamedrove
mdgomareoba da misi
ganviTarebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi.

ivlisi

akademiis wevrkorespondenti
revaz jabniZe

ivlisi

akademikosi jumber
oniani

seqtemberi

akademikosi iuza
vasaZe

simindis seleqciis
Sedegebi saqarTveloSi

oqtomberi

akademikos givi
badriSvilis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
agroradiologiuri da
agroekologiuri
kvlevebi rogorc
soflis meurneobis
mdgradi ganviTarebis
safuZveli
saqarTvelos mTis
pirobebSi tyis Wris
Tanamedrove
mdgomareoba
mTian zonaSi sakvebi
kulturebis ori
mosavlis moyvanis
SesaZleblobebis
Sesaxeb

oqtomberi

akademiis wevrkorespondenti
oTar liparteliani
akademikosi givi
badriSvili

noemberi

akademikosi
zaur Canqseliani

noemberi

akademikosi
revaz CageliSvili

dekemberi

akademikosi
givi caguriSvili
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6.1.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero ganyofilebis mier 2014 wels Casatarebeli
RonisZiebebis gegma
ganxilvis
ჩატარების პასუხისმგებელ
forma
# ღონისძიების
თარიღი
ი ჩატარებაზე
შენიშვნებ
დასახელება
ი
ხორბლის, სიმინდის seminari
მარტი
აგრონომიული
1 და სხვა
სამეცნიერო
მარცვლოვანი
განყოფილება,
კულტურების
შპს
მოსავლიანობის
„ლომთაგორა“.
ამაღლების
გენეტიკური და
სელექციური
საფუძვლები ;
seminari
სახნავი მიწის
მარტი
აგრონომიული
2 ინტენსიურად
სამეცნიერო
გამოყენების
განყოფილება
პრობლემები;
აგროქიმიური
მრგვალი
მაისი
აგრონომიული
3 ღონისძიებების
მაგიდა
სამეცნიერო
როლი
განყოფილება
მოსავლიანობის
ამაღლების საქმეში ;
mTis tyeebis
mrgvali
მაისი
აგრონომიული
Tanamedrove
magida
4
სამეცნიერო
mdgomareobis
განყოფილება,
Sesaxeb
ეკონომიკის
სამეცნიერო
განყოფილება.
ნიადაგების დაცვისა mrgvali
ივნისი
აგრონომიული
magida
5 და მათი
სამეცნიერო
ნაყოფიერების
განყოფილება
აღდგენა–
გაუმჯობესების
გზები;
gasvliTi
მევენახეობის
სექტემბერ აგრონომიული
seminari
6 განვითარების
ი
სამეცნიერო
პერსპექტივები
განყოფილება
საქართველოში;
mexileobis
samecniero- seqtember აგრონომიული
praqtikuli i
7 arsebuli
სამეცნიერო
mdgomareoba da
konferenci
განყოფილება
ganviTarebis
a
perspeqtivebi
(goris
raioni)
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8

satyeo
kanonmdeblobis
srulyofis
RonisZiebaTa
Sesaxeb

seminari

sasoflo-sameurneo
9

mcenareTa,
cxovelTa,
frinvelTa endemuri
adgilobrivi
jiSebis arsebuli
mdgomareoba,
gamravleba,
seleqcia,
konservacia

seminari

ოქტომბერ
ი

ოქტომბერ
ი

agraruli
mrgvali
mecnierebis
magida
gadarCenisa da
maRalkvalificiur
i kadrebis
momzadebis
problemebi

ოქტომბერ
ი

mrgvali
magida

ნოემბერი

1
1

mdgradi
meurneobis dargis
ganviTarebis
principebi

1
2

citrusebis movlamoyvana-SenaxvagadamuSavebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi

mrgvali
magida

ნოემბერი
ანასეული

1
0

1
3

seminari
აგროეკოლოგიის
სფეროში არსებული
პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები
საქართველოში ;

დეკემბერი

ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebeb
i
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebeb
i
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება

აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება

ganyofilebaSi 2014 wels Catarda 10 sxdoma.
pirveli sxdoma Catarda 17 ianvars da ganxiluli iqna
sakiTxebi: 1. agronomiuli samecniero ganyofilebis mier 2013 wels
gaweuli muSaobis angariSis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos
mdivani gogola margvelaSvili; swavluli mdivani akad. doqtori
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anatoli giorgaZe. 2. agronomiuli samecniero ganyofilebis 2014
wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos
mdivani gogola margvelaSvili; swavluli mdivani akad. doqtori
anatoli giorgaZe.
meore sxdoma Catarda 12 Tebervals da ganxiluli iqna sakiTxebi:
1. agronomiuli samecniero ganyofilebis erovnuli koordinatorebis
mier 2013 wels gaweuli muSaobis angariSis Sesaxeb. momxseneblebi:
erovnuli koordinatorebi: mexileoba - akad. i.vasaZe; mevenaxeoba akad. n. CxartiSvili; Cai da citrusebi – akad. valerian canava;
mindvris kulturebi – akad. petre nasyidaSvili; bostneuli
kulturebi – akad. doqt. nato kakabaZe; metyeveoba _ akad. revaz
CageliSvili;
agroqimia-niadagmcodneoba
–
akad.
gogola
margvelaSvili; mcenareTa dacva _ akad. guram aleqsiZe; sasoflosameurneo ekologia _ akad. w. k. Tamaz TurmaniZe; miwaTmoqmedeba _
akad.
givi caguriSvili. 2. akademikos gogola margvelaSvilis
informacia 2013 wels gaweuli samecniero saqmianobis Sesaxeb. 3.
akademiis wevr-korespondentis oTar lipartelianis informacia 2013
wels gaweuli samecniero saqmianobis Sesaxeb. 4. saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero
ganyofilebis asocirebuli wevrebis kandidaturebis Sesaxeb.
mesame sxdoma Catarda 26 marts da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos valerian canavas angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero muSaobis Sesaxeb. 2. akademiis wevr-korespondentis Tamaz
TurmaniZis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero muSaobis
Sesaxeb.
meoTxe sxdoma Catarda 10 aprils da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
marcvleuli kulturebis – xorbali, simindi, qeri, meTesleobis
dRevandeli mdgomareoba da misi gaumjobesebis gzebi. momxsenebeli:
akademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani.
2. sasoflosameurneo
kulturaTa
movla-moyvanisa
da
gadamuSavebis
teqnologiebis SemuSavebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi jumber
oniani. 3. akademikos nodar CxartiSvilis angariSi 2013 wels
Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb. 4. akademikos givi
caguriSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero muSaobis
Sesaxeb. 5. wignis: “sakvebi kulturebis agrowesebis” recenzirebis
Sesaxeb.
momxsenebeli: akademikos-mdivani gogola margvelaSvili.
mexuTe sxdoma Catarda 29 maiss da ganxiluli iqna sakiTxebi:
1.soflis meurneobisaTvis saSiSi eqstremaluri movlenebis Sesaxeb
winaswari gafrTxilebisa da mis mimarT dargis adaptaciis
RonisZiebaTa damuSaveba. momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti
Tamaz TurmaniZe.
2. akademikos revaz CageliSvilis angariSi 2013
wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.
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meeqvse sxdoma Catarda 23 ivniss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
niadagSi wylieri Tvisebebis sistemaTa regulirebis Sesaxeb.
momxsenebeli: akademikosi jumber oniani; 2. akademikos iuza vasaZis
angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb; 3.
akademikos oTar zardaliSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli
samecnieri muSaobis Sesaxeb;
meSvide sxdoma Catarda 18 ivliss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos vaJa kvaliaSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero-kvleviTi
muSaobis
Sesaxeb.
2.
akademikos
petre
nasyidaSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi
muSaobis Sesaxeb. 3. akademiis wevr-korespondentis revaz jabniZis
angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi muSaobis
Sesaxeb.
merve sxdoma Catarda 17 oqtombers da ganxiluli iqna sakiTxi:
simindis seleqciis Sedegebi saqarTveloSi. momxsenebeli: akademiis
wevr-korespondenti oTar liparteliani.
mecxre sxdoma Catarda 12 noembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
agroradiologiuri da agroekologiuri kvlevebi rogorc soflis
meurneobis
mdgradi
ganviTarebis
safuZveli.
momxsenebeli:
akademikosi zaur Canqseliani.
meaTe sxdoma Catarda 12 dekembers da ganxiluli iqna sakiTxebi:
sakvebwarmoeba da misi ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi.
momxsenebeli: akademikosi givi caguriSvili. 2014-2015 wlebis zamTris
yinvebis
sezonuri
prognozi.
momxsenebeli:
akademiis
wevrkorespondenti Tamaz TurmaniZe.
aRsaniSnavia, rom ganyofilebis organizebiT Catarda sxva
mniSvnelovani RonisZiebebi: seminari - marcvleuli kulturebis
mosavlianobis amaRlebis genetikuri da seleqciuri safuZvlebi;
sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da
seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia,
konservacia;
mrgvali
magida
progresuli
teqnologiebi
mecitruseobaSi

(anaseuli);

samecniero-praqtikuli

konferencia

-

mexileobis
da
mebostneobis
Tanamedrove
mdgomareoba
da
ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi (gori).
garda amisa ganyofilebis wevrebma aqtiuri monawileoba miiRes
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier
damuSavebuli
dokumentis
"soflis
meurneobis
ganviTarebis
problemebi da gadawyvetis mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve TavianTi
mosazrebebi, SeniSvnebi da winadadebebi daafiqsires saqarTvelos
soflis meurneobis saministros mier Seqmnil soflis meurneobis
ganviTarebis strategiaze (2015-2020).
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6.1.3. ganyofilebis wevrebis mokle angariSebi
6.1.3.1. akademikosi guram aleqsiZe
2014
wels,
Tanamdebobrivi
funqciebis
Sesrulebis
garda,
asrulebda
Semdeg
samuSaoebs:
1. monawileoba
miiRo
saerTaSoriso
TaTbirebSi: 1) q. monpelie (safrangeTi),
globaluri
forumis
sameTvalyureo
sabWos
sxdomaSi,
rogorc
mowveuli
sabWos wevri. 2) q. monpelie (safrangeTi),
tropikuli
qveynebis
s.s.
kvlevis
sameTvalyureo sabWos sxdoma, rogorc
am sabWos wevri.
2.
q. seulSi (samxreT korea), qarTulkoreuli seminari, sadac gamovida moxsenebiT
“saqarTvelos soflis meurneoba da kvlevis
sistema”. miRebuli aqvs specialuri sertifikati;
3.
q. ferganaSi (uzbekeTi) monawileoba miiRo centraluri aziisa
da samxreT kavkasiis qveynebis TaTbirSi, romelic gaimarTa “ikardas”
iniciativiT.
gamovida
moxsenebiT
“prioritetuli
mimarTulebebi
agrarul kvlevebSi”.
4.
q. praRaSi (CexeTi) monawileoba miiRo evropis qveynebis
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis saerTaSoriso TaTbirebSi,
romelic
mieZRvna
genmodificirebuli
mcenareebis
Seswavlis
mdgomareobas
evropis
qveynebSi.
akad.
g.
aleqsiZis
moxseneba
“genmodificirebuli mcenareebi saqarTveloSi” ZiriTadad Seexeboda
parlamentis mier miRebul sakanonmdeblo dokumentebis analizs.
5.
q. biSkekSi (yirgizeTi) monawileoba miiRo regionalur
seminarSi “fermerTa sakonsultacio centrebis muSaoba centralur
aziasa da samxreT kavkasiaSi”. TaTbiri Catarda amave regionis kvleviT
organizaciebis asociaciis “kakaaris” uSualo xelmZRvanelobiT. misi
moxsenebis Tema iyo “sakonsultacio centrebis muSaoba saqarTveloSi”.
TaTbiris muSaobaSi aqtiurad iyvnen CarTulni amerikis texasis da
ilinoisis universitetebi, fao, germaniisa bonis universitetebi,
globaluri forumi da sxva saerTaSoriso organizaciebi.
amis garda, akad. g. aleqsiZe monawileobda Cven qveyanaSi Catarebul
TaTbirebSi:
1. saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiasTan erToblivad
Catarebul Ria krebaSi,
romelic mieZRvna “saqarTvelos kvebis
produqtebiT uzrunvelyofas da sasursaTo usafrTxoebis problemebs”,
sadac gamovida moxsenebiT: “mcenareTa dacva - ekologiurad sufTa
produqciis miRebis erT-erTi gza” krebis masalebi daibeWda calke
wignis saxiT.
2. fermerTa sainformacio - sakonsultacio centrebis muSaobasTan
dakavSirebiT akademiaSi Catarebul TaTbirze, gamovida moxsenebiT
,,saqarTveloSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb”, romelic mowonebuli
iqna da SemdegSi yirgizeTSi saerTaSoriso TaTbirze iqna warmodgenili.
3. klimatis cvlilebebTan dakavSirebul sakiTxebze, akademiaSi
Catarebul saerTaSoriso TaTbirze, romelsac piradad akad. g. aleqsiZe
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xelmZRvanelobda,
gamovida
moxsenebiT
saqarTveloSi
arsebuli
mdgomareobis Sesaxeb.
amas garda, misi xelmZRvanelobiT gaformebuli iqna ori
xelSekruleba erToblivi kvlevebis Catarebaze – samxreT koreis
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan (q. seuli) da poloneTis
poznanis universitetTan (q. Tbilisi).
Zalzed mniSvnelovani iyo saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
gawevrianeba
evropis
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis kavSirSi, romelic Catarda q. praRaSi (CexeTi),
romlis uSualo xelmZRvaneli da iniciatori iyo piradad akad. g.
aleqsiZe.
2014 wels xelmZRvanelobas uwevda erT doqtorants, romlis
oficialuri dacvac Sedgeba momaval wels ianvarSi q.
baTumSi, S.
rusTavelis saxelobis universitetSi. sadisertacio Temis dasaxelebaa:
,,samkurnalo mcenareebis mavneblebi da maT winaaRmdeg brZolis
optimaluri RonisZiebebis damuSaveba”.
2014 wels gamoqveynebuli iqna saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis “moambeSi” me-3 da me-6 saerTaSoriso konferenciis
masalebi, romelic mieZRvna klimatis cvlilebebs.
akad. g. aleqsiZis sazogadoebrivi saqmianoba:
1. ssmm akademiis akademiuri sabWos Tavmjdomare;
2. saqarTvelos
enciklopediis
soflis
meurneobis
dargis
xelmZRvaneli;
3. centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis soflis
meurneobis ganviTarebis sameTvalyureo sabWos wevri (CGIAR);
4. centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis soflis
meurneobis kvleviTi organizaciebis sameTvalyureo sabWos wevri
(CACAARI);
5 evropis genetikuri resursebis beta jgufis xelmZRvanelis
moadgile;
6. evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris
sabWos wevri;
7. FAO-s tropikuli qveynebis soflis meurneobis ganviTarebis
sameTvalyureo sabWos wevri.
evrokavSiris dafinansebiT, gamocemuli iqna wigni- monografia: g.
aleqsiZe ,,mcenareTa dacva”, romelic gankuTvnilia agronomiuli ganxris
studentebisa da fermerebisaTvis.
akad. g. aleqsiZe wardgenilia agraruli mimarTulebis 2014 wlis
saukeTeso mecnieris wodebaze, agronomiuli ganxriT.

6.1.3.2.

akademikosi givi badriSvili
mimdinare
wels
muSaobda
saarqivo
masalaze, skris mexileobis sacdeli sadguris
80 wlis samecniero-kvleviT Sedegebze wignis
gamosacemad. aqtiur monawileobas Rebulobda
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
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akademiis mier Catarebul saerTaSoriso konferenciaze;
biologiur
meurneobaTa asociaciis “elkanas” mier Sedgenil xexilis katalogis
gamocemas Cautara eqpertiza, gakeTda saTanado SeniSvnebi, romelic
gaTvaliswinebuli iqna katalogis prezentaciis dros.
2014 wlis
noemberSi aqtiuri monawileoba miiRo akademiis
agronomiuli
samecniero
ganyofilebis
mier
gorSi
Catarebul
mexileobis
konferenciaze,
rogorc
am
dargis
koordinatori.
warmodgenili iqna moxseneba sacdeli saqmis da mexile mecnierebis mier
miRweul Sedegebze da arsebul mdgomareobaze. moxsenebis Sinaarsi
gamoqveynebulia
am konferenciisadmi miZRvnil SromaTa krebulSi da
iqneba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis Jurnal
“moambeSi”.
muSaobs
akademiaSi
muzeumis
Camoyalibebis
da
gaformebisaTvis saWiro eqsponatebis moZiebaze.

6.1.3.3.

akademikosi iuza vasaZe

1. dasaqmebis adgili–saqarTvelos ,,meRvineTa,
mevenaxeTa
da
mebaReTa
samecniero-kvleviTisawarmoo kavSiris” prezidenti (arasamTavrobo
organizacia; saidentifikacio kodi 404918292).
2. gamoqveynebuli Sromebis raodenoba–144, maT
Soris mimdinare wels – 2;
2.1. ,,mexileobis Tanamedrove mdgomareoba da
ganviTarebis
perspeqtivebi
Sida
qarTlSi”.
ssmm
akademiis
SromaTa
krebuli, Tbilisi, 2014;
naSromSi ganxilulia mexileobis Tanamedrove mdgomareoba da
ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi municipalitetebis mixedviT.
Sedegebisa da daskvnebis safuZvelze mocemulia winadadebebi Sida
qarTlSi mexileobis ganviTarebis mizniT;
2.2. saqarTvelos soflis meurneobis produqtTa (yurZeni, xexili,
Cai)
gadamuSavebuli
mrewvelobis
Tanamedrove
mdgomareoba
saqarTveloSi”. ssmm akademiiis SromaTa krebuli, Tbilisi, 2014;
SromaSi
ganxilulia
soflis
meurneobis
produqtTa
gadamuSavebuli
mrewvelobis
(yurZeni,
xexili,
Cai)
Tanamedrove
mdgomareoba saqarTveloSi da mocemulia analizi maTi muSaobis Sesaxeb,
rogorc q. TbilisSi, aseve regionebis mixedviT, 2014 wlis 1/12
mdgomareobiT. mocemulia agreTve im sawarmoTa CamonaTvali da
raodenoba, romlebic eqspluataciaSi Sevlen axlo momavalSi da xels
Seuwuyoben qveyanaSi ekonomikis aRmavlobas.
kadrebTan muSaoba - mexileobis xaziT daculia sami sakandidato
da cxra sadoqtoro disertacia. (saqarTvelos mebaReobis da mevenaxeobis
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da saqarTvelos subtropikuli meurneobis institutebis samecniero
sabWo). saqarTvelos agrarul universitetSi daculia xuTi diplomi;
3. monawileoba konferenciebSi– 2, simpoziumSi – 2, sesia – 14,
msoflio kongresi – 3;
4. monawileoba
saqarTvelos
ganaTlebisa
da
mecnierebis
saministros erovnuli fondSi, granti #GNSFSTO7/8-176;
5. saqarTvelos ,,meRvineTa, mevenaxeTa da mebaReTa samecnierokvleviTi-sawarmoo kavSiris” yovelwliuri SromaTa krebulis mTavari
redaqtori.
6. miRebulia gamogoneba – 7, patenti – 5;
7. jildoebi: “sapatio niSnis” ordeni, “sapatio niSnis” medali;
8. sxva mniSvlevoni samuSaoebi:
- samecniero-praqtikuli
konferenciis
xelmZRvaneloba
Sida
qarTlSi.
2014 wlis 14 noembers goris suxiSvilis saswavlo universitetis
saaqto darbazSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
wliuri samuSao gegmis Sesabamisad da iniciativiT Catarda gamsvleli
samecniero-praqtikuli konferencia Temaze: ,,mexileobis da mebostneobis
Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”.
konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademikosebma
g.
margvelaSvilma, i. vasaZem, v. kvaliaSvilma, g. badriSvilma, z.
Canqselianma,
akademiis
wevr-korespondentebma
e.SafaqiZem
da
T.
TurmaniZem, ssmm akademiis swavlulma mdivanma, akademiurma doqtorma
a.giorgaZem, akademiis erovnulma koordinatorma mebostneobis dargSi
prof. v. suxiSvilma da da akademiurma doqtorma n. kakabaZem,
saqarTvelos soflis meurneobis saministros da samecniero-kvleviTi
centris
specialistma,
Sida
qarTlis
da
goris
sakrebulos
warmomadgenelma, Sida qarTlis sainformacio-sakonsultacio centris
specialistebma, goris suxiSvilis saswavlo universitetis pedagogebma
da studentebma, Sida qarTlis mexileobis da mebostneobis mimarTulebis
fermerebma da specialistebma.
konferencia gaxsna ssmm akademiis erovnulma koordinatorma
mexileobis dargSi akad. iuza vasaZem.
konferenciaze moxsenebiT gamovidnen: mexileobis mimarTulebiT –
akad. i. vasaZe ,,mexileobis Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis
perspeqtivebi Sida qarTlSi”, akad. g. badriSvili–“mexileobis samecniero
dargis perspeqtivebi
Sida qarTlSi”, akad. v. kvaliaSvili ,,adgilobrivi warmoSobis xexilis jiSebis Seswavla, seleqcia da
instoduqcia”, akademiis wevr-korespondenti T. TurmaniZe - ,,ekologiuri
pirobebis gavlena xexilovan kulturaTa zrda –ganviTarebisa da
mosavalze”,
mebostneobis mimarTulebiT
– akademiis erovnili
koordinatori, goris suxiSvilis saswavlo universitetis reqtori,
prof.
v.
suxiSvili-,,mebostneobis
Tanamedrove
mdgomareoba
Sida
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qarTlSi” da erovnuli koordinatori, saqarTvelos soflis meurneobis
saministros samecniero-kvleviTi centris samsaxuris ufrosi, akademiuri
doqtori n. kakabaZe - ,,mebostneobis ganviTarebis perspeqtivebi Sida
qarTlSi”.
ZiriTadi moxsenebebis Semdeg konferenciis mniSvnelobasa da Sida
qarTlSi mexileobisa da mebostneobis
ganviTarebasa da dargebis
problemebis gadaWris sakiTxebze isaubres ssmm akademiis akad. g.
margvelaSvilma, ssmm akademiis akad. z. Canqselianma, saqarTvelos
soflis meurneobis saministros koordinatorma n. xoxaSvilma, Sida
qarTlis
municepalitetis
agraruli
komitetis
Tavmjdomarem
m.
melaniSvilma, fermerma gogi barbaqaZem, goris suxiSvilis saswavlo
universitetis
profesorma
d.
goginaSvilma,
soflis
meurneobis
saministros samecniero-kvleviTi centris biowarmoebis samsaxuris
ufrosma g. wereTelma.
moxsenebebis,
gamoTqmuli
SeniSvnebisa
da
winadadebebis
gaTvaliswinebiT konferenciam miiRo Sesabamisi rekomendaciebi,
sadac
miTiTebulia mexileobis da mebostneobis mimarTulebiT samecnierokvleviTi saqmianobis gaumjobesebis RonisZiebebi da am mimarTulebiT
ssmm akademiis da soflis meurneobis saministros rolis da funqciebis
gaZliereba; rekomendaciebSi asaxulia moqmedebiTi saqmianobis da
gaumjobesebis aucilebloba, agreTve niadagis nayofierebis gazrdis
RonisZiebebis mniSvneloba, seleqciuri muSaobis gaumjobeseba, mcenareTa
mavneblebisa da daavadebebisagan dacvis sakiTxebis srulyofa da am
mimarTulebiT mkacri sakanonmdeblo saqmianobis warmarTva, agroqimiuri
samsaxuris aRdgena, meqanizaciis da irigaciis sakiTxebis srulyofa,
gaumjobeseba da sxva.
konferenciaze aRiniSna agreTve am tipis samecniero-praqtikuli
konferenciebis Catarebis aucilebloba saqarTvelos sxva regionebSic
(soflis meurneobis sxva dargebisaTvis) da am mizniT saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wamyvani rolis gaZliereba.
- gasul 2014 wels akademiis dargobrivi sakoordinacio komisiis
daskvnis Sedegad, igulisxmeba mexileobis komisia, dasmuli iqna sakiTxis
samaCablos regionis sazRvrispira soflebSi mcxovrebis mosaxleobisa
da mosavlis ukeT realizaciis mizniT, goris municepalitetis sofel
qorTSi dagegmili xil-bostneulis gadamamuSavebeli da samacivro
sawarmos gaxsna, rogorc cnobilia zemdgomma organoebma ganixiles es
sakiTxi da gamoyofilia Tanxa mSeneblobisaTvis. aRniSnuli sakiTxis
mogvarebaSi gansakuTrebuli roli Seasrula ssmm akademiis prezidentis
akademikosis g. aleqsiZisa da sakordinacio komisiis wevrTa aqtiurma
muSaobam.
- samuSao gegmis Sesabamisad akad. i. vasaZis mier akademiis
akademiur sabWoze warmodgenili iqna moxseneba ,,soflis meurneobis
produqtTa gadamamuSavebeli mrewvelobis Tanamedrove mdgomareoba
saqarTveloSi
(mravalwliani
kulturebi,
yurZnebi,
xexili,
Cai).
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moxsenebaSi ganxilulia soflis meurneobis produqtTa gadamamuSavebeli
mrewvelobis (yurZeni, xexili, Cai) Tanamedrove mdgomareoba maTi
ganlagebebi administraciuli municipalitetebis mixedviT da analizi
muSaobis Sesaxeb 2014 wlis 1 ivlisis mdgomareobiT, aseve mocemulia im
sawarmoTa CamonaTvali da raodenoba, romlebic eqspluataciaSi Sevlen
axlo momavalSi da xels Seuwyoben qveyanaSi ekonomikis aRmavlobas.
rac Seexeba soflis meurneobis, kerZod mexileobis, ganviTarebis
problemebs, rogorc mogexsenebaT gasul 2013 wels, aqtiuri monawileoba
miiRes (akademikosebi i. vasaZe da badriSvili, v. kvaWiaSvili) misi
ganviTarebis koncefciis SemuSavebaSi, romelic Semdgom SeniSvnebis
Casworebis gaTvaliswinebiT gadaeca saqarTvelos soflis meurneobis
saministros damtkicebisTvis. igi damtkicda. aqedan gamomdinare akad. i.
vasaZe rCeba am komcefciis momxre da elis cxovrebaSi mis gatarebas.
9. sxva sakiTxebidan: 2015 wlis akademiuri sabWos sxdomaze (mesamemeoTxe kvartali) Semotanili iqneba sakiTxi – “mesxeT-javaxeTSi
mexileobis Tanamedrove mdgomareoba da misi ganviTarebis perspeqtivebi”.
am sakiTxis ganxilvas
mieZRvneba dargobrivi ganyofilebis
iniciativiT seminar-konferenciis Catareba qalaq axalcixeSi, romelsac
ra Tqma unda uxelmZRvanelebs akademiis Sesabamisi departamenti da
masSi CarTuli iqneba mesxeT-javaxeTis guberniis xelmZRvaneloba.
akademiis perspeqtivebidan gamomdinare akad. i. vasaZes
mizanSewonilad
mimaCnia daasaxelos mexileobisa da mebostneobis
dargis is mecnierebi, romelTa akademiaSi SerCevis (konkursis) gziT
mosvla xels Seuwyobs dargis ganviTarebas, aseTebi arian: mexileobaSi
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtorebi n. Sengelia, nadeJda
mirotaZe, lali goginava, xolo mebostneobaSi mecierebaTa doqtori,
profesori v. suxiSvili.

6.1.3.4.

akademikosi vaJa kvaliaSvili

1. arsebuli
programis
Sesabamisad
gagrZelda muSaoba qarTuli vazis da
xexilis seleqciaSi sof. wedisis sacdel
baRSi (da q. gorSi).
a. klimati.
mimdinare wels Sida qarTlis klimati
uCveulo, aratradiciuli iyo. zamTris da
gazafxulis
yinvebma
da
wayinvebma
mniSvnelovnad daazianes vazis da xexilis
rogorc erTwliani nazardi, ise kvirtebi da
yvavili, ramac TiTqmis umosavlod datova
kakali,
Txili,
komSi,
gaanaxevra
yurZnis,
vaSlis, msxlis, atmis, blis da sxva kurkovnebis mosavali. zafxulSi
xangrZlivma gvalvam, sarwyavi wylis simcirem, cxelma qarebma da setyvam,
isedac mcire mosavali gaanadgura; gadarCenili nawili moixarSa, adre
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momwifda da uxarisxod iqca; atenis xeobis saZovrebze gadaxma balaxi,
asakovanma xeebma xmoba da xilma cvena daiwyes, naqari da dazianebuli
xiliT gaivso gadammuSavebeli sawarmoebi.
aRniSnuli srulad Seexo s.wedisis mosaxleobis baR-venaxebs. amave
dros, calkeuli kulturebis da jiSebis mxridan dafiqsirda sxvadasxva
mdgomareoba da reaqcia stiqiuri movlenebis mimarT, romlebmac
erTgvari gamocda mouwyes maT.
2014 wlis 6 ivliss gorSi mosulma Zlierma setyvam mniSvnelovnad
daaziana xexilis da vazis nazardi; 80-100%-iT gaanadgura xili da
yurZeni.
wedisis sacdel baRSi, Cveulebisamebr, janmrTeli da uxvmosavliani
iyo atmis h/jiSebi: goris yviTeli, TeTri #1, bestavaSvili, wedisuri,
wedisuri brtyeli, vaJuri, maria jorjanada nugura; atmis sxva jiSebi
nawilobriv dazianda, umetesad, yvavilobis dros.
qvemoT moyvanilia atmis jiSebis maria jorjanas da nuguras mokle
daxasiaTeba, romlebmac gauZles amindis Wirveulobas:

maria jorjana

miRebulia
oqros iubilesTanxidisTauri yviTeli sagvianos
SejvarebiT. xe saSualoze didia, gadaSlili varjiT, saS. sixSiris
SefoTvliT. wliuri nazardi Ria mwvanea, Seuferavi umzeo mxareze;
muxlTSorisebi grZelia. yvavili zarisebri tipisaa, patara, agurisferi
gvirgvinis furclebiT. foTlis firfita lancetisebri, grZeli da
saSualo
siganisaa;
SeRunulia,
wveri
araa
gadaxrili.
yunwze
Tirkmlisebri 2 jirkvali zis. nayofi didia (706868mm), masa saS. 150
gramia (xSiria 180-200gramianebic),

momrgvalo-ovaluri formis simetriuli gverdebiT; nawiburi sakmaodaa
amozneqili; Rari sustad emCneva. yunwis Zabri saSualo siRrmisaa. kani
oqrosferia, mzis mxareze wiTeli laqebiTa da vardisferi wertilebiT
dafaruli, lamazi da mimzidvelia. saSualod Sebusuli; saSualo sisqis;
simwifeSi rbilobs ecleba; rbilobi sustadaa daZarRvuli, rbili da
wvniania; antocianuri Seferiloba kanis qveS ar aris, kurkis irgvliv
sustadaa gamoxatuli; metad gemrieli da aromatulia. mSrali nivTiereba
Seadgens 13,75%-s, saerTo Saqrebi - 10.2%-s, titruli mJavianoba - 0,82%-s,
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askorbinis mJava - 5,07mg-s; kurka –advilad ecleba rbilobs, saSualo
sididis da elifsuria, simwifeSi ar skdeba, Seadgens nayofis 7,37%-s.
nayofi
saxleCia.
simwifeSi
Sedis
agvistos
bolos
-seqtembris
dasawyisSi; xeze mtkicedaa mimagrebuli. uxvmosavliania, xidan saSualod
40-45kg nayofi ikrifeba. maRalxarisxovani sasufre jiSia. misgan
damzadebuli wvenebi, jemi da xilfafa, agreTve, simwifemde 3-4 dRiT
adre mokrefili nayofisgan damzadebuli kompoti maRali xarisxiT
gamoirCeva. sadegustacio komisiis mier Sefasebulia 4,8 baliT. mavnebeldaavadebebis mimarT sakmaod gamZlea.

nugura

miRebuliaxidisTaurTeTrTanqarTuli TeTri saxravis SejvarebiT.
xe saSualo zrdisaa, momrgvalo-ovaluri Senebis varjiT, saSualo
sixSiris SefoTvliT. wliuri nazardi Ria mwvanea, mzis mxareze
vardisferi SeferviT. yvavili vardisebria, yvavilobs aprilis meore
dekadaSi. foToli ganier-lancetisebria, brtyeli an qvemoT daxrili,
zedapiri naoWiania da priala, kideebi momrgvalo-xerxisebr dakbilulia.
yunwze 2-3 Tirkmlisebri mjdomare jirkvalia ganviTarebuli. nayofi
msxvilia (676563mm), masa saSualod 140gramia, xSiria ufro didi
nayofebic.
formiT
kvercxisebria,
odnav
gverdebSebrtyelebuli,
romlebic muclis mxareze viwrovdebian.

Rari kargad emCneva, romlis boloze CaRrmavebaSi patara wertili zis.
yunwis Rru saSualo siRrmisaa. nayofi mtkicedaa xeze mimagrebuli. kani
moyviTaloa, Ria mwvane elferiT, mzis mxareze wiTeli laqebiTa da
vardisferi SeferviT, rac mimzidvel iers aZlevs; dafarulia nazi da
mokle xaverdisebri bususiT. rbilobs ar ecleba. rbilobi TeTrikremisferia, mkvrivi, xrtilisebri, saSualod wvniani, sasiamovno gemoTi
da aromatiT. mSrali nivTiereba Seadgens 16,50%-s, saerTo Saqrebi - 11.8%s, titruli mJavianoba - 0,86%-s, askorbinis mJava - 8,20mg%-s. saxravia;
kurka ar ecleba rbilobs, saSualo zomisaa, Seadgens nayofis 7,03%-s.
rbilobi kurkasTan Seuferavia. transportirebas kargad itans. nayofi
simwifeSi Sedis seqtembris bolos-oqtombris dasawyisSi. uxvmosavliania,
erTi xidan saSualod 40kg nayofi ikrifeba. iZleva maRali xarisxis
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sakonservo da nedlad gamosayenebel nayofebs. sadegustacio komisiis
mier Sefasebulia 5 baliT. mavnebel-daavadebebis mimarT sakmaod gamZlea.
b. 2013 wels najvari yurZnis(ananasisebriXal.muskati) hibridi. wipwa da
atmis kurka gazafxulze gorSi daiTesa - yuTebSi momzadebul niadagSi;
mcenareTa zrda-ganviTareba kargia. wedisSi- h/vaSlis da gorSi - mutanti
WanWuris da h/yurZnis Teslnergebis zrda-ganviTareba normaluria.
wedisis baRSi nargaobis ganaxlebis mizniT, atmis 12h/jiSis kvirti
daimyno skraSi (kerZo sanergeSi) da adgilze (wedisSi).
monawileoba:
akademiis saerTaSoriso samecniero konferencia -`klimatis
cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo
ganviTarebaze~. 2-3-4 oqtomberi, 2014 w.,Tb. - moxsenebis Tema: klimatis
cvlilebiT ganpirobebuli atmis mosvenebis periodis xangrZlivoba
6.a)-ssmm

(Tanaavtorebi v.gogitiZe, d.maRraZe).
-reziume:klimatis cvalebadobiT ganpirobebuli mosvenebis periodis
xangrZlivoba
sakmaod
myarad
gadaecema
STamomavlobas.
misi
xangrZlivobis mixedviT atmis h/jiSebi da formebi daiyo 3 jgufad:
(mokle mosvenebis periodis, saSualo xangrZlivobis mosvenebis periodis
da xangrZlivi mosvenebis periodis jiSebad). moxseneba daibeWda
konferenciis masalebis Semajamebel tomSi, 2014w.
b)-ssmm akademia -seminari:`sas.-sameurneo mcenareTa endemuri saxobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba,
seleqcia.” 24 oqtomberi, 2014w. Tb. - moxsenebis Tema: -xexilis endemuri
saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
-reziume: saqarTvelo mravali endemuri xexilovani saxeobebis da
aborigenuli
kulturuli
jiSuri
formebis
samSobloa.
maTgan
gamovlenil adgilobriv jiSTaSoris da ucxo jiSebTan hibridizaciaSi
gamoyenebiT miRebulia sxvadasxva xexilis xarisxovani seleqciuri
jiSebi, romelTa umravlesoba danergilia warmoebaSi.
g) -ssmm akademia, agronomiuli samecniero ganyofileba-gamsvleli
konferencia q. gorSi :`mexileobisa da mebostneobis Tanamedrove
mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi~. (14 noemberi,
2014w. gori, suxiSvilis universiteti). – moxsenebis Tema: xexilis
aborigenuli
genofondis
gamokvleva,
qarTuli
seleqciuri
da
introducirebuli jiSebi.
-reziume: saqarTvelos xexilovan mcenareTa genofondis Seswavla da
saintereso jiSebis gamovlineba, koleqciebSi ganTavseba da seleqciaSi
gamoyeneba
XX
saukuneSi
ganxorcielda.
adgilobrivi
jiSebis
erTmaneTTan da introducirebul jiSebTan SejvarebiT miRebulia axali
maRalxarisxovani jiSebi. grZeldeba qarTuli da ucxouri seleqciuri
jiSebis Seswavla da gamocda jiRauras erovnuli sanergis koleqciaSi.
moxseneba daibeWda ssmm akademiis samecniero JurnalSi, -2014w.
13. winadadebebi soflis meurneobis mdgomareobis, qarTuli mcenareuli
jiSebis dacva - gaumjobesebis Sesaxeb
a)kidev bevria daumuSavebeli miwa, gansakuTrebiT, yofili saxnav-saTesi
ferdobebi, romlebic gajagebulia da saZovrebadac ar(ver) iyeneben.
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b)kooperaciuli meurneoba miwas, sarwyav wyals, sasuqebs, mc. dacvis
saSualebebs, meqanizacias da muSaxels ukeT, sworad da racionalurad
gamoiyenebs; moweul mosavalsac TviTon gaukeTebs realizacias. Seiqmneba
samuSao adgilebi da dRes gareT gasuli da dausaqmebeli axalgazrdoba
daubrundeba qveyanasa da mama-papur saqmes. sasurvel Sedegebsac male
vixilavT. ratom vagvianebT kooperirebis masobrivad dawyebas?
g) - qarTuli soflis dovlaTi, Cveneburi jiSebi, yovelTvis gamoirCeoda
saukeTeso gemo-surnelebiT, maRali xarisxiT da am mxriv dResac
aRemateba ucxours. amis gamo Cveni miwis dapatronebis msurveli bevri
iyo da dResacaa.saseleqcio muSaobis SeCerebam da mxolod jiSebis
introduqciiT gatacebam, Cveneburis didi Rirseba ar unda Selaxos .
Cveni jiSebis meTesleobas aRar vawarmoebT da garedan mdare xarisxis
ucxo jiSebis Tesli da nayofi Semogvaqvs, rac danaSaulia eris winaSe!
introduqcia
seleqciis
erT-erTi
Semadgeneli
nawilia
da
aucilebelia
amis
paralelurad
Catardes
muSaoba
jiSTaSoris
hibridizaciaSi qarTuli da ucxouri jiSebis monawileobiT, rac male
sasurvel da ekonomikurad gamarTlebul Sedegs mogvcems; dRes es
saxelmwifo
saqme
moSlilia
kvleviTi
bazis
danaSaulebrivad
ganadgurebis gamo, magram xval metad sWiro gaxdeba; evropaSi seleqcia
evropelebisTvis muSaobs, amitom Cveni seleqcia-meTesleoba unda
gvqondes da igi droulad unda aRvadginoT.
sicarielis fonze, saqarTvelos s/m saministros mier samecnierokvleviTi centris Seqmna kargia, magram igi jer mxolod dasawyisia im
did samecniero muSaobasTan SedarebiT, rasac ssmm akademia da misi s/k
institutebi axlo warsulSi eweodnen da Sedegebic maRali iyo.
saWiroa: s/m saministrom akademiis sistemaSi aRadginos dargobrivi
samecn. institutebi da sacdeli sadgurebi moqmedebis erovnuli
programiT -qarTuli mcenareuli da cxovelTa jiSebis dacvisa da
seleqciurad gaumjobesebis mizniT .sxvagvarad warmoudgenelia dRes
cocxali, magram dasaRupavad gametebuli didi erovnuli ganZis
xvalindeli dRe.
prezident z. gamsaxurdias 1991 wlis 31 ivlisis brZanebuleba-

iSviaTi, gaqrobis piras misuli, Semcirebadi aborigenuli mcenareebis
genofondis
gamravlebis,
dacvisa
da
gamoyenebis
Sesaxeb,
-ar
sruldeba.Seqmnili koleqciebi da sacdeli sadgurebi ki mizanmimrTulad
ganadgurda wina mTavrobis xelSewyobiT. saWirod migvaCnia: mdgomareoba
ecnobos qveynis prezidents da mTavrobas -saTanado RonisZiebebis
ganxorcielebis mizniT.
14. akademiuri sabWos da dargobrivi ganyofilebebis erToblivma sxdomam
ganixilos sakiTxi: saqarTvelos mevenaxeoba da meRvineoba, vazis jiSebis

dacva-gamravleba
mdgomareoba.

da

samecniero-kvleviTi
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saseleqcio

muSaobis

6.1.3.5.

akademikosi gogola margvelaSvili
2014 wels Catarebulia Semdegi samecnierokvleviTi da sazogadoebrivi saqmianoba:
საანგარიშო
პერიოდში
გამოქვეყნებულია
სამი
სამეცნიერო შრომა -

1. ,,საკვები ელემენტების ბალანსი საქართველოს
მიწათმოქმედებაში და მისი რეგულირების გზები“.
სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი ,,აგრარული
საქართველო“; 2014 წ. # 1;
შრომაში
აღნიშნულია
იმის
Sesaxeb,
რომ
მიწათმოქმედების გარდაუვალი შედეგია ნიადაგიდან
საკვები ნივთიერებების გატანა მიღებული მოსავლით და
ნიადაგის ორგანული ნივთიერებების გარკვეული ნაწილის დაშლით, ამიტომ, თუკი
მოსავლით გატანილი საკვები ელემენტები ისევ არ დაბრუნდა, მცირდება ნიადაგის
ბუნებრივი ნაყოფიერება.
მხოლოდ სასუქების შეტანითაა შესაძლებელი
ნივთიერებათა წრებრუნვაში ჩარევა მიწათმოქმედებაში, მოსავლის მკვეთრად
გადიდება და ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლება.
2. ,,კლიმატი, ამინდი, ადაპტაცია და მოსავალი“. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის
,,კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის
მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვiთარებაზე“ - SromaTa krebuli;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, 2014 წ;
სტატიაში განვითარებულია აზრი იმის შესახებ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული
პოლიტიკა ორიენტირებული უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის ადაპტურობის
ამაღლებაზე გლობალური დათბობის პირობებში. ნაშრომში მოტანილია იმ
მნიშვნელოვანი
მიდგომების
ჩამონათვალი,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ
არახელსაყრელ ნიადაგურ-კლიმატურ
და ამინდის პირობებთან
სოფლის
მეურნეობის ადაპტაციას.
3.Protection of soils from wind erosion in Arid Regions of Georgia”. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის - ,,კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის
მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვთარებაზე“ - SromaTa krebuli;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, 2014 წ;
შრომა ეხება ეროზიისგან ნიადაგის დაცვის საქმეში ნიადაგდაცვითი
თესლბრუნვების
დანერგვის
განსაკუთრებულ
როლს.
თესლბრუნვის
ნიადაგდაცვითი გავლენა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მასში მონაწილე
კულტურებზე. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საცდელი კულტურებიდან
(საშემოდგომო ხორბალი+სიმინდი-სოიას ნარევის სანაწვერალო ნათესი; სიმინდი+
შეთესილი ლობიო სამარცვლედ; იონჯა-კოინდრის ნარევი) ყველაზე მაღალი
ნიადაგდაცვითი უნარით ხასიათდება იონჯა-კოინდრის ნარევი.
მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - ,,კლიმატის
ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“ მუშაობაში,
2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ.; თბილისი. იყო
საორგანიზაციო კომისიის წევრი.
კონფერენციაზე წარსდგა მოხსენებით : ,,კლიმატი, ამინდი, ადაპტაცია და მოსავალი“.
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- არის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული
სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი.
- ჩატარებულია განყოფილების 10 სხდომა.
- სხდომებზე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა საკითხებზე მოსმენილი იყო
განყოფილების აკადემიკოსების და წევრ-კორესპონდენტებიs 23 მოხსენება.
დამტკიცებული იქნა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2015 წლის სამუშაო
გეგმა და ჩასატარებელი ღონისძიებები.
- აკად. გ. მარგველაშვილის დატვირთები: ა) აკადემიური საბჭოს წევრი და
მონაწილეობს მის საქმიანობაში. საბჭოს სხდომაზე გაკეთდა მოხსენება
აგრონომიული განყოფილების მიერ 2013 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.
- ბ) ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბე“-ს რედკოლეგიის წევრი და
მონაწილეობს მის მუშაობაში.
- გ) ს/მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული
ეროვნული კოორდინატორი აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის დარგში.
- მომზადდა აგრონომიული განყოფილების წინადადებები საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახილველ საკითხთა და აკადემიასთან
ერთობლივად ჩასატარებელ ღონიძიებათა თაობაზე.
- მომზადდა მასალა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიწის
ფონდის
შენარჩუნების
აუცილებლობასთან
დაკავშირებით,
რომელშიც
განხილულია ქვეყნის ნიადაგური საფარის
ნაყოფიერების
შენარჩუნებაგაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით
არსებული
პრობლემები,
მოცემულია
რეკომენდაციები მათ გადასაჭრელად.
აღნიშნულმა მასალამ ასახვა ჰპოვა
საქართველოს სოფლის მეუნეობის განვითარების სტრატეგიაში, რომელიც
მომზადებული იქნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მიერ
აკადემიკოს ნ.ჭითანავას ხელმძღვანელობით.
არის: - ა) აკადემიკოს გივი ცაგურიშვილის მიერ შედგენილი ,,საკვები
კულტურების აგროწესების“ რეცენზენტი.
- ბ) ავტორთა ჯგუფის (ლ.ნოზაძე; ა.სარალიძე; ნ.კაკაბაძე და სხვ.) მიერ
შედგენილი ,,ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების და კარტოფილის
აგროწესები“-ს რეცენზენტი.
- გ)
საქართველოს საპატრიარქოს ფონდის მიერ გამოცხადებული
საკონკურსო საგრანტო პროექტების ექსპერტი (ექსპერტიზა გაუკეთდა 11
საგრანტო პროექტს).
მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო
საკონსულტაციო ცენტრისთვის შედგენილია: 1. აგრონომების გადასამზადებელი
პროგრამა
,,აგროქიმიაში“.
2.ფერმერების
გადასამზადებელი
პროგრამა
,,აგროქიმიაში“.
იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციებზე კანდიდატთა შერჩევის
საკონკურსო საატესtaციო კომისიის წევრი.
aWaris soflis meurneobis saministros TxovniT Sedgenilia 64 testi
saministroSi departamentis ufrosis, ganyofilebis ufrosis da agronomis
poziciebze konkursis Casatareblad.
agronomiuli ganyofilebis 2015 wlis samuSao gegmaSi gaTvaliswinebulia
(maisi, ivnisi) akad. g. margvelaSvilis moxseneba: ,,gaudabnoebisadmi mowyvladi
teritoriebi aRmosavleT saqarTvelos aridul teritoriebze”. igive moxseneba
gakeTdeba akademiuri sabWos sxdomaze.
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6.1.3.6.

akademikosi petre nasyidaSvili

akad. p. nasyidaSvili aris saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri
departamentis
samecnieroteqnologiuri
programebis
mTavari
eqsperti;
simpoziumebSi da konferenciebSi monawileoba.
2014 wels monawileoba miiRo saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
saerTaSoriso
samecniero-praqtikul
da
agreTve q. gorSi Catarebul saerTaSoriso
konferenciebSi.
misi iniciativiT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi Catarda seminari: “sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri
saxeobebis,
aborigenuli
da
seleqciuri
jiSebis
arsebuli
mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia”, xolo 2014 wlis 25
marts akademiaSi Catarebuli seminaris: “marcvleuli kulturebis
mosavlianobis amaRlebis genetikuri da seleqciuri safuZvlebi”;
iniciatori da ZiriTadi momxsenebeli iyo akad. p. nasyidaSvili.
sxva mniSvnelovani saxis samuSaoebi:
saqarTvelos soflis meurneobis saministros davalebiT mTeli
wlis manZilze akad. p. nasyidaSvili monawileobda saqarTveloSi
xorblis naTesebis monitoringSi.
siRnaRis raionSi, misi iniciativiT da uSualo monawileobis
Sedegad, moewyo xorblis 12 jiSis sakonkurso jiSTagamocda, rac
safuZvlad daedo, Sesabamisi proeqtis wardgeniT xorblis sakonkurso
saxelmwifo jiSTagamocdis samsaxuris aRdgenas da xorblis momyvan 6
raionSi xorblis da jiSTagamocdis samsaxuris aRdgenas.

6.1.3.7.

akademikosi jumber oniani

2014 wels soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis “moambeSi” (#33) gamoqveynebulia oTxi
Sroma:
I.
saqarTvelos
ZiriTad
niadagebze
gaSenebuli mravalwlovani kulturebis movlamoyvanis gavlena plantaJirebul fenebSi humusis
Semcvelobaze. naSromSi mocemulia:
1. borjomis raionis sof. qvemo sadguris
teritoriaze
gavrcelebuli,
yomrali
yamiri
niadagebis baRebisaTvis aTvisebisa da 25 wlis
ganmavlobaSi maTi movla-moyvanisa da eroziuli
procesebis Sedegad, 0-60 sm fenaSi humusis
Semcveloba 184,6 t/ha mcirdeba, rac 54,7, xolo
saSualo Semcireba ki 2,18%-s Seadgens;
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2. gurjaanis raionis mmm s/k institutis vazisubnis eqsperimentul
bazaze,
gavrcelebuli
yavisferi
karbonatuli
yamiri
niadagebis
venaxebisaTvis 46 wlis ganmavlobaSi gamoyenebis Sedegad, 0-60 s, fenaSi
humusis Semcveloba 100,4 t/ha mcirdeba, rac 39, xolo saSualo wliuri
Semcireba ki 0,84% Seadgens;
3.
mcxeTis
raionis
sof.
winamZRvrianTkaris
teritoriaze
gavrcelebuli, yavisferi yamiri niadagebis venaxebisaTvis 81 wlis
ganmavlobaSi gamoyenebis Sedegad, 0-60 sm fenaSi humusis Semcveloba 158,9
t/ha mcirdeba, rac 46,0, xolo saSualo wliuri Semcireba ki 0,56%
Seadgens;
4. mcxeTis raionis muxraanis sacdeli meurneobis teritoriaze
gavrcelebuli, mdelos yavisferi gayamirebuli niadagebis msxlis
baRisaTvis 35 wlis ganmavlobaSi gamoyenebis Sedegad, 0-70 sm fenaSi
humusis Semcveloba 86 t/ha mcirdeba, rac 27,6, xolo saSualo wliuri
Semcireba ki 0,78% Seadgens;
5. goris raionis sof. skris teritoriaze gavrcelebuli, mdelos
yavisferi
gayamirebuli
niadagebis
komSis
baRisaTvis,
20
wlis
ganmavlobaSi gamoyenebis Sedegad 0-60 sm fenaSi humusis Semcveloba 125
t/ha mcirdeba, rac 40,9, xolo saSualo wliuri Semcireba ki 2,04%
Seadgens;
6. zestafonis raionis sof. alaverdis teritoriaze gavrcelebuli,
neSompala karbonatuli yamiri niadagebis 24 wlis ganmavlobaSi
venaxebisaTvis gamoyenebis Sedegad, 0-50 sm fenaSi humusis Semcveloba
122,5 t/ha mcirdeba, rac 46,5, xolo wliuri Semcireba ki 1,93% Seadgens;
7. marneulis raionis sof. yularSi gavrcelebuli, yavisferi
(wabla) gayamirebuli niadagis 0-60 fenaSi humusis Semcveloba 47,3 t/ha,
aRemateba 22 wliani venaxisa da atmis baRis niadagis imave fenaSi humusis
Semcvelobas, rac 18,8, xolo saSualo wliuri Semcireba ki 0,85%
Seadgens;
8. xaSuris raionis sof. osiauris teritoriaze gavrcelebuli,
Savmiwisebri niadagis 0-60 sm fenaSi humusis mTliani Semcveloba 78,6 t/ha
aRemateba, mis gverdiT arsebuli 35 wliani venaxis niadagis imave fenaSi
humusis Semcvelobas. e.i. 37,8, xolo saSualo wliuri Semcireba ki 1,08%
Seadgens;
9. gardabnis raionis sof. varkeTilis teritoriaze gavrcelebuli,
neSompala-sulfatur niadagebze gaSenebuli venaxebisa da baRebis, 10
wlis ganmavlobaSi movla-moyvanis Sedegad, 0-50 sm fenaSi humusis
Semcveloba 95,6 da 98,1 t/ha mcirdeba, Sesabamis yamiri niadagis imave
fenasTan SedarebiT, rac 35,1 da 36,0, xolo saSualo wliuri Semcireba ki
2,0 da 2,1% Seadgens;
10. sagarejos raionis sof. manavis teritoriaze arsebuli
gayamirebuli aluviuri niadagebis, venaxebisaTvis 17 wlis ganmavlobaSi
gamoyenebis Sedegad., 0-60 sm fenaSi humusis Semcveloba 174,1 t/ha
mcirdeba, rac 31,2, xolo saSualo wliuri Semcireba ki 1,8% Seadgens;
11. ozurgeTis raionis anaseulis teritoriaze gavrcelebuli
wiTelmiwa yamiri niadagebis 0-50 sm fenaSi humusis Semcveloba 237,4 t/ha
Seadgens da igi 33 wlis ganmavlobaSi 93,8 da 23,4 t/ha mcirdeba venaxisa
da Cais plantaciis usasuqo variantebis imave fenebSi, xolo NPK
variantebSi misi Semcveloba 22,2 t/ha izrdeba, e.i. venaxisa da usasuqo
variantebSi humusis Semcveloba 41,2 da 3,9, xolo saSualo wliuri
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Semcireba 1,0 da 0,25% Seadgens, maSin rodesac NPK variantebSi humusis
mTliani Semcveloba 9,3, xolo saSualo wliuri
Semcveloba 0,25%
izrdeba.
12. zugdidi raionis Caisa da subtropikuli kulturebis s/k
institutis filialis teritoriaze arsebuli yamiri niadagis 0-50 sm
fenaSi humusis Semcveloba 190,9 t/ha Seadgens da igi 17,1 t/ha aRemateba 20
wlian venaxebis niadagis imave fenaSi mis Semcvelobas, maSin rodesac 27
wlian Cais plantacias usasuqo da NPK variantis niadagebis imave
fenebSi humusis mTliani Semcveloba 34,8 da 56,4 t/ha aRemateba yamiri
niadagis imave fenaSi mis Semcvelobas, e.i. 9,9 da 29,5, xolo saSualo
wliuri mateba ki 0,25 da 4,35% Seadgens. venaxis niadagis imave fenaSi
humusis mTliani Semcireba 8,9, xolo saSualo wliuri ki 0,4% Seadgens.
13. siRnaRis raionis hidroteqnikisa da melioraciis s/k
institutis yaraRajis eqsperimentul bazaze gavrcelebul Zlier
damlaSebuli yamiri niadagebis aTvisebisa da 17 wlis ganmavlobaSi
venaxis movla-moyvanis Sedegad, 0-50 sm fenaSi humusis mTliani
Semcveloba 7,0 t/ha mcirdeba, rac 4,1, xolo saSualo wliuri Semcireba
ki 0,24% Seadgens.
aRniSnulidan naTlad Cans, rom sasoflo-sameurneo kulturebidan
mxolod Cais plantaciebis movla-moyvanis teqnologia SemuSavebulia
mecnierul doneze. danarCeni kulturebis movla-moyvanis teqnologiebis
SemuSaveba soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis ZiriTad amocanas
warmoadgens.
II. miwaTmoqmedebis sistemebis Sesaxeb.
miwaTmoqmedebis ganviTarebis mTeli istoria xuT sistemas moicavs:
1. axoiani anu cecxlovani sistema;
2. nasveniani sistema;
3. aneuliani sistema;
4. nayofcvliTi sistema;
5.
naTesbalaxiani
sistema.
es
ukanaskneli
mecnierulad
dasabuTebuli sistemaa, romlis warmoebaSi racionalurad danergvis
gareSe SeuZlebelia niadagebis nayofierebis SenarCuneba-gaumjobeseba da
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis zrda.
mravalwliani
kvlevebis
Sedegad
SemuSavda
mravalwlovani
kulturebisaTvis gamoyenebuli da gamouyenebeli niadagebis nayofierebis
gasaumjobeseblad,
naTesi
balaxebis
racionalurad
gamoyenebis
sistemebi.
III. vazis moyvaruli da moZule mcenareebi.
SromaSi mocemulia:
mravalwliani savele da laboratoriuli
kvlevebis Sedegad vazis zrda-ganviTarebaze dadebiTad momqmedi
mcenareebi da lenc mozeris savegetacio cdebis safuZvelze miRebuli
metad saintereso monacemebi, vazisaTvis: sasargeblo, neitraluri,
uaryofiTad moqmedi da antagonisti mcenareebi.
warmodgenili masalebis gaanalizebis Sedegad naTeli xdeba rom:
1. vazis moZule mcenare simindia da misi Tesva venaxis rigTaSorisebSi
yurZnis mosavlianobas TiTqmis anaxevrebs (Tumca mas xSirad iyeneben
dasavleT saqarTveloSi); 2. kitris kultura vazis moyvarulia da misi
moyvana venaxebis rigTaSorisebSi sruliad gamarTlebulia rasac
naTlad adasturebs kaxeli soflis meurnis praqtikuli gamocdileba; 3.
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lenc mozeris monacemebiT vazis zrda-ganviTarebaze uaryofiTad
moqmedeben: timoTela, wivana, JunJruko, romlebic
warmoebuli savele
da laboratoriuli kvlevebis Sedegebis mixedviT, teniT uzrunvelyofil
niadagebSi karg Sedegebs iZlevian; 4. savele da savegetacio cdebis
monacemebi,
zogierT SemTxvevaSi urTierT sawinaaRmdego suraTs
iZlevian; 5. aucilebelia JunJrukos erTwlovan Tivaqasrasa da
dedoflis
TiTas,
rogorc
TviTCamTesi
sideratebis,
venaxebis
rigTaSorisebSi sistematuri Tesvis gavlenis dadgena – niadagebis
Tvisebebze da vazis zrda-ganviTarebaze.
IV niadagebis moRlis (alelopaTiis) Sesaxeb.
SromaSi mocemulia: sanergeebSi, venaxebSi da baRebSi niadagebis
moRlis Taviseburebani da mis winaaRmdeg brZolis agroRonisZiebebi.
niadagebis
moRlis
Tavidan
acileba
SesaZlebelia:
sanergeebSi
nayofcvlis sistemebis racionaluri, xolo venaxebSi da xexilovan
baRebSi maTi moyvaruli balaxebis SerCeviTa da maTi racionaluri
gamoyenebiT, romlebic ZiriTadi kulturebis mier gamoyofil misTvis
arasasurvel
nivTierebebs
SeiTviseben
da
gamoiyeneben
TavianTi
organizmis saSen masalad, xolo am ukanasknelTa mier gamoyofili
nivTierebebi
unda
astimulirebdnen
ZiriTadi
kulturis
zrdaganviTarebas. aseTi balaxebis venaxebSi da baRebSi sistematuri
gamoyeneba Tavidan agvacilebs niadagebis moRlas. vazis, xexilovani
kulturebisa da jiSebis mixedviT, maTi moyvaruli balaxebis SerCeva da
efeqturad gamoyeneba am dargSi moRvawe mkvlevarTa gadaudebeli
problemaa.
V. “niadagebis wylieri sistemebis regulirebaTa Sesaxeb”, romelic
gamoqveynda smm akademiis macneSi, 2014 w. #2(5) nomerSi. masSi mocemulia
saqarTvelos ZiriTadi niadaguri tipebis, siRrmeebisa da savargulebis
mixedviT wylier TvisebaTa regulirebisaTvis saWiro optimaluri
sistemebi.
VI. 2014 wels smm akademiam gamoaqveyna rekomendaciebi: mcenareTa
normaluri zrda-ganviTarebis, niadagebis siRrmeebisa da savargulebis
Sesabamisad maTi damuSavebisaTvis saWiro, rogorc optimaluri ise
dasaSvebi tenianobebis parametrebi da morwyvis normebi. warmoebaSi maTi
masobrivad danergvis Sedegad uzrunvelyofili xdeba mcenareTa
bioproduqtiulobis zrda da miRebuli produqciis xarisxobrivi
maCveneblebis gaumjobeseba.

6.1.3.8.

akademikosi vladimer qevxiSvili
2014 wlis ganmavlobaSi akad. v. qevxiSvili
muSaobda wina wlebSi dawyebuli da jer kidev
daumTavrebeli sakiTxebis srulyofaze, statiebze,
rekomendaciebze da daskvnebis formirebaze, maT
Soris:
1. saqarTvelos respublikis puriT uzrunvelyofis
problemis;
2. puri qveynis erovnuli valuta;
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3. miwaTmoqmedeba-qveynis damoukideblobisa da suverenitetis
piroba;
1. aneulebis Sesaxeb aRmosavleT saqarTvelos miwaTmoqmedebaSi;
2. kulturaTa
movla-moyvanis
intensiuri
teqnologia-mosavlis
gadidebis samsaxurSi;
3. marcvleulis
meurneobis
arsebuli
mdgomareoba
da
misi
ganviTarebis perspeqtivebi kaxeTis regionSi.
maTze muSaoba jer kidev grZeldeba.

6.1.3.9.

akademikosi revaz CageliSvili

სამწუხაროდ დღეს მსოფლიოში ცნობილი ვასილ
გულისაშვილის სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მას შემდეგ რაც ის
ძალადობრივად მიიერთა აგრარულ უნივერსიტეტად
წოდებულმა
დაწესებულებამ,
ინსტიტუtma
ფუნქციონირება შეწყვიტა. დაუმთავრებელი დარჩა
ეროვნული აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ
დამტკიცებული
მოქმედებათა
გეგმის
დამაგვირგვინებელი ეტაპი.
უმაღლესი
კვალიფიკაციის
კადრები
(მეცნ.დოქტორები, პროფესორები, აკადემიკოსები)
მიმოიფანტნენ, ნაწილი ვეღარ გადაურჩა დროის მსახვრალ ხელს. სატყეო მეცნიერება
განადგურებულია. გათითოკაცებული ერთეულები საკვლევ ბაზებს მოკლებული,
ამინდს ვერ ქმნიან.
სანუგეშოდ გაანალიზდა ბოლო წლების (10 წლის) მანძილზე დამუშავებული,
სტაციონარულ და სამარშრუტო კვლევებზე დაფუძნებული პრობლემები, რომლებიც
ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ,,პროექტებისა და რეკომენდაციების ფორმით“:
1. ,,პროგრესული ტექნოლოგიების შემუშავება დარღვეული ქარსაფარი ზოლების
აღსადგენად მათი მრავალფუნქციური პოტენციალის გათვალისწინებით.
(კვლევის სიახლე, მიზანი და ამოცანები, პრობლემის აქტუალურობა)“;
2. ,,ბუნებრივი და ხელოვნური ტყის ეკოსისტემების გავლენა ნიადაგის
ძირითადი თვისებების დინამიკაზე და კლიმატის ფორმირებაზე. (მიზანი,
აქტუალურობა, სრული ინფორმაცია პროექტის შესახებ)“;
3. წინასწარი საპროექტო განაცხადი ევრაზიის ფონდს. პროექტის სახელწოდება:
„საქართველოს ტყეებში არსებული არამერქნითი რესურსების შეფასება
ბიზნესის განვითარებისათვის. ბორჯომის ხეობის მაგალითზე.“ (მიზანი,
აქტუალურობა, ამოცანები);
4. პრობლემა - „მდ. არაგვის აუზის ტყეების დაცვითი ფუნქციების შესწავლა ეროზიებთან, ღვარცობთან და თოვლის ზვავებთან ბრძოლის ღონისძიებების
დამუშავება ჟინვალის ჰიდროკვანძის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით
“(მიზნები, ამოცანები, აქტუალურობა).
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5. პროექტი - „საქართველოს სამხედრო გზის მცხეთა - გუდაურის მონაკვეთზე,
ზვავსაშიში და ღვარცობსაშიში უბნების გამოვლენა, შესწავლა და აღმკვეთი და
შემარბილებელი
ღონისძიებების
დამუშავება“.
(მიზნები,
ამოცანები,
აქტუალურობა).
6. პროექტი - „აჭარის საკურორტო ზონის პოტენციურად ზვავსაშიშ და
მეწყერსაშიში უბნების პროგნოზირება და ზვავების წინააღმდეგ ბრძოლის
ინოვაციური, კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება“.
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში მომზადებულია და აკადემიის მრგვალ
მაგიდაზე განსახილველად იქნება გამოტანილი - „სატყეო მეურნეობის დარგის
მდგრადი განვითარების პრინციპები“, რაც მიზნად ისახავს დღევანდელი და
მომავალი თაობებისათვის ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის - ტყის რაციონალურ
გამოყენებას.
შესრულდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მოქმედებათა გეგმით გათვალისწინებული სხვა პროგრამული საკითხები.
მიმდინარე წლის 6 მაისს შესრულდა 111 წელი გამოჩენილი ქართველი
მეტყევე მეცნიერის, გეობოტანიკოსისა და ეკოლოგიის, საქართველოს მეცნიერების
ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრის, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის პროფ.
ვასილ ზაქარიას ძე გულისაშვილის დაბადებიდან. აკად. რ. ჩაგელიშვილის
თაოსნობით სოფ. გიორგიწმინდის საშუალო სკოლაში (ვ. გულისაშვილის
ოდაბუდეში), რომელიც დღეს ვ. გულისაშვილის სახელს ატარებს, გაიმართა საქმიანი
სჯაბაასი (კოლოკვიუმი) თბილისიდან ჩასულ მეტყევე მეცნიერთა და გარეჯელ
ძველი და ახალი თაობის მეტყევეთა შორის, გაიმართა აზრთა ურთიერთგაზიარება
საქართველოს მთის ტყეების როლსა და მნიშვნელობაზე, დღევანდელ საჭირბოროტო
საკითხებზე.
გადაწყდა
ვ.
გულისაშვილის
სახელის
უკვდავყოფასთან
დაკავშირებული სხვა საკითხებიც.
აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია -,,საქართველოს მეტყევეობის ბერმუხა”
და ფოტომასალა გამოაქვეყნა გაზეთმა ,,საქართველოს რესპუბლიკა“, N94, 15 მაისი,
2014 წელი.
მიმდინარე წელს სატყეო დარგის ეროვნული კოორდინატორის ჯგუფის
წევრთა მიერ (აკად. გ. ჯაფარიძე, აკად. რ. ჩაგელიშვილი, პროფ. გ. გაგოშიძე)
საქართველოს პარლამენტის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის კომიტეტის
თხოვნით მომზადდა კ ა ნ ო ნ პ რ ო ე ქ ტ ი ქარსაფარი ზოლების გაშენება-აღდგენის
საკითხებზე.
ამავე
წელს
აკად.
რ.
ჩაგელიშვილის
თაოსნობით
მომზადდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მ ე მ ო რ ა ნ დ უ მ ი
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროს შორის, რომელიც განხილვის პროცესშია.
- აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას გადაეცა სატყეო დარგის განვითარების
სტრატეგია;
- სატყეო მეურნეობის დარგის აღორძინებისა და მდგრადი განვითარების
პრინციპების განხორციელების საკითხებზე, აკად. რ. ჩაგელიშვილის და პროფესორ
ლ.გვაზავას ხელმოწერით მომზადდა მიმართვა საქართველოს პარლამენტის გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის, საქართველოს
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრისა და ეროვნული
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სატყეო სააგენტოს უფროსის სახელზე. მიმართვა დაიბეჭდა ჯურნალ ,,სატყეო
მოამბის“ 2014 წ. აპრილის N7 ნომერში, გვ.37-40.
მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში,
რომელიც გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ხელმძღვანელობით თემაზე: ,,კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის
მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“, 2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ.
თბილისი, საქართველო. მოხსენების თემა იყო ,,კლიმატის ცვლილების გავლენა
აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარ ეკოსისტემებზე“, თანაავტორი მეცნიერებათა
დოქტორი ლ. დოლიძე.
მიიღო მონაწილეობა 2014 წლის 23 მაისს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების
სამინისტროს
ეგიდით
გამართულ
,,საქართველოს
ტყეების
ნებაყოფილობით სერთიფიცირების პოტენციალის განხილვა“, სემინარში.
აკად. რ.ჩაგელიშვილი არის სატყეო დარგის ერთად-ერთი ბეჭდვითი
მედიის ჟურნალ ,,საქართველოს სატყეო მოამბისა“ და საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალის
რედკოლეგიის წევრი და სხვა.
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში, როგორც აკადემიური
საბჭოს წევრი აქტიურად თანამშრომლობს პრობლემათა განხილვაში.
არის
აკადემიის სატყეო დარგის ეროვნული კოორდინატორი.
მომზადებულია პუბლიკაცია ,,გავუფრთხილდეთ ტყეს, ჩვენს ეროვნულ
სიმდიდრეს“ და რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი სატყეო სექტორის მართვასთან და მის
შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით 2010-2013 წლებში განხორციელებული
კვლევებისა და ბეჭდვით მედიაში გამოქვეყნებული მასალების საფუძველზე.

6.1.3.10. akademikosi zaur Canqseliani
1. აკად. ზ. ჩანქსელიანის ხელმძღვანელობით
სრულებოდა გეგმიურ თემატიკა და იგი გაგრძელდება
მომავალ წლებში:
-დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის
ელდარის ველის ე.წ.“ჭაჭუნას“ნიადაგების საველე და
კამერალური გამოკვლევა;
-სსიპ
სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის ჯიღაურას და წილკნის საცდელი
ბაზების ნიადაგების ნაყოფიერების გამოკვლევა და
შესაბამისი რკომენდაციების შემუშავება;
-საქართველოს ნიადაგებისათვის ნაყოფიერების
განსაზღვრის პარამეტრების და მეთოდების შერჩევა და სახელმძღვანელოს შედgენა;
-ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მიმდებარე სავარგულების ნაყოფიერების
გამოკვლევა და რადიოლოგიური დაბინძურების მდგომარეობა და მათი
სარეაბილიტაციო ღონისძიებების შემუშავება;
-სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის რეგიონებში
არსებული სადემონსტრაციო ნაკვეთების ნიადაგების ნაყოფიერებისა მათი
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პესტიციდების ნარჩენებით
დაბინძურების გამოკვლევა და რეკომენდაციების
შემუშავება.
2.საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასწავლის დისციპლინებს:
„აგროეკოლოგიას“,“რადიოლოგიის საფუძვლებს“, „ქსენოფიტოტოქსიკოლოგიას და
მცენარეულ რადიოპროტექტორებს“.
3. 2014 წელს გამოქვეყნებული აქვს 4 სტატია:
3.1. „კლიმატის ცვლილება და ნიადაგის ნაყოფიერება“-საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი “მოამბე“, 2014 წლის 2-4 ოქტომბერი,
თბილისი, 250გვ.
3.2. „პესტიციდების
გამოყენების
ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი
პრობლემები“ .ჟურნალი“მოამბე ,“2014 წ. აგვისტო,203 გვ.
3.3. „პესტიციდების გამოყენების ოპტიმიზაცია“. ჟურნალი “მოამბე“ 2014 წ.
აგვისტო, 204გვ.
3.4. სააქციო საზოგადოება „კolხეთის“,ზეგანის და GWS-ის ღვინომასალების
ეკოქიმიური ექსპერტიზა“ ,ჟურნალი “მოამბე “2014 წ. აგვისტო ,44 გვ.
6.მონაწილეობა მიიღო თბილისში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც
ჩატარდა 2014 წლის 2-4 ოქტომბერს.თემის დასახელება“კლიმატის ცვლილება და
მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“. აკად.
ზ. ჩanქსელიანის თემა იყო-„კლიმატის ცვლილება და ნიადაგის ნაყოფიერება“.
მონაწილეობა მიიღო თბილისში ჩატარებულ სემინარში “კლიმატის ცვლილება და
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა“. თემის დასახელება იყო:“ ნიადაგის
ნაყოფიერების მდგომარეობა
გაუდაბნოებასთან დაკავშირებით“. იგი ჩატარდა
თბილისში 2014 წლის 18 ნოემბერს.
მონაწილეობა მიიღო თბილისში ჩატარებულ ტრენინგში საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
რეგიონებში არსებული საინფორმაციოსაკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომელთათვის.
მოხსენების თემა იყო:
„ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის მიერ ჩასატარებელი სამეცნიეროკვლევითი და დანერგვითი სამუშაოების შესახებ და ცენტრების როლი მათი
ფერმერებამდე მიტანის საქმეში“. იგი ჩატარდა თბილისში 2014 წლის 4 დეკემბერს.
8. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს
სხდომაზე განხილული იქნა აკად. ზ. ჩაnქსელიანის მიერ მომზადებული საკითხი
„აგრორადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური საკითხები, როგორც სოფლის
მეურნეობის მდგრადი განვითარების საფუძველი“.სხდომა ჩატარდა 2014 წლის 26
დეკემბერს;
9. არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ
„მოამბის“სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
12 .არის ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროეკოლოგიის სპეციალობის მაგისტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
13. აკად. ზ. ჩანქსელიანის მოსაზრებაა,რომ ნიადაგი რომელიც არის სოფლის
მეურნეობი ძირითადი საწარმოო საშუალება და ამავე დროს შეუცვლელი,საჭიროა
მისი ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და ამაღლების გაუმჯობესებისათვის
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების გაძლიერება-გაფართოება და თანხების მოძიება
სახელმწიფო პროგრამებით ამ საკითხების დამუშავებისათვის. საქართველოში,
როგორც მცირე მიწიანი ქვეყანა, საჭიროა დაინერგოს ნიადაგის განოყიერების
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სისტემები ცალკეული კულტურების მიხედვით შემდეგნაირად: მარცვლეული
კულტურებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას მინერალური და ორგანული
სასუქები ინტენსიურად, რათა ერთეულ ფართობზე მიღებული იქნას მეტი
მოსავალი. შეიქმნას მეტი პროდუქცია,რათა რაც შეიძლება შემცირდეს იმპორტზე
დამოკიდებულება. მევენახეობის განვითარებისათვის
კი ვაზის სხვადასხვა
ჯიშებისათვის ასევე უნდა იქნას გამოყენებული მინერალური და ორგანული
სასუქები ინტენსიური მიწათმოქმედების თვალსაზრისით და ღვინის ხარისხის
გათვალისწინებით, რათა გაიზარდოს საექსპორტო პოტენციალი. იგივე ტექნოლოგია
უნდა იქნას გამოყენებული სუბტროპიკულ მეურნეობაში. ბიოაგროწარმოების
მეთოდები ძირითადად გამოყენებული უნდა იქნას ბოსტნეული კულტურების და
კონტინენტური მეხილეობის დარგში.იგივე ტექნოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული
საკვებწარმოებაში და ცხოველთა კვებაში, რათა მივიღოთ ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქცია.
14.
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა
აკადემიის
აგრონომიული განყოფილების სხდომაზე
მიზანშეწონილია განხილული იქნა
საკითხი:- „სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის
ნაყოფიერების
კვლევის
სამსახურის
სამუშაო
პროგრამის
პრეზენტაციაშეფასება“.განხილვის
ვადა
2015
წლის
იანვარ-თებერვალი,
აგრეთვე
მიზანშეწონილია, რომ იგივე საკითხი განიხილოს საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2015 წლის მარტის
თვეში.

6.1.3.11. akademikosi nodar CxartiSvilი
სამეცნიერო-კვლევითი
მიმართულებით გაწეული
მუშაობა:
სამეცნიერო-კვლევით სფეროში აგრძელებდა
მუშაობას

მეცნიერ-კონსულტანტის

სტატუსით.

სამუშაო
სრულდება
საქართველოს
მეურნეობის
სამინისტროს
(13.02.2014)
სამართლის

იურიდიული

პირის,

სოფლის
საჯარო

სამეცნიერო

კვლევითი ცენტრის, სოფ. ჯიღაურის (მცხეთის რ.-ი,
საგურამოს მიკროზონა) ვაზისა და ხეხილის სარგავი
მასალის წარმოების, მრავალწლიანი კულტურების
ექსპერიმენტულ

ბაზაზე,

ქართული

აბორიგენული

ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნარგაობაში. კვლევითი სამუშაო წარმოებს მევენახეობამეღვინეობის
ნარგაობაში

(„OIV“) საერთაშორისო
ისწავლება

საღვინე

და

ორგანიზაციის
სასუფრე

პროექტით.

მიმართულების

საკოლექციო
51-ზე

მეტი

აბორიგენული ვაზის ჯიში (ნიმუში), სრული მეთოდიკით - კლასიკური და
თანამედროვე (,,OIV”) მეთოდიკით - ვაზის ლესკრიპტორების შესაბამისად. ჩატარდა
შერჩევითი შესწავლა: სამცხე-ჯავახეთის, გურიის და ქართლის რეგიონების ვაზის
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ჯიშების 41 ნიმუშის აღწერა. ახალგამოვლენილი ჯიშები დაიმყნო და მოთავსდა
სანერგეში; საკოლექციო ნარგაობა შეივსება მესხეთში და სხვა რეგიონებში
ახალმოძიებული ჯიშებით (ნიმუშებით). საკოლექციო ნარგაობაში გრძელდება
ჯიშების იდენტიფიკაციის პროცესი; გამოვლენილია 10-ზე მეტი მაღალხარისხოვანისამეურნეო-ტექნოლოგიური თვისებების მქონე ჯიში, რომლებითაც შესაძლებელია
შეივსოს სამრეწველო სორტიმენტი.
მონაწილეობა მიიღო ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების წარმოების
მიკროზონების გეოგრაფიული საზღვრების დაზუსტების და კორექტირების მიზნით
წარმოებულ კვლევითი სამუშაოს ექსპერტიზაში. სამუშაო სრულდება მეღვინეობის
სააგენტოს დაკვეთით, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გრანტით, ამავე
უნივერსიტეტის თანამშრომლების შესრულებით. მეთოდიკისა და შესრულებული
სამუშაოს ანგარიშების განხილვისას გამოვლინდა სერიოზული ნაკლოვანებები.,
არასწორი მიდგომები, რომლებიც ნაწილობრივ გათვალისწინებული იქნა
მეღვინეობის სააგენტოს და თემის შემსრულებლების მიერ. ეს უმნიშვნელოვანესი
საკითხი კვლავ მოითხოვს სრულყოფას. ვფიქრობთ პრობლემა მოსმენილი უნდა
იქნას სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე, რომლის
საფუძველზე მომზადდება წინადადება ვაზისა და ღვინის კანონში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე.
დანერგვა-კონსულტირების სფეროში გაწეული მუშაობა:
სახელშეკრულებო
თანამშრომლობას

საფუძველზე

აგრძელებდა

(2007

წლიდან)

მევენახეობა-მეღვინეობის პროფილის კომპანიებთან: შპს -

„ხარებასა“ და შპს - „შატო მუხრანთან“. სამეურნეო წლის დასაწყისიდანვე
ყურადღება გამახვილდა ყურძნის მოსავლის მიღების რეგულირებაზე, ვაზის
ჯიშების ფარგლებში დატვირთვისა და მწვანე მასის რეგულირებაზე, რამაც
სასურველი შედეგი გამოიღო. შესაბამისი ორგანიზაციული და აგროტექნოლოგიური
ღონისძიებები
გატარდა
ხანრგძლივი
გვალვის
უარყოფითი
გავლენის
შესამცირებლად, რაც აისახა ნიადაგის მოვლის ღონისძიებების გატარებით და ვაზზე
მტევნის ზონაში მზის პირდაპირი რადიაციის შესამცირებლად ფოთლის მასის
შენარჩუნებით. მიღწეული იქნა სასურველი შედეგები; შენარჩუნებული იქნა
მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი.
როგორც ცნობილია, საანგარიშო წლის გაზაფხულზე საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა წაყინვებს - ტემპერატურა - 3 o - 7o - მდე დაეცა, რამაც
განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში, მთისწინა
კალთებზე გამოიწვია სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებთან ერთად ვაზის
ახალგაღვიძებული კვირტებისა და ნორჩი ყლორტების დაზიანება. ადგილებიდან
მიღებული

ინფორმაციებით

და

დათვალიერებით

დადასტურდა,

რომ

ადგილმდებარეობის ჯიშის ვაზის აღზრდა-ფორმირების მიხედვით ადგილი
ჰქონდა სხვადასხვა სიძლიერით დაზინებებს; ნაწილობრივ მოსავლის მიღებისა და
ძირითადად გარანტირებული სამომავლო მოსავლის მიღების უზრუნველსაყოფად
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აკად. ნ. ჩხარტიშვილის მიერ შემუშავებული და შედგენილი იქნა რეკომენდაციები,
რომლებიც აისახა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და აჭარაში,
„ოჯახური ღვინის“ ფესტივალთან დაკავშირებით ქ. ბათუმში გამართულ სამეცნიერო
კონფერენციის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში.
პედაგოგიურ სფეროში აკად. ნ. ჩხარტიშვილი მუშაობას აგრძელებდა თელავის
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სრული
პროფესორის თანამდებობაზე, სადაც 2014 წელს ახალი ვადით აირჩიეს ამავე
უნივერსიტეტის სოფლის მეურნოებისა და სასურსათო ტექნოლოგიის ფაკულტეტზე
სრული პროფესორის თანამდებობაზე; ხელმძღვანელობს სალექციო კურსს
მევენახეობის მიმართულებით; კითხულობს ლექციებს საგნებში: მევენახეობა
(სრული და მოკლე კურსი), ამპელოგრაფია, მევენახეობის აგროტექნოლოგია, ვაზის
ეკოლოგია, მცენარეთა სელექცია.
ხელმძღვანელობს მაგისტრანტებს მევენახეობის მიმართულებით; ასევე
ხელმძღვანელობს საბაკალვრო თემებს მევენახეობის აგროტექნოლოგიასა და
ამპელოგრაფიაში, ვაზის ეკოლოგიაში.
მეთოდურ

საკონსულტაციო

მუშაობას

ეწევა

საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის სამინისტროსთან არსებულ სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლებთან მრავალწლიანი კულტურების,
კერძოდ მევენახეობის აგროტექნოლოგიისა და ამპელოგრაფიის მიმართულებით;
აქტიურ

მონაწილეობას

ღებულობს

კვლევის

მეთოდების

სრულყოფის

მიმართულებით, რომლებიც აისახა ადგილწარმოშობის დასახელების მევენახეობამეღვინეობის

მიკროზონების

გეოგრაფიული

საზღვრების

დაზუსტებასთან

დაკავშირებით, ადგილობრივი გარანტიის ფორმატით შესრულებული სამუშაოს
ანგარიშებში.
გამოქვეყნებული

სამეცნიერო

შრომები

სტატიები:

საქართველოს

ენციკლოპედიის გამომცემლობის დაკვეთით აკად. ნ. ჩხარტიშვილმა მოამზადა და
დაიბეჭდა სტატია - ვაზის ქართული ჯიშები (ტ II), რომელშიც ენციკლოპედიური
ფორმატით აღწერილია მსოფლიოში უმდიდრესი და უძველესი აბორიგენული ვაზის
ჯიშების ისტორიული ასპექტები, ამპელოგრაფიის, როგორც სამეცნიერო დარგის
ჩასახვა-განვითარების ისტორია საქართველოში და მისი ადგილი მსოფლიოს ვაზის
გენოფონდის საგანძურში, ქართველ მეცნიერთა დამსახურება და ღვაწლი ქართული
გენოფონდის გადარჩენისა დაცვის საქმეში. გაშუქებულია ქართული სელექციის
შედეგებზე-ახალსელექციური ვაზის ჯიშები.
ენციკლოპედიისათვის

მომზადებული

და

-გადავამუშავებულია

პროფ.

მ.რამიშვილის სტატია-„საქართველოს მევენახეობა“.
საპარტიარქოს
ფასეულობანი“,

დაკვეთით,

ტომი-სოფლის

მრავალტომეული
მეურნეობა,

გამოცემისათვისმეორე

„ჩვენი

გამოცემისათვის

გადამუშავებულია და გადაეცა გამოსაქვეყნებლად სამეცნიერო-პოპულარული
შრომები:
1)
საქართელოს
მევენახეობა-მეღვინეობა
(თანაავტორი
ნინო
210

ჩხარტიშვილი); 2) საქართველო - ღვინის აკვანი (თანაავტორები ბონდო კალანდაძე,
მარიამ ხოსიტაშვილი , ნინო ჩხარტიშვილი ); 3) ქართული კონიაკები (თანაავტორი
დავით აბზიანიძე); შრომებში ისტორიულ ასპექტში გაშუქებულია საქართველოს
მევენახეობა-მეღვინეობა , მისი ადგილი ქვეყნის ეკონომიკაში და პერსპექტივები;
წარმოდგენილია

ქართული

ვაზის

გენოფონდი;

მევენახეობა-მეღვინეობის

ტრადიციები.
საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა:
-

მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის
ინიციატივით
თბილისში
ორგანიზებულ
საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის - „კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის
მდგრადი და უსაფრთხო განვითარება“, დაკავშირებით გამართული
მუშაობაში. უხელმძღვანელა კონფერენციის მონაწილეების მიღებას მცხეთის
რაიონის სოფ. ჯიღაურაში სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ექსპერიმენტალურ
ბაზაზე.
ამავე ბაზაზე სისტემატურად ატარებს შეხვედრებს და გაცნობით
საუბრებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რაიონულ კონსულტანტებთან;
კერძოდ, საუბრები შედგა დასავლეთ საქართველოს სპეციალისტებთან
მევენახეობა-მეღვინეობის აქტუალურ პრობლემებზე.
გრანტებში მონაწილეობა: საგრანტო თემატიკაში აკად. ნ. ჩხარტიშვილის
მონაწილეობის შესახებ ნაწილობრივ უკვე აღინიშნა. გარდა ამისა, არის
საგრანტო თემის ქ. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ფაკულტეტზე
მომზადებული და კონკურსში, თბილისის შოთა რუსთაველის ფონდში
წარდგენილი თემის იდეის ავტორი და მონაწილე;
თემა ეხება
ადგილწარმოშობის დასახელების კახური ტექნოლოგიით ქვევრის ღვინის
ტექნოლოგიის სრულყოფას. თემამ წარმატებით გაიარა კონკურსის პირველი
ეტაპი;
არის სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრი. აქტიური მონაწილეობა
მიიღო ვაზისა და ღვინის საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან
დაკავშირებით (აკად. ნ.ბაღათურია) პრობლემების განხილვაში.
რეგულარულად მონაწილეობს აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო
განყოფილების სხდომების მუშაობაში.
ფართო სპექტრს მოიცავს აკად. ნ. ჩხარტიშვილის

საზოგადოებრივი

საქმიანობა:


არის თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ხარისხის მიმნიჭებელი სამეცნიერო
საბჭოს წევრი;




შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის კომისიის წევრი;
საქართველოს ენციკლოპედიაში სოფლის მეურნეობის კომისიის
წევრი;
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ჟურნალი „აგრარული საქართველოს“ სამეცნიერო საბჭოს წევრი;




საქართველოს მეღვინეთა ასოციაციის საპატიო წევრი;
აჭარის (ქ.ბათუმი) „ოჯახური ღვინის“ ტრადიციული ფესტივალის
სადეგუსტაციო კომისიის წევრი.

ჯილდოები: მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით დარგში
შეტანილი
წვლილისათვის
2014
წლის
მაისში
დაჯილდოებულია
საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი - „წმინდა გიორგის ოქროს
ორდენით“, რომელიც აკად. ნ. ჩხარტიშვილს პირადად გადასცა სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია
მეორემ.
-

არის საქართველოს დამახურებული აგრონომი, 1985 წლიდან;

-

საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მიიღო სსმმ აკადემიაში დამუშავებული
ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული
მიმართულების შემუშავებაში; კერძოდ მოამზადა - ქვეყნის ეკონომიკის ერთერთი

განმსაზღვრელი

დარგის

მევენახეობა-მეღვინეობს

განვითარების

ძირითადი მიმართულებები;
-

მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სოფლის-მეურნეობის სამინისტროს მიერ
მომზადებული სოფლის მეურნეობის სტრატეგიული მიმართულებების
განხილვაში; შენიშვნები და წინადადებები წერილობითი სახით გადაეცა სსმმ
აკადემიას.

განსახილველად

წარმოდგენილ

დოკუმენტს

დადებითადა

აფასებს;

დადებითი

მოვლენაა

სოფლის

სამინისტროს

სისტემაში

„სოფლის

მეურნეობის

ძირითადად
მეურნეობის

სამეცნიერო-კვლევითი

ცენტრის“ შექმნა; აკად. ნ. ჩხარტიშვილს მიაჩნია, რომ იგი უნდა გახდეს
საერთაშორისოდ აღიარებული, ვერაგულად განადგურებული ეროვნული
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების აღდგენის სტიმული; საკმარისი არ
არის სამინისტროს მინიშნება, რომ „სამინისტრო ითანამშრომლებს“ სოფლის
მეურნეობის აკადემიასთან; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმატებული
მუშაობა წარმოუდგენელია მეცნიერების გარეშე.
-

საკმარისი არ არის სამინისტროს სისტემაში მხოლოდ მარცვლეული
კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენით დაკმაყოფილება.
უყურადღებოდ რჩება მრავალწლოვანი კულტურები;...

-

ვერც „ვენახის კადასტრის ამჟამად მომქმედი მეთოდოლოგია პასუხობს
მოთხოვნებს; ამგვარი აღრიცხვა ვერ მოგვიტანს სასურველ შედეგებს.
საანგარიში პერიოდში აკად. ნ. ჩხარტიშვილის
მიერ შესრულებული
სამუშაოებიდან

უნდა

გამოიყოს

ვაზის

ქართული

ჯიშების

ელექტრონული

კატალოგის რეცენზირება, რომელიც საკმაოდ მოცულობითი და მნიშვნელოვანი
სამუშაო იყო. იგი შესრულდა საზოგადოება „ელკანას“ დაკვეთით. შესრულებული
სამუშაო დადებითად იქნა შეფასებული. მითითებები და შენიშვნები ძირითადად
გათვალისწინებული იქნა ავტორების მიერ.
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სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამუშაო გეგმის მნიშვნელოვან
ნაწილს შეადგენდა სსმმ აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული მევენახეობამეღვინეობის ეროვნული საკოორდინაციო ჯგუფის მიერ გაწეული მუშაობა; კერძოდ,
აქტიური მონაწილეობა მიიღო ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილებების

პროექტის

განხილვაში.

ამ

მიმართულებით

თანამშრომლობა

გაგრძელდება.
-

ასევე ეფექტური იყო აჭარაში, ქ. ბათუმში - „ოჯახური ღვინის“ ტრადიციულ
ფესტივალში მონაწილება (ნ. ჩხარტიშვილი, გ. პაპუნიძე, ზ. სტურუა, ბ.
კალანდაძე, დ. აბზიანიძე, ზ. ბახტაძე), რომელიც პრაქტიკული კონფერენციით
დამთავრდა და სათანადო რეკომენდაციებიც იქნა მიღებული;
საკოორდინაციო ჯგუფის სამუშაო გეგმის შესაბამისად მოეწყო მუხრანში,
კომპანია „ბაგრატიონის“ ვაზის სანერგე მეურნეობის დათვალიერება აგვისტოსექტემბერში და ნოემბერში დამკვეთების (კომპანია „ხარება“) მონაწილეობით;
თანამშრომლობამ სასურველი შედეგი გამოიღო.
ვაზის სანერგე მეურნეობების დათვალიერებები ჩატარდა გურჯაანის რაიონის
სოფ.

ვეჯინის

ვაზის

ნერგის

ინდივიდუალურ

მეწარმეებთან,

რომელიც

კონკულტაციების, რჩევა-დარიგების ფორმით წარიმართა. აკად. ნ. ჩხარტიშვილს
მიაჩნია, რომ ინდივიდუალურ ნერგის მწარმოებლებთან კონსულტაციების უნდა
გაგრძელდეს.
-

-

-

აკად. ნ. ჩხარტიშვილს მიაჩნია, რომ 2015 წელს აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე
მოსმენილი იქნას ინფორმაცია ქვეყანაში ვაზის ნერგის წარმოების არსებული
მდგომარეობისა და დაჩქარებული რეაბილიტაციის შესახებ.
მოსმენილ იქნას ინფორმაცია ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შესახებ, სამინისტროსთან არსებული ქართული ღვინის
სააგენტოს
მონაწილეობით,
აკადემიის
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილების გაფართოებულ სხდომაზე მოსმენილ იქნას ინფორმაცია
სეტყვისაგან დაზიანებული ვენახების მოვლისა და გარანტირებული დაცვის
ღონისძიებების შესახებ. (ნ. ჩხარტიშვილი, აბო ორჯონიკიძე) მრგვალი
მაგიდის ფორმატით;
ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების
სანედლეულო
ბაზის
რეგულაციისა
და
ახალი
მიკროზონების
აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ (ინფორმატორები: ნ.
ჩარტიშვილი, დ. მაღრაძე)
საკოორდინაციო ჯგუფის სამუშაო გეგმა დაზუსტებას ექვემდებარება.
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6.1.3.23. akademikosi givi caguriSvili
saqarTvelo, rogorc cnobilia msoflioSi
erT-erTi
mcire
miwiani
qveyanaa,
aqedan
gamomdinare
saxnavi
miwis
maqsimalurad
gamoyeneba erTeul farTobze maRali mosavlis
misaRebad saWiro da aucilebelia. am miznis
misaRwevad mxolod ori gza arsebobs: pirveli
erTjeradi
Tesvis
pirobebSi
SemuSavebuli
kompleqsuri
RonisZiebebis
ganxorcieleba
maqsimaluri
mosavlis
misaRebad
da
meore
ZiriTadi kulturebisagan Tavisufal periodSi
Sualeduri kulturebis CarTva, meore damatebiTi
mosavlis misaRebad. aRsaniSnavia, rom aseTi
farTobebi SeiZleba 180-200 aTas
heqtramde
SeiZleba gaizardos, rac uzarmazari rezervi iqneba sakvebwarmoebis
dargSi dasaqmebuli pirebisaTvis.
amasTan dakavSirebiT 2010 wels akad. g. caguriSvilis mier gamoica
broSura saTauriT ,,Sualeduri kulturebi da maTi roli wlis
ganmavlobaSi ori da meti mosavlis misaRebad”, 100 calis raodenobiT,
romelic praqtikulad aRar moipoveba.
fermerebisa da agrarul dargSi dasaqmebuli pirebis moTxovnidan
gamomdinare, aRniSnuli broSura siaxlis gaTvaliswinebiT momzadebuli
iqna masiuri gamocemisaTvis.
2. mimdinare wels gamoqveynda “sakvebi kulturebis agrowesebi”-s
axali Sesworebuli da Sevsebuli gamocema, romlis iniciatori iyo
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia da aWaris soflis meurneobis
saministro.
gamocemuli tiraJi namdvilad ver daakmayofilebs
moTxovnilebis dones. amasTan dakavSirebiT mosawoni da misasalmebelia
Jurnal “axali agrarul saqarTvelo”-s redaqciis gadawyvetileba, rom
igi qveyndeba calkeul nomrebSi Sesabamisi Tavebis mixedviT, rac
ueWvelad dadebiT rols
Seasrulebs misi praqtikulad gamoyenebis
saqmeSi.
3. soflis meurneobis saministros brZanebiT akad. g. caguriSvili
arCeuliა qveyanaSi sakvebwarmoebis strategiis SemuSavebel komisiaSi,
romlis mizania 2015-2020 wlebSi aRniSnuli sakiTxis srulyofa da
ganviTarebis perspeqtivebiს დასახვა.
4. monawileoba aqvs miRebuli soflis meurneobis ganviTarebaSi
strategiuli gegmis SemuSavebaSi.
5. akad. g. caguriSvilis
muSaobis ZiriTadi mimarTuleba iyo da
momavalSic gagrZeldeba Sualeduri kulturebis naTesi farTobebis
gadideba da saxnavi miwis intensiurad gamoyeneba wlis ganmavlobaSi
sakvebi kulturebis ori da sami mosavlis misaRebad, rac qveyanaSi xels
Seuwyobs mecxoveleobis dargis aRmavlobas.
6. dagegmilia 2015 wels kaxeTis regionSi municipalitetebisaTvis
Catardes erToblivi seminari miwaTmoqmedebis aqtualur sakiTxebze.
7. recenzireba gaukeTda da SeniSvnebi daerTo soflis meurneobis
saministros mier warmodgenil proeqts ,,სtrategiuli mimarTuleba 20152020 wlebSi”
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8. akad. g. caguriSvilis xelmZRvanelobiT miwaTmoqmedebis dargSi
momuSave saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
koordinatorebma
mcxeTis
raionis
municipalitetebidan
nikoloz
kiknaveliZem da avTandil mumlaZem moxseneba gaakeTes mimdinare wels
gamarTul saerTaSoriso konferenciaze ,,klimatis
cvlileba da misi
gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”.
9. momaval wels dargobriv ganyofilebaSi gakeTdeba moxseneba
saTauriT ,,qarTul miwas meti mzrunveloba da yuradReba sWirdeba”.
10.
akademiuri
sabWosaTvis
momzadდა
moxseneba
Temaze
,,miwaTmoqmedeba – warsuli, sadReiso mdgomareoba da momavlis
perspeqtivebi”.

6.1.3.12. akademikosi valerian canava
subtropikuli

kulturebis

diferencirebuli
farglebSi

sistemis

2014

azotiani

wels

organul

CarTvis
15N–is

izotopis

fraqciebis

gamoyofa

praqtikulad

v.

formebis

nivTierebaSi

stabiluri

damuSavebis

akad.

sasuqebis

ganoyierebis

canava

swavlobda

azotis

niadagis

dinamikas,

azotis

gamoyenebiT.

azotis

(qimiuri

dasrulda.

Temis

analizebi)

momzadda

nimuSebi

izotopuri analizisaTvis.
2014

wels

azerbaijanis

sasoflo-sameurneo

universitetis

SromebSi gamosaqveyneblad waradgina statia `subtropikuli kulturebis
azotiT kvebis optimizaciis mecnieruli safuZvlebi~ (rusul enaze).
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

moambeSi

warsadgenad S. lominaZis TanaavtorobiT momzadebulia statia `azotiani
sasuqebis

formebis

gavlena

sasuqis

azotis

SeTvisebasa

da

azotis

balansze~.
TanavtorebTan S. lominaZe da a. bajeliZesTan erTad

akad. v.

canavam daasrula agroqimiis saxelmZRvanelo (baTumi, 2014 w.), romelic
ganxilulia

da

aRiarebulia

SoTa

rusTavelis

baTumis

saxelmwifo

universitetis akademiuri sabWos mier saxelmZRvanelod.
monawileoba
niadagmcodneobis

miiRo

azerbaijanis

samecniero-kvleviTi
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respublikis

institutis

agroqimia-

dacvis

sabWos

muSaobaSi,

rogorc

seidalievis

doqtoris

oficialuri

samecniero

oponenti.

ganoyierebis sistemis damuSavebis

xarisxis

disertacia

maZieblis
eZRvneboda

nizami
bambis

aqtualur sakiTxebs.

2014 wlis ganmavlobaSi akad. v. canavam monawileoba miiRo:
1. saqarTvelos

agraruli

universitetis

niadagmcodneobis

institutSi meore respublikur konkurenciaSi;
2. azerbaijanis

respublikis

saxelmwifo

sasoflo-sameurneo

universitetis 85 wlisTavisadmi miZRvnil saerTaSoriso samecniero
konferenciaSi;
3. saerTaSoriso samecniero konferenciaSi `klimatis cvlilebebi da
misi

gavlena

soflis

ganviTarebaze”

meurneobis

(saqarTvelos

soflis

mdgrad

da

meurneobis

usafrTxo
mecnierebaTa

akademia, Tbilisi, 2-4 oqtombemberi, 2014 weli).
4. seminari

–

“sasoflo-sameurneo

aborigenuli

da

mcenareTa

seleqciuri

jiSebis

endemuri

arsebuli

saxeobebis,
mdgomareoba,

gamravleba, seleqcia da konservacia~.
erovnuli
mrgvali

koordinatoris

magida

teqnologiebi~;

kompetenciis

`citrusovanTa

monawileobdnen

farglebSi

movla-moyvanis

guriisa

da

momzadda

progresuli

aWaris

mecitruse

fermerebi.
akad.

v.

canava

monawileobda

saqarTvelos

niadagmcodneTa

sazogadoebis muSaobaSi.
TanaavtorTan
S.

lominaZesTan

soflis
erTad

meurneobis

daamTavra

muSaoba

mecnierebaTa
monografiaze

doqtor
`azotis

problema mecitruseobaSi~ (pirobiTi saTauri), romelic gamosacemad
Cabardeba 2015 wlis pirvel naxevarSi.
akad. v. canava amzadebs Sexvedras fermerebTan organo-mineraluri
sasuqebis gamoyenebis perspeqtivebze subtropikul miwaTmoqmedebaSi.
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6.1.3.14. akademiis wevr-korespondenti Tamaz TurmaniZe
აგრძელებდა მუშაობას ზაფხულის გვალვებისა და
ზამთრის ყინვების პროგნოზზე.
2014 წლის ზაფხულის გვალვის პროგნოზი:
საქართველოში, ისე როგორც მთელ სამხრეთ
კავკასიაში
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების
მნიშვნელოვანი ნაწილი მოქცეულია ტენით ნაკლებად
უზრუნველყოფილ (გვალვიან) მიწებზე.
კლიმატის
გლობალური
დათბობა
განაპირობებს გვალვების გახშირება-გამკაცრებას, რაც
აუცილებელს ხდის გვალვების, როგორც საშიში
მოვლენის მეტი ყურადღებით შესწავლას და მათზე რაგირების თანამედროვე
მეთოდების შემუშავებას. ასეთი დასკვნის მართებულობის დასამტკიცებლად
საკმარისია აღინიშნოს, რომ საქართველოში უკანასკნელი ხუთი წლიდან (2010-2014
წწ.) სამი წელი აღმოჩნდა ძლიერ გვალვიანი (2010, 2012, 2014 წწ.).
გვალვების მონიტორინგის განსახორციელებელ ღონისძიებათა სისტემაში
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა დაიკავოს ძლიერი (კატასტროფული)
გვალვების გრძელვადიანმა (სეზონურმა) პროგნოზებმა. ასეთი პროგნოზები
საშუალებას აძლევს წყალსამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციებს
წინასწარ ჩაატარონ გვალვის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მინიმუმამდე
დაიყვანონ გვალვით გამოწვეული ზარალი.
2014 წლის ზაფხულის გვალვის პროგნოზი შედგენილია მის მიერ
დამუშავებული მეთოდიკით.
ამ მეთოდს საფუძვლად უდევს ასინქრონული კორელაციური კავშირები
გაზაფხულზე ჰაერის დღეღამური საშუალო ტემპერატურის 10˚-ზე გადასვლის
თარიღსა, აპრილის თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურასა, ზაფხულის სეზონის (VIVIII) ჰაერის საშუალო ტემპერატურასა და ატმოსფერული ნალექების რაოდენობას
შორის.
ჰაერის ტემპერატურის გამოსათვლელი რეგრესიის განტოლებას შემდეგი
სახე აქვს:
Z=-0.12x+0.46y+22.5
სადაც Z - ზაფხულის მოსალოდნელი საშუალო ტემპერატურაა
x - გაზაფხულზე ჰაერის დღეღამური საშუალო ტემპერატურის 10˚-ზე
გადასვლის თარიღი
y - აპრილის თვის ჰაერის დღეღამური საშუალო ტემპერატურა
ატმოსფერული
ნალექების
მოსალოდნელი
რაოდენობა
გაითვლება
განტოლებით:
∑P=-21.8x+700
სადაც x არის ზაფხულის მოსალოდნელი ჰაერის საშუალო ტემპერატურა
700 - თავისუფალი წევრი, რომელიც იცვლება კლიმატური ზონების
მიხედვით. დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკებისათვის იგი უდრის 700
მმ. ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოსათვის 620 მმ.
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ზაფხულის სეზონის დატენიანების ინდექსი (ჰიდროთერმული კოეფიციენტი)
გამოითვლება ფორმულით:
ჰთკ=
აქ

არის ზაფხულის სეზონში მოსალოდნელი ატმოსფერული ნალექების

ჯამი.

-ზაფხულის

სეზონში

მოსალოდნელი

დღეღამური

საშუალო

ტემპერატურათა ჯამი.
პროგნოზის გათვლის მაგალითი:
მიმდინარე წელს თელავში ჰაერის ტემპერატურის 10˚-ზე გადასვლა მოხდა 10
აპრილს. ამ რიცხვს მივუმატებთ მარტის თვის დღეთა რაოდენობას (ათვლა იწყება 1
მარტიდან) და მივიღებთ 41. აპრილის თვის საშუალო ტემპერატურამ შეადგინა 13˚.
ამრიგად, პირველი განტოლება მიიღებს შემდეგ სახეს:
Z=-0.12*41+0.46*13.0+22.5=23.6
ატმოსფერული ნალექები გამოითვლება მეორე ფორმულით:
∑P=-21.8*23.6-620=-514+620=106
ე.ი. ატმოსფერული ნალექების მოსალოდნელი რაოდენობა შეადგენს 106 მმ.
მოსალოდნელი ჰიდროთერმული ინდექსი ტოლი იქნება:
ჰთკ= =0.49
217 არის ზაფხულში მოსალოდნელ ტემპერატურათა ჯამი (23.6*92=217)
მიღებული სამი მაჩვენებელი - ზაფხულის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა,
ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა და ჰიდროთერმული ინდექსი საშუალებას
გვაძლევენ ჩვენ მიერ შექმნილი ემპირიული მოდელის საშუალებით გავითვალოთ:
მოსალოდნელი ჯამური აორთქლება (Eმმ), აორთქლადობა, ანუ წყალმოთხოვნილება
(E0მმ) და მათი სხვაობის სახით მოსალოდნელი სარწყავი ნორმა (E 0-Eმმ).
ჩვენ მიერ მოყვანილ კონკრეტულ შემთხვევაში (თელავისათვის) ჩავატაროთ
შემდეგი გათვლები:
მოსალოდნელი ჯამური აორთქლება ტოლი იქნება:
E
ანუ E=0.70*0.1(23.6*92)=1520 მმ.
ანუ მოსალოდნელი ჯამური აორთქლება ტოლია 1520 მმ. (1520 მ3/ჰა)
მოსალოდნელი წყალმოთხოვნილება (აორთქლადობა) ტოლი იქნება:
E0=0.17∑t=0.17(2171)=369მმ. (3690მ3/ჰა)
ტენის მოსალოდნელი დეფიციტი ტოლი იქნება (სარწყავი ნორმა):
3690-1520=2170მ3/ჰა
რაც მორწყვის ნორმაზე გაყოფით (600მ3/) მოგვცემს - 3-4 მორწყვას.
1. 2014 წლის ზაფხულის გვალვის პროგნოზი საქართველოსათვის
2. ჰაერის
3. ატმოსფერული
4. ჰიდროთერმული
ტემპერატურა
ნალექები (მმ)
ინდექსი
2.რაიონი
8. პრო
10. პრო
12. პრო
9. ფაქტ.
11. ფაქტ.
13. ფაქტ.
გნ.
გნ.
გნ.
20. შირაქის ველი
21.დე
დოფ
21. 25.8
22. 26.3
23. 90
24. 85
25. 0.45
26. 0.35
ლისწყ
არო
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33. ალაზნის ველი
34. ლა
35. 26.5
36. 27.0
გოდეხი
47. თე
48. 23.6
49. 24.2
ლავი
60. გარე კახეთი
61. საგ
62. 23.5
63. 23.8
არეჯო
74. ქვემო ქართლი
75. ბო
76. 25.8
77. 27.5
ლნისი
88. გა
89. 25.7
90. 25.5
რდაბანი
101.
შიდა ქართლი
102. გო
103.
2 104.
რი
2.9
3.2
115.
ხაშ
116.
2 117.
ური
2.2
2.7
128.
მესხეთ-ჯავახეთი
129. ახა
130.
2 131.
ლციხე
1.7
0.8
142.
იმერეთი
143. ზე
144.
2 145.
სტაფონი
5.4
5.7
156. ქუ
157.
2 158.
თაისი
5.3
5.2
169. საჩ
170.
2 171.
ხერე
3.6
4.1
182.
რაჭა-ლეჩხუმი
183. ამბ
184.
2 185.
როლაურ
4.6
3.6
ი
196.
სამეგრელო
198.
2 199.
197. ზუ
გდიდი
5.4
4.4
210.
აჭარა
211.
ხ 212.
2 213.
ხულო
1.4
9.6

2

37. 144

38. 146

39. 0.78

40. 0.59

50. 106

51. 131

52. 0.49

53. 0.59

64. 130

65. 101

66. 0.75

67. 0.46

78. 103

79. 148

80. 0.69

81. 0.58

91. 90

92. 69

93. 0.6

94. 0.29

105.
21
118.
36

1

106.
39
119.
40

1

2

132.
70

1

133.
68

2

146.
53
159.
98
172.
86

1

2

186.
64

2

1

2

2
2

107.
.58
120.
.67

0

1

134.
.86

147.
67
160.
46
173.
79

1

1

187.
17

200.
96

1

214.
53

1
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1

1
2

108.
.62
121.
.67

0

0

135.
.88

0

148.
.81
161.
.92
174.
.92

0

149.
.71
162.
.62
175.
.81

0

2

188.
.85

0

189.
.97

0

201.
07

3

202.
.92

0

203.
.46

1

215.
49

2

216.
.88

0

217.
.38

1

1

1
1

0

0
0

0

0
0

ზამთრის ყინვების პროგნოზი 2014-2015 წლების ზამთრისათვის
მიმდინარე წელს ოქტომბრის თვის ყველაზე დაბალმა ტემპერატურამ შეადგინა
რაიონების მიხედვით:
5˚-ზე ქვევით გადასვლა მოხდა
ახალქალაქი: -5˚
27.10
თიანეთი: -4˚
15.11
ახალციხე: -3˚
17.11
წალკა, გორი: -2˚
25.10
ხაშური, ფასანაური: -1˚
20.10
საჩხერე: 0˚
25.11
ხულო: 1˚
26.11
საგარეჯო: 2˚
23.11
თელავი, ლაგოდეხი: 3˚
25.11
ქობულეთი, ზესტაფონი: 4˚
30.11
ქუთაისი: 6˚
30.11
ჰაერის დღეღამურ საშუალო ტემპერატურის 5˚-ზე ქვევით გადასვლას ადგილი
ქონდა: ამბროლაურში, გორში, ხაშურში, საგარეჯოში, თელავში, ბოლნისში ნოემბრის III დეკადის პირველ რიცხვებში; თიანეთში, ფასანაურში, ახალციხეში - II
დეკადის შუა რიცხვებში, ხოლო წალკაში და ახალქალაქში - II დეკადის პირველ
რიცხვებში, კოლხეთის დაბლობზე კი - მე-3 დეკადის ბოლოს.
თუ ჩავსვამთ მოცემული პრედიქტორების მნიშვნელობებს ჩვენ მიერ შედგენილ
რეგრესიის განტოლებებში, მივიღებთ მოსალოდნელი ყინვების მაჩვენებლებს:
იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი:
Z=-0.38*4+0.26*27-20.6=-1.52+7-20.6=-15.1˚
კახეთი:
Z=-0.38*3+0.26*25-20.6=-1.14+6.5-20.6=-15.2˚
ქვემო ქართლი:
Z=-0.38*4+0.25*25-20.6=-1.52+6.25-20.6=-15.9˚
შიდა ქართლი:
Z=-0.5-2+0.25*22-20.6=-2.5+5.5-20.6=-17.5˚
მესხეთი:
Z=-0.25-3+0.33*15-24.1=-3.25+5-24.1=-22.4˚
ჯავახეთი:
Z=0.07*-5+0.2*12.5-28=-0.35+2.5-28=-25.8˚
მცხეთა-მთიანეთი:
Z=-0.09*-4+0.15*15-21.5=-0.4+2.25-21.5=-19.5˚
აჭარა-გურია:
Z=-0.38+1+0.25*30-12.5=-0.38+7.5-12.5=-5.4˚
monawileba miiRo saerTaSoriso samecniero konferenciaSi 2, 3,
4, oqtomberi, 2014 წელი, Tbilisi - “klimatis cvlileba da misi gavlena
soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”.
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6.1.3.15. akademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani
saangariSo
wels
o.
lipartelianis
monawileobiT da xelmZRvanelobiT ssip soflis
meurneobis samecniero kvleviTi centris wilknis
bazaze
mimdinareobda
samecniero-kvleviTi
samuSaoebi Temaze `simindis seleqcia da pirveladi
meTesleoba
saqarTveloSi~;
dawyeba-1986
weli,
damTavreba-2014 weli (gardamavali).
Temis mixedviT kvleva tardeboda or proeqtSi:
1. `saqarTvelos urwyavi SemaRlebuli da mTis
zonisaTvis simindis saadreo da saSualo saadreo,
savegetacio periodi 90-105 dRe hibridebisa da
jiSebis gamoyvana da danergva, romelTa marcvლიs
potencialuri mosavali iqneba 7-10 tona heqtarze marcvalSi~. proeqti 2,
#7 `saqarTvelos sarwyavi da teniT uzrunvelyofili zonebisaTvis
simindis sagviano da saSualo sagviano formebis, savegetacio periodi
120-130 dRe, hibridebisa da jiSebis gamoyvana, romelTa marcvlis
potencialuri mosavali iqneba 10-15 tona heqtarze marcvalSi~.
Tema
Tavisi
proeqtebiT
muSavdeboda
yofili
saqarTvelos
miwaTmoqmedebis institutis mcxeTis saseleqcio sadgurSi 1986 wlidan,
simindis seleqcia pirveladi meTesleobis ganyofilebaSi, sadac kvlevas
awarmoebda 11 mecnieri muSaki, 3 laboranti da 3 mudmivi muSa
xelfasiani. mcxeTis saseleqcio sadguris gauqmebis Semdeg (2006 weli)
Temaze kvleviTi samuSaoebi mimdinareobda institutis gauqmebamde 2011
wlamde institutis urwyav
farTobze da o. lipartelianis sakuTar
nakveTSi sofel seleqciaSi. Temis damuSavebas avtorTan erTad
emsaxureboda sami ufrosi mecnier-muSaki, soflis meurneobis akademiuri
doqtorebi da erTi laboranti saSualo specialuri ganaTlebiT; ori
wlis ganmavlobaSi (2012-2013ww.) kvleva mimdinareobda mxolod sam
nakveTze sofel seleqciaSi o. lipartelianis da misi ojaxis wevrebis
daxmarebiT.
yvela
agroteqnologiuri
RonisZiebebi
_
niadagis
damuSavebidan mosavlis aReba-dabinaveba da mecnieruli procesebi, rac
saWiroa
mcenareTa
aRmocenebidan
_
botanikuri,
biologiuri,
fiziologiuri da sameurneo niSanTvisebebis aRricxva tardeboda
avtoris xarjebiT. o. lipartelianis da misi ojaxis wevrebis
TanadgomiT gadarCenili da gamoyenebulia simindis is Zvirfasi
adilobrivi da ucxouri genofondi, romelic dRemde Seuqmnia seleqciur
mecnierebas.
Temis mizania gamoყენებული da daნერგილი იქნას warmoebaSi simindis
uxvmosavliani saadreo da saSualo saadreo, saSualo sagviano da
sagviano samarcvle sasursaTo da sakvebi mimarTulebis, xarisxiani
produqciis momcemi Cawolisa da daavadeba-mavneblebis mimarT gamZle,
intensiuri teqnologiiT moyvanisadmi xelsayreli hibridebi da jiSebi.
Temis mizania agreTve avtoris mier gamoyvanili, danergili da
perspeqtiuli hibridebisa da jiSebis pirveladi meTesleoba.
Temis mixedviT wlebis ganmavlobaSi Catarebuli kvleviTi muSaobis
Sedegad gamoyvanili da danergilia warmoebaSi simindis 9 hibridi da
erTi jiSi, romlebic standartTan SedarebiT 0,7-1,2 toniT met mosavals
iZlevian saSualod heqtarze marcvalSi. aqedan sami hibridi da erTi
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jiSi danergilia ucxoeTSic. hibridma “engurma” uzbekeTSi 24 tona
mosavali uCvena saSualod heqtarze marcvalSi. amasTan erTad, 2012 wels
“saqpatents” gadaeca simindis ori martivi xazTaSorisi hibridi “wilkani
1”, “wilkani 2” da sinTetikuri hibridi “beqa”, romlebic standartul
formebTan SedarebiT 1-1,8 toniT met mosavals iZlevian saSualod
heqtarze marcvalSi. gasul wels “saqpatents” gadaeca kidev ori martivi
xazTaSorisi hibridi “kaxura” da “saba”. aqedan “kaxura” aris
TeTrmarcvliani. standartTan SedarebiT dasaxelebuli hibridebi sami
wlis saSualo monacemebiT 1,0-1,9 toniT met mosavals iZlevian heqtarze
marcvalSi. es ori hibridi da “wilkani 1” _ aris universaluri
mimarTulebis,
rogorc
samarcvle,
aseve
sasursaTo
da
isini
rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos, rogorc sarwyavi, aseve
dasavleT saqarTvelos dablobi raionebisaTvis.
kvlevis agroteqnika. cdebi ganlagebuli iyo naxorblarze, niadagis
mzralad damuSaveba Catarda 2013 wlis noemberSi. 10 aprils moewyo
Tesviswina kultivacia-dafarcxviT. seleqciuri cdebi daiTesa 30 aprils
sakonkurso sagvianoebi, 1 maiss sakonkurso saadreoebi, xolo danarCeni
sakontrolo, sakoleqcio da xazebis sanergeebi daiTesa 2-3 maiss.
sakonkurso da sakontrolo gamocdebi daiTesa sixSiriT: sagviano da
saSualo sagviano formebi 52 aTasi mcenare heqtarze, xolo saadreo da
saSualo saadreo formebi 62 aTasi mcenare heqtarze. Tesva Catarda
punqtiruli wesiT _ xeliT, budnaSi CaiTesa 2 marcvali da aRmocenebis
Semdeg datovebuli iqna TiTo mcenare. naTesebis pirveli Toxna Catarda
sami-oTxi foTlis fazaSi 28-31 maiss. meore Toxna ki 12-13 ivniss. morwyva
moewyo samjer, wveTovani sistemiT _ mcenareTa yvavilobis win,
yvavilobis damTavrebisa da rZisebr-cvilisebri simwifis periodSi.
cdis teqnika da meTodika.
sakonkurso gamocdebi moewyo 10 kv.m.
danayofze sam ganmeorebaSi. sakotrolo jiSTa gamocda daiTesa 10 kv.m.
danayofze or ganmeorebaSi. danarCeni sanergeebi sakoleqcio da
TviTdamtverili xazebi daiTesa sam kv.m. danayofze ganmeorebis gareSe.
Tesva Catarda sagviano da saSualo sagviano formebis 70X30 sm, xolo
saadreobisa da saSualo saadreobis 70X27 sm.
kvlevis meTodebi. kvleviT saqmianobaSi gamoyenebuli iyo seleqciis
ZiriTadi meTodebi: gamorCeva hibridizacia, incuxti da sibsuri
seleqcia.
hibridebis
misaRebad
wyvilTa
SerCeva
da
incuxti
mimdinareobda fiziologiuri da analizuri meTodiT, xolo hibridebis
miReba
martivi xazTaSorisi, jiSxazuri da samxazovani dawyvilebiT.
mSobliuri formebis gamorCeva iwarmoeboda sasurveli xarisxobrivi da
ricxobrivi niSanTvisebebis mcenareTa TviTdamtverviT da sibsuri
gamravlebiT.
sawyisi masala. seleqciis sawyis masalad gamoyenebulia simindis
adgilobrivi jiSebi, maTgan miRebuli sxvadasxva Taobis xazebi da
ucxouri formebi msoflio koleqciidan _ amerika, argentina, meqsika,
safrangeTi, iugoslavia, italia, ukraina da ruseTi. gamocdis Sedegebi
Sefasebulia taro marcvlis botanikuri maCveneblebis, xolo sameurneo
monacemebi xmeli marcvlis woniTY danayofze. mosavlis aReba, aRricxva
da damuSaveba mimdinareobda jiSTa gamocdis meTodikis mixedviT.

222

klimaturi pirobebi.
aprilis bolo da maisis pirveli naxevari xasiaTdeboda uxvi
naleqebiT, aseve wvimiani iyo maisis bolo ricxvebi da ivnisis pirveli
dekada. 2 ivnisis saRamos iyo qariSxali. ivnisis meore naxevari da
ivlisi-agvisto xasiaTdeboda maRali temperaturiT da Zlieri gvalvebiT.
miuxedavad amisa simindis seleqciuri cdebis naTesebi morwyviTa da sxva
agroRonisZiebebis droulad da xarisxianad CatarebiTY SenarCunebuli
iqna
mcenareTa
normaluri
zrda-ganviTareba
da
Sedegebic
damakmayofilebelia.
Temis mixedviT 2014 wlis kvlevis Sedegebi motanilia qvemoT
proeqtebis Sesabamisad.
pirveli proeqtis mixedviT Catarebuli cdebi 2014 wels
cxrili 1
nomrebis
cdis
cdis dasaxeleba
#
ricxvi
farTobi
1

sakonkurso jiSTa gamocda

11

350

2

sakontrolo jiSTa gamocda

13

260

3

sakoleqcio sanerge

30

150

4

adgilobrivi ukeTesi xazebis sanerge

39

400

5

ucxouri xazebis da jiSebis sanerge

204

312

357

1472

jamiE

proeqtis mixedviT kvleva Catarda 5 cdaSi, sadac iswavleboda 357 nomeri
1472 kv.m. farTobze.

#

pirveli proeqtis mixedviT sakonkurso gamocdis Sedegebi
cxrili 2
gadaxra
xmeli
savegetacio
gamocdili normebis
standartidan
marcvlis
dReTa
dasaxeleba
mosavali t/ha t/ha
ricxvi
%-Si

1

vir 44 X mo-17

12,8

+1,0

109

104

2

qarT.k4. 44Xvir44

12,6

+0,8

108

104

3

beqa

12,8

+1,0

109

110

4

qarTuli kr. 44 X abi 37

12,6

+0,8

108

110

5

wilkani 2

13,6

+1,8

115

115
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6

qarTuli 9 standarti

11,8

0,0

100

110

7

qarT. kr. 441 X vir 44

13,8

+2,0

117

110

8

fas. 13550

12,2

+0,4

103

110

9

fas 13560

13,0

+1,2

110

110

10

franguli

12,6

+0,8

108

110

11

qarT. kr. 442 X vir 44

13,8

+2,0

117

110

sakonkursoSi icdeboda 11 nomeri, maT Soris 7 martivi xazTaSoris
erTi sinTetikuri da sami franguli hibridi. maT Soris yvelaze maRali
mosavali uCvena orma hibridma _ qarT. kr. 441 X vir 44 da qarT. kr. 442 X
vir

44,

romlebmac

standarts

ajobes

2

toniT

saSualod

heqtarze

marcvalSi.
am hibridebidan erTi gadaecema mimdinare wels “saqpatents”. kargi
Sedegi uCvenes hibridma “wilkani-2”-ma da frangulma hibridma “fas-13560”,
romlebmac

standarts

Sesabamisad

ajobes

1,8-1,2

toniT

heqtarze

marcvalSi.
pirveli

proeqtis

mixedviT

sakontrolo

jiSTa

gamocdaSi

iswavleboda 13 nomeri. standartad aRebuli iyo “qarTuli 9”. rogorc
mosavlianobiT, aseve sxva dadebiTi TvisebebiT gamoirCeva 6 nomeri,
romlebmac

standarts

marcvalSi.

es

sakonkurso

jiSTa

ajobes

hibridebi

heqtarze

momaval

gamocdaSi.

wels

sakoleqcio

saSualod
gamoicdebian
da

1,3-1,6

toniT

winaswar

seleqciur

da

sanergeSi

iswavleboda 304 nomeri, sadac ukeTes mcenareebze Catarda xelovnuri
TviTdamtverva da sibsuri gamravleba, sul miRebuli iqna 302 taro,
romlebic momaval wlebSi gamoyenebuli iqneba Sesabamis cdebSi da
sanergeebSi.

proeqtze

pirveladi

meTesleobis

mizniT

moewyo

sami

saizolacio nakveTi, sadac miRebuli iqna dapatentebuli hibridebis
wilkani 2-is da beqas pirveli Taobis Tesli 1,2 tona, romelic gaicema
fermerebze Sesabamis raionebSi.
proeqti 2-is mixedviT saangariSo wels moewyo Semdegi saxis cdebi
(cxrili 3):
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proeqti 2-is mixedviT mowyobili cdebi 2014 wels
cxrili 3
cdis dasaxeleba

#

nomrebis

cdis

ricxvi

farTobi

1

sakonkurso jiSTa gamocda

25

340

2

sakontrolo jiSTa gamocda

12

300

3

sakoleqcio sanerge

31

160

4

adgilobrivi ukeTesi xazebis sanerge

142

200

5

ucxouri xazebis da jiSebis sanerge

310

208

520

1208

jamiE

proeqtis mixedviT kvleva Catarda 5 cdaSi, sadac iswavleboda 520
nomeri 1208 kvm. farTobze.
meore proeqtis mixedviT sakonkurso jiSTa gamocdis Sedegebi
motanilia cxril 4-Si.

#

meore proeqtis Sesabamisad sakonkurso jiSTa gamocdis Sedegebi
2014 wels
cxrili 4
gadaxra
xmeli
savegetacio
gamocdili normebis
standartidan
marcvlis
dReTa
dasaxeleba
mosavali t/ha t/ha
ricxvi
%-Si

1

2

3

4

5

6

1

kr. 32 b. 10

17,0

+1,4

109

129

2

qarTuli krugi m/lizi

15,6

+0,0

100

134

3

p.31

18,4

+2,8

118

134

#27

X

ajameTis

TeTri
4

papalaSvili 3

10,8

_4,8

69

140

5

bi-73 X vir 44

13,4

_2,1

86

130

6

p31 #27X ajameTis TeTri

15,4

_0,2

99

134
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7

im-18Xbi-73

17,0

+1,4

109

134

8

p.31X27 X ajameTis TeTri

19,4

+3,8

124

134

9

qarTuli kr. 44Xmo-17

16,2

+0,6

104

134

10

iveria 70 standarti

15,6

0,0

100

130

11

qarT. kr. 44X mo-17

15,6

0,0

100

129

12

p.31 #27

14,2

_1,4

91

130

13

qarT. kr. 44Xbi-73

12,0

_3,6

77

134

14

bi-73XqarT. kr. 44

18,6

+3,0

119

134

15

p. yv. 30Xmo-17

13,6

_2,0

87

129

16

qarT. kr. 44Xmo-17

12,4

+3,2

79

128

17

qarT. kr. 44Xim-18

19,2

+3,6

123

134

18

qarTuli krugi

9,2

_5,4

59

130

19

abaSuri yviTeli

8,8

_7,8

57

134

20 ajameTis TeTri

8,9

_7,7

57

136

21

9,0

_6,6

58

135

22 saba

14,4

+1,2

92

130

23

wilkani 1

18,8

+3,2

121

130

24 wilkani 2

17,6

+2,0

113

125

25

14,6

_1,0

94

125

imeruli hibridi

f.as. 13 56

meore proeqtis mixedviT sakonkurso jiSTa gamocdaSi icdeboda 25
nomeri. maT Soris martivi xazTaSorisi hibridi 15, jiSxazuri 3 da jiSi
6. gamocdilი formebidan standart iveria 70-Tan SedarebiTYpirvel
adgilze gamovida xazjiSuri hibridi. p.31.X27XajameTis TeTri, meoreze
martivi xazTaSorisi hibridi qarT.kr. 44Xim-18, romlebmac Sesabamisad
ajobes standarts 3,8-3,6 toniT heqtarze marcvalSi. standartTan
SedarebiT maRali mosavali uCvenes “saqpatentze” gadacemulma hibridebma
“wilkani 1”, “wilkani 2”-ma da “sabam”; maT Sesabamisad ajobes standarts
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3,2; 2,0; 1,2 toniT heqtarze marcvalSi. ukeTesi formebidan yvelaze
ukeTesi
momzaddeba
“saqpatentze”
gadasacemad,
sakontroloSi
iswavleboda 13 nomeri. aqedan sტაndart “iveria 70”-s ajoba eqvsma
nomerma. maT Soris yvelaze kargi Sedegebi uCvena orma nomerma,
romlebmac ajobes standarts 2,1-3,0 toniT heqtarze marcvalSi. ukeTesi
formebi momaval wels Seiswavleba winaswar da sakonkurso jiSTa
gamocdebSi. sakoleqcio da perspeqtiul sanergeSi iswavleboda 452
nomeri, sadac yvavilobis dawyebamde Catarda ukeTesi mcenareebis
gamorCeva da maTze moეwyo TviTdamtverva da sibsuri gamravleba.
miRebulia xelovnurad 410 taro. am masalis gamoyeneba Catardeba
momavl wlebSi Sesabamis cdebSi da sanergeebSi. or saizolacio
nakveTze moewyo perspeqtiuli ori hibridis wilkani -1 da kaxuras
pirveli Taobis Teslis gamoyvana. miRebulia 1tona Tesli, romelic
momaval wels gaicema fermerebze.
saangariSo periodSi akademiis w/k o. lipartelianis avtorobiT
gamoqveynebulia erTi Sroma: `simindis mosavlianobis da xarisxis
gadidebis gzebi da mniSvneloba saqarTveloSi~. saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis “moambe” #33-2014w. SromaSi motanili
xangrZlivi kvlevis Sedegad miRebuli monacemebi simindis mosavlianobis,
misi xarisxis gadidebis mecnierul RonisZiebebze da qveynisaTvis
simindis mniSvnelobaze.
momzadebuli da gadacemulia imave JurnalSi gamosaqveyneblad
Sroma- “sasilose da sanawveralo simindis seleqcia saqarTveloSi”.
SromaSi mocemulia 9-wlis ganmavlobaSi, sasilose da sanawveralo
simindze seleqciuri muSaobis Sedegebi, SerCeulia qveynis TiToeuli
zonisaTvis mosavlianobiT ukeTesi jiSebidan hibridebi.
gadacemulia
gamosaqveyneblad
saxelmZRvanelo
monografia:
`simindis genetika, seleqcia, meTesleoba, movla-moyvanis dRevandeli
mdgomareoba da misi gaumjobesebis gzebi saqarTveloSi~.
wignSi motanilia simindze Catarebuli genetikuri, seleqciuri,
meTesleobiTi da movla-moyvanis xaziT Catarebuli kvlevis Sedegebi
saqarTveloSi.
2014 wlis martis TveSi moewyo radiogadacema batoni bakur guluas
redaqtorobiT da akademiis w/k o. lipartelianis avtorobiT simindis
kulturaze saqarTveloSi, mis mniSvnelobaze da im RonisZiebebze,
romelic xels Seuwyobs mosavlianobisa da xarisxis amaRlebas.
akademiis w/k o. lipartelianis xelmZRvanelobiT momzadebuli da
wardgenili iqna 2014 wlis 10 noembers saqarTvelos inovaciebisa da
teqnologiebis
saagentoSi
sagranto
proeqti
`simindis
martivi
xazTaSorisi hibridi `wilkani 1~-is pirveli Taobis Teslis warmoebaze~.
akademiis w/k o. lipartelianis TanaavtorobiT momzadebulia gamosacemad
saხელmZRvanelo `sasoflo-sameurneo kulturebis meTesleobis Sesaxeb~, sadac
mocemulia meTesleobis rogorc soflis meurneobis dargis mniSvnelobaze, mis
istoriaze.
naCvenebia pirveladi meTesleobis
elitis
miRebis
sqemebi,
dasabuTebulia meTesleobis mniSvneloba mosavlianobis da jiSis jiSuri
niSanTvisebebis SenarCunebaze.
momavali wlis agvistos pirvel naxevarSi ssip soflis meurneobis
samecniero kvleviT centrSi wilknis bazaze moewyoba respublikuri seminari
simindis
kulturis
seleqciis
Sedegebze,
sadac
mowyobili
iqneba
sademonstracio cdebi simindis warmoebaSi danergili da perspeqtiuli jiSebis
da hibridebis.
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6.1.3.16. akademiis wevr-korespondenti Tengiz uruSaZe
akademiis wevr-korespondentma Tengiz
uruSaZem saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis soflis meurneobis mecnierebaTa
ganyofilebis ucxoel wevrTan vinfrid blumTan
erTad 2014 wels aSS (niuiorki,gamomcemloba "nova
publiSeri") gamosca wigni "saqarTvelos
niadagebi".
misi
xelmZRvanelobiT
saqarTvelos
agraruli
universitetis
mixeil
sabaSvilis
niadagmcodneobis, agroqimiisa da melioraciis
institutSi tardeba olimpiadebi niadagmcodneobaSi. Tengiz uruSaZis
iniciativiT 2014 wels Catrda saerTaSoriso olimpiada, romelSic
monawileobednen
studentebi
meqsikidan,
holandiidan,
avstriidan,
ukrainidan,
somxeTidan,
azerbaijanidan,
TurqeTidan,
CineTidan,
uzbekeTidan da sxv. misi xelmZRvanelobiT tardeba saerTaSoriso
sazafxulo skolebi niadagmcodneobasa da metyeveobaSi. akademiis wevrkorespondenti Tengiz uruSaZe ukve 10 welze metia aqtiurad
TanamSromlobs gisenis (germania) universitetTan erTobliv ekologiur
grantebSi (folqsvagenis fondi, germania).
"iuneskos" gadawyvetilebiT 2015 weli gamocxadebulia "niadagebis
wlad". saqarTvelodan niadagmcodneTa saerTaSoriso kavSiris 2015 wlis
saqmianobis kalendarSi wardgenilia: akademiis wevr-korespondentis
Tengiz
uruSaZis
iniciativiT
saqarTvelos
fostasTan
erTad
saqarTvelos ZiriTadi niadagebis amsaxveli markebis gamocema da
niadagmcodneobaSi msoflios sxvadasxva kontinentebis studentTa
saerTaSoriso olimpiadis organizeba.
ukve 12 welia akademiis wevr-korespondentis Tengiz uruSaZis
redaqtorobiT gamoicema saerTaSoriso inglisurenovani samecniero
Jurnali "agrarul mecnierebaTa macne".

6.1.3.17. akademiis wevr-korespondenti rezo jabniZe
1.
სამეცნიერო
თემატური
გეგმით
გათვალისწინებული კვლევები:
ა) სამეცნიერო თემატური გეგმიდან გამომდინარე
მუშაობა ტარდებოდა შემდეგ საკითხებზე: „იაპონიიდან
ინტროდუცირებული მანდარინის გამორჩეული ჯიშებისა
და ფორმების შესწავლა აჭარის პირობებში“.
ანოტაცია: ა(ა)იპ
აჭარის
აგროსერვისცენტრის
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნოლოგიების
განვითარების
სამსახურის

ციტრუსოვნთა
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სანერგე

მეურნეობაში,

იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის სხვადასხვა ჯიშებზე, ძირითადი
ფენოლოგიური დაკვირვებები, მიმდინარეობდა ჩაქვში, იაპონიიდან შემოტანილი
მანდარინის 11 ჯიშზე: ნიჩინანი, იურა-ვასე, ტაგუჩი ვასე, მიაგავა ვასე, კავადა,
ნანკანი-20, ოჰოცუ ვასე, უენო ვასე, აუშიმა, ოკიცუ ვასე, მუკაიამა.
ექსპერიმენტი ტარდებოდა 25-35 გრადუს დახრილობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ფერდობებზე, სადაც მცენარეები დარგულია 4X2,5 მეტრის კვების არით, ზღვის
დონიდან 35-40 მეტრის სიმაღლეზე. საცდელი მცენარეების ქვეშ ნიადაგი
წითელმიწაა, თითოეულ ვარიანტში აღებული გვქონდა ათ-ათი მცენარე, ხოლო
ცდები და დაკვირვებები ვაწარმოეთ 110 მცენარეზე. დაკვირვებები მიმდინარეობდა
ჩვენს მიერ შედგენილი სქემისა და მეთოდიკის მიხედვით. ყველა საცდელი მცენარე
დაინომრა, გაუკეთდა ეტიკეტირება, მიღებული მონაცემები შეგვაქვს სპეციალურ
ჟურნალში, სადაც აღირიცხება თითოეული მცენარის ყველა ის მონაცემი, რაც
ფენოლოგიური დაკვირვებებით არის გათვალისწინებული.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული
მემორანდუმის

საფუძველზე

ტექნოლოგიის

სისტემატიურად

ეცნობოდნენ ფენოლოგიური

ფაკულტეტის

სტუდენტები

დაკვირვებების მიმდინარეობას.

ხდებოდა ფოტოგრაფირება როგორც მსხმოიარე მცენარეების, ასევე ნაყოფების
კრეფის მიმდინარეობის პროცესის. მცენარის სხვადასხვა ექსპოზიციიდან იღებდნენ
ნაყოფებს და მიქონდათ უნივერსიტეტში, მათი ბიოქიმიური შედგენილობის
ხარისხობრივი მაჩვენებლები დასადგენად.
თითოეულ ჯიშზე ვიკვლევდით: - მეორე ზრდის ვეგეტაციის დასასრულს,
ნაყოფების მომწიფების დასაწყისს და ნაყოფების მასიურ მომწიფებას, მსხმოიარობას
(ცალობა, კგ-მი), ერთი ნაყოფის საშუალო წონას (გრ-მი), ნაყოფის შეფერილობას,
კანის რბილობიდან მოცილების ხასიათს, რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობას,
შეფოთვლას და სხვა (ცხრ. 1).
ასევე განისაზღვრა მანდარინის ჯიშებზე ბიომეტრიული მაჩვენებლები 2014 წლის 1012 დეკემბერს, სადაც ისწავლებოდა მცენარის სიმაღლე სმ-ში, საძირისა და სანამყენის
დიამეტრი მმ-ში (ცხრილი 2).

მანდარინის სხვადასხვა ჯიშებზე ძირითადი ფენოლოგიური
დაკვირვების მონაცემები (2014 წ.)
ცხრილი 1
ნაყოფების
მასიური
მომწიფება

N

ჯ ი ში

დასასრულ
ი

1

2

3

4

5

1

ნიჩინანი

აგვისტოს
II-დეკადა

სექტებრის
I-დეკადა

სექტებრის
III-დეკადა

იურა-

აგვისტოს

სექტებრის

ვასე

I-დეკადა

I-დეკადა

სექტებრის
III-დეკადა

2
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რბილობში
წილაკოკან
თა

კგ-ში

ნაყოფების
მომწიფების
დასაწყისი

ერთი
ნაყოფის

ცალობა

მე-2
ზრდის

საშ. წონა
(გრ)

რაოდენობა
(ცალობა)

6

7

8

9

329

19,6

57,7

11

452

19,9

44,3

11

შენიშვნა

მსხმოიარობა

10

3

ტაგუჩივასე

აგვისტოს
I-დეკადა

სექტებრის
II-დეკადა

ოქტომბრის
I-დეკადა

320

26,7

82,5

10

4

მიაგავევასე

აგვისტოს
II-დეკადა

ოქტომბრის
I-დეკადა

ოქტომბრის
III -დეკადა

465

26,8

55,9

12

5

კავადა

აგვისტოს
II-დეკადა

სექტებრის
III-დეკადა

ოქტომბრის

249

20,3

80,2

11

ნან კანი-

აგვისტოს

სექტებრის

20

I-დეკადა

III-დეკადა

ოქტომბრის
II-დეკადა

246

18,7

73,1

10

7

ოჰოცუ
ვასე

აგვისტოს
III-დეკადა

ოქტომბრის
II-დეკადა

ნოემბრის
I-დეკადა
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18,5

78,1

11

8

უენოვასე

აგვისტოს
II-დეკადა

სექტებრის
II-დეკადა

ოქტომბრის
I-დეკადა

355

21,3

59,2

10

აოშიმა

აგვისტოს
III-დეკადა

ოქტომბრის
I-დეკადა

ნოემბრის
I-დეკადა

56

5,4

90,1

10

10

ოკიცუვასე

აგვისტოს
I-დეკადა

სექტებრის
III-დეკადა

ოქტომბრის
I-დეკადა

334

21,2

62,8

12

11

მუკაიამა

აგვისტოს

სექტებრის

II-დეკადა

III-დეკადა

ოქტომბრის
II-დეკადა

287

17,8

62,1

13

6

9

II-დეკადა

მანდარინის ჯიშებზე ფენოლოგიური დაკვირვების შედეგები
2014 წლის 10-12 დეკემბრის მონაცემებით
(მცენარის სიმაღლე სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი მმ)
ცხრილი 2
N

1

2

3

4

5

6

7

მცენარ.
ჯიში

ნიჩინანი

იურა ვასე

ტაგუჩი ვასე
მიაგავა ვასე

კავადა

ნანკანი-20

ოჰოცუ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

საშ
.

სიმაღლე

180

164

157

158

135

120

208

220

114

165

162

საძირე

51

52

46

47

36

36

53

64

29

52

46

სანამყენ

39

38

36

30

23

24

37

39

20

37

32

სიმაღლე

127

122

124

119

146

138

148

140

121

124

132

საძირე

40

38

39

40

48

46

52

49

39

41

43

სანამყენ

38

27

34

26

38

31

40

33

32

30

31

სიმაღლე

192

214

178

197

101

161

170

136

167

176

169

საძირე

61

72

62

70

29

54

45

43

50

70

55

სანამყენ

45

46

45

44

21

34

35

23

32

42

36

სიმაღლე

100

93

98

88

118

77

135

124

84

85

100

საძირე

26

31

32

25

42

24

47

39

29

33

32

სანამყენ

23

20

25

21

28

18

31

30

19

20

23

სიმაღლე

133

116

118

148

114

117

143

132

121

143

128

საძირე

42

43

45

52

42

37

39

42

45

46

43

სანამყენ

29

28

33

34

37

25

32

32

38

33

30

სიმაღლე

90

88

107

145

134

100

91

98

113

90

105

საძირე

32

36

37

43

44

45

30

28

27

34

35

სანამყენ

20

25

28

32

28

30

21

20

20

21

24

სიმაღლე

135

138

113

132

115

116

121

103

130

98

120

საძირე

44

39

41

50

28

38

39

30

37

38

38
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8

9

10

უენო-ვასე

აოშიმა

ოკიცუვასე

სანამყენ

38

29

31

40

22

33

24

27

26

29

29

სიმაღლე

106

121

118

126

123

113

135

132

142
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8

საძირე

29
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37
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38

40

38
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სანამყენ
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27

25

26

27

21

24

32
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სიმაღლე

173

150

144

138

158

167

170

142

138

145

საძირე

42

32

34

42

37

58

48

59

47

38
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სანამყენ
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23
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37

35

32

29

28
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სიმაღლე

132

128

98

106

115

127

124

125

131

106
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საძირე

39

40
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40

37

44

39

33

40

29

37

სანამყენ
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25

25

28

26
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27

22

26

20

25
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136

108

107

109

120

112

135

სიმაღლე
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მუკაიამა

15
2

12
1
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განვლილ პერიოდში ჩატარებული ცდებისა და დაკვირვებების შედეგად სხვადასხვა
ჯიშებზე გამოვლინდა შემდეგი მონაცემები:
1. ნიჩინანი - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მეორე
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის პირველ, ხოლო მასიური
მომწიფება სექტემბრის მესამე დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 329
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 19,6 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 57, 7 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 9-10-ია. საწვნე ლებნები
საშუალო ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა
მოწითალო-ნარინჯისფერია, კანი ადვილად სცილდება რბილობს, ფოთლები
ოვალური ფორმისაა, წვრილი, დაძარღვული, საშუალო ზომამ შეადგინა 12X6 სმ-ი,
ყუნწის სიგრძე 2 სმ-ია. მიმაგრებულია მახვილი კუთხით . მცენარეების სიმაღლემ
ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 162 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი
შესაბამისად 46-52 მმ-ია (ცხრილი 2; ფოტო 1).

ფოტო 1.

ნიჩინანი.

2. იურა-ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის პირველ

დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო აგვისტოს პირველ, ხოლო მასიური
მომწიფება სექტემბრის მესამე დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 452
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 19,9 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
231

კი 44,3 გრამია. ჯიშ ნიჩინანთან შედარებით ნაყოფები ზომით პატარაა, რბილობში
წილაკოვანთა რაოდენობა
10-11-ია. საწვნე ლებნები საშუალოზე პატარაა და
მკვრივი. ნაყოფის შეფერილობა ღია ყვითელი და პრიალაა, კანი ძალიან ძნელად
სცილდება რბილობს, ფოთლები რომბისებრ-ოვალურია, კიდემთლიანი, საშუალო
ზომამ შეადგინა 13X7 სმ-ი, მიმაგრებულია მახვილი კუთხით. ყუნწის სიგრძე 2,5 სმია. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 132 სმ, საძირისა და
სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 43-32 მმ-ია (ცხილი 2; ფოტო 2).

ფოტო

2 . იურა-ვასე

3. ტაგუჩი-ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის პირველ
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მეორე, ხოლო მასიური მომწიფება
ოქტომბრის პირველ დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 320 ცალი ნაყოფი,
რამაც საშუალოდ 26,7 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა კი 82,5 გრამია.
რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა
9-10-ია. საწვნე ლებნები დიდი ზომისაა და
სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა ოქროსფერ-ყვითელია, კანი ადვილად
სცილდება რბილობს. კარგად შეფოთლილი, კიდემთლიანი, ფოთოლი მიმაგრებულია
მახვილი კუთხით, რომელიც მწვანე-მუქი ფერისაა, ყუნწის სიგრძე 2 სმ-ია. ფოთლის
საშუალო ზომამ შეადგინა 13,5X5 სმ-ი. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ
შეადგინა 169 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 55-36 მმ-ია
(ცხრილი 2;
ფოტო 3).

ფოტო 3. ტაგუჩი ვასე
4. მიაგავა-ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მეორე
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო ოქტომბრის პირველ, ხოლო მასიური
მომწიფება ოქტომბრის მესამე დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 465
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 26,8 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 55,9 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 11-ია. საწვნე ლებნები დიდი
ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა ლიმონისებრყვითელია, კანი ადვილად სცილდება რბილობს. კარგად შეფოთლილი, ფოთლები
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ოვალურ-კვირტისებრი, კიდემთლიანი, რომელიც მუქი ფერისაა, მიმაგრებულია
მახვილი კუთხით, ფოთლის საშუალო ზომამ შეადგინა 12,6X5 სმ-ი, ყუნწის სიგრძე 23 სმ-ია. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 100 სმ, საძირისა და
სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 32-23 მმ-ია

(ცხრილი 2; ფოტო 4).

ფოტო 4. მიაგავა-ვასე

5. კავადა - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მეორე
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მესამე, ხოლო მასიური
მომწიფება ოქტომბრის მეორე დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 249
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 20,3 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 80,2 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 11-12-ია. საწვნე ლებნები დიდი
ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა მოწითალონარინჯისფერია,

პრიალაა,

კანი

ადვილად

სცილდება

რბილობს.

კარგად

შეფოთლილი, ფოთლების საშუალო ზომამ შეადგინა 12,5X5,5 სმ-ზე, ყუნწის სიგრძე
2-5 სმ-ია.მიმაგრებულია მახვილი კუთხით, რომბისებრი, კიდემთლიანი, წვრილად
დაძარღვული. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 128 სმ,
საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 43-31 მმ-ია

(ცხრილი 2; ფოტო 5).

ფოტ. 5. კავადა

6. ნანკანი-20 - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის პირველ
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მესამე, ხოლო მასიური
მომწიფება ოქტომბრის მეორე დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 246
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 18,7 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 73,1 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 10-11-ია. საწვნე ლებნები დიდი
ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა მუქი-ყვითელია, კანი
ადვილად სცილდება რბილობს, ფოთლების საშუალო ზომამ შეადგინა 11,5X5 სმ-ზე,
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ყუნწის

სიგრძე

2,4

სმ-ია.

მიმაგრებულია

მახვილი

კუთხით,

საშუალოდ

დაძარღვული, მოგრძო-ოვალური ფორმის. მცენარეების სიმაღლემ
ვარიანტში
საშუალოდ შეადგინა 105 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 35-24
მმ-ია

(ცხრილი 2; ფოტო 6).

ფოტო 6. ნანკანი-20

7. ოჰოცუ ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მესამე
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო ოქტომბრის მეორე, ხოლო მასიური
მომწიფება ნოემბრის პირველ დეკადაში. სხვა ჯიშებთან შედარებით გვიან შედის
მსხმოიარობაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 226 ცალი ნაყოფი, რამაც
საშუალოდ 18,5 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა კი 78,1 გრამია.
რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 11-12-ია. საწვნე ლებნები დიდი ზომისაა და
მკვრივია. ნაყოფის შეფერილობა ლიმონისებრ-ყვითელი, ხორკლიანი, კანი
საშუალოდ სცილდება რბილობს. კარგად შეფოთლილი, დიდი ზომის, მუქიმწვანე
ფოთლებით, რომლის საშუალო ზომამ შეადგინა 13,5X7 სმ-ი, ყუნწის სიგრძე 2 სმ-ია.
კარგად დაძარღვული, მოგრძო-ოვალური ფორმის, რომელიც ტოტზე მიმაგრებულია
მახვილი კუთხით. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 120 სმ,
საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 38-29 მმ-ია

(ცხრილი 2; ფოტო 7).

ფოტო 7. ოჰოცუ ვასე

8. უენო-ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მეორე
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მეორე, ხოლო მასიური
მომწიფება ოქტომბრის პირველ დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 355
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ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 21,3 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 59,2 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 10-ია. საწვნე ლებნები დიდი
ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა ღია ყვითელი,
პრიალაა, კანი ადვილად სცილდება რბილობს. კარგად შეფოთლილი. ფოთლები
წვრილი, რომლის საშუალო ზომამ შეადგინა 11,5X5,5 სმ-ი, საშუალოდ დაძარღვული,
მიმაგრებულია ტოტზე მახვილი კუთხით. ყუნწის სიგრძე 2,5 სმ-ია. მცენარეების
სიმაღლემ
ვარიანტში საშუალოდ შეადგინა 128 სმ, საძირისა და სანამყენის
დიამეტრი შესაბამისად 38-26 მმ-ია

(ცხრილი 2; ფოტო 8).

ფოტო 8. უენო-ვასე
- მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მესამე დეკადაში,
ნაყოფების მომწიფება დაიწყო ოქტომბრის მეორე, ხოლო მასიური მომწიფება
ნოემბრის პირველ დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 56 ცალი ნაყოფი,
რამაც საშუალოდ 5,4 კგ-ი შეადგინა. როგორც ჯიში ოჰოცუ-ვასე ესეც გვიან შედის
მსმოიაროაში, ნაყოფები დიდია, რომლის ერთი ნაყოფის საშუალო წონა 90,1 გრამია.
რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 10-11-ია. საწვნე ლებნები დიდი ზომისაა და
მკვრივი. ნაყოფის შეფერილობა ლიმონისებრ-ყვითელია, კანი ადვილად სცილდება
რბილობს. კარგად შეფოთლილი, წვრილი დაძარღვული, მუქიმწვანე ფერის, პრიალა,
ოვალური, ფოთლების საშუალო ზომამ შეადგინა 13X5,5 სმ-ი, ყუნწის სიგრძე 2,5 სმია. მიმაგრებულია ტოტზე მახვილი კუთხით. მცენარეების სიმაღლემ

ვარიანტში

საშუალოდ შეადგინა 152 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 45-28
მმ-ია (ცხრილი 2; ფოტო 9).

ფოტო 9. აოშიმა
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10. ოკიცუ-ვასე - მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის პირველ
დეკადაში, ნაყოფების მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მესამე, ხოლო მასიური
მომწიფება ოქტომბრის პირველ დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 334
ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ 21,2 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა
კი 62,8 გრამია. რბილობში წილაკოვანთა რაოდენობა 12-ია. საწვნე ლებნები დიდი
ზომისაა და სიმკვრივით არ გამოირჩევა. ზოგიერთი ნაყოფის ლებნებში ზოგჯერ
ერთი ან ორი თესლია. ნაყოფის შეფერილობა ოქროსფერ-ყვითელია, კანი ადვილად
სცილდება

რბილობს.

კარგად

შეფოთლილია,

მუქიმწვანე

ფერის,

ოვალურ-

კვირტისებრი, კიდემთლიანი, დაძარღვული, ფოთლების საშუალო ზომამ შეადგინა
11,5X5 სმ-ზე, ყუნწის სიგრძე 2 სმ-ია. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ
შეადგინა 119 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 37-25 მმ-ია
(ცხრილი 2; ფოტო 10).

ფოტო 10. ოკიცუ-ვასე

- მეორე ზრდის ვეგეტაცია დაასრულა აგვისტოს თვის მეორე დეკადაში, ნაყოფების
მომწიფება დაიწყო სექტემბრის მესამე, ხოლო მასიური მომწიფება ოქტომბრის მეორე
დეკადაში. საშუალოდ ერთ მცენარეზე მოიკრიფა 287 ცალი ნაყოფი, რამაც საშუალოდ
17,8 კგ-მი შეადგინა. ერთი ნაყოფის საშუალო წონა კი 62,1 გრამია. რბილობში
წილაკოვანთა რაოდენობა 12-13-ია. საწვნე ლებნები დიდი ზომისაა და სიმკვრივით
არ გამოირჩევა. ნაყოფის შეფერილობა მუქი ნარინჯისფერი, პრიალა კანი ადვილად
სცილდება რბილობს. კარგად შეფოთლილი, რომბისებრი, წვრილად დაძარღვული.
ფოთლების საშუალო ზომამ შეადგინა 11,5X5 სმ-ზე, ყუნწის სიგრძე 2 სმ-ია. ტოტზე
მიმაგრებულია მახვილი კუთხით. მცენარეების სიმაღლემ ვარიანტში საშუალოდ
შეადგინა 121 სმ, საძირისა და სანამყენის დიამეტრი შესაბამისად 37-26 მმ-ია
(ცხრილი 2; ფოტო 11).

ფოტო 11. მუკაიამა
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ქ. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2014 წელი.
ბ) „კაკლის კულტურის ზრდა-განვითარების თავისებურებანი აჭარაში“.
ანოტაცია: ნაშრომის მეცნიერული სიახლე იმაში მდგომარეობს,
ისწავლეობდა

ინტროდუცირებული

კაკლის

სხვადასხვა

ჯიშების

რომ

ზრდა-

განვითარებისა და მოსავლიანობის საკითხები აჭარის პირობებში. ცდები
ტარდებოდა 2013-2014 წლებში მცენარის მსხმოიარობაზე, ვეგეტაციური და
გენერაციული

ორგანოების

ზრდის

დინამიკაზე

და

ნაყოფების

ტექნიკურ

მახასიათებლებზე. დაკვირვებები გაგრძელდება 2015 წელს.
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიურ
ფაკულტეტზე აკადემიის წ/კ რ. ჯაბნიძე კითხულობს
ლექციების კურსს
ბაკალავრებთან და მაგისტანტებთან შემდეგ დისციპლინებში:
ა) სუბტროპიკული კულტურები;
ბ)მეჩაიეობა;
გ) სუბტროპიკული ტექნიკური კულტურები
დ)სასოფლო-სამეურნეო

კულტურების

მოვლა-მოყვანის

ინტენსიური

ტექნოლოგიები.
3. საზღვაეგარეთ და საქართველოს რეცენზირებად საერთაშორისო და ადგილობრივი
მნიშვნელობის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია:
1. რ. ჯაბნიძე-„აგრარულ სექტორში მაღალკვალიფიციური კადრების აღზრდა
წარმატების საწინდარია“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მეექვსე
საერთაშორისო კონფერენცია: „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ . გვ. 303-307;
ქ. გორი, 19-20 ნოემბერი, 2014 წ.
2. რ. ჯაბნიძე; ნ. ჯაბნიძე - „აჭარის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები და
ძირითადი სუბტროპიკული კულტურების წარმოების შესაძლებლობები“. გორის
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სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია:
„განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ . გვ. 308-312; ქ. გორი, 19-20 ნოემბერი, 2014
წ.
3. ს. ბერიძე; რ. ჯაბნიძე; ნ. ჯაბნიძე - „მთის ეკოსისტემების თანამედროვე
მდგომარეობა აჭარის მაღალმთიან რეგიონში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია:
„მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“. შრომების კრებული. გვ. 363-365. 1819 ნოემბერი ქ. ქუთაისი, 2014 წ.
4. ზ. ფუტკარაძე; რ. ჯაბნიძე - „კლიმატის მიმდინარე და მოსალოდნელი
ცვლილებების გავლენა აჭარის სოფლის მეურნეობის სექტორზე“. საქ. სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
„კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და
უსაფრთხო განვითარებაზე“. გვ. 252-255. ქ. თბილისი, 2014 წ.
5. Джабнидзе Р, Джабнидзе Н. Ебралидзе Л. – Ассортимент хурмы восточной на
черноморском

побережье

Грузии

–

Материалы

международной

научно-

практической конференции. Азербаиджан. Г. Ганджа ст. 29-32. 2014.
6. რ. ჯაბნიძე - „კლიმატის ცვლილებების გავლენა კეთილშობილი დაფნის (Laurus
nobilis) ზრდა-განვითარებასა და პროდუქტიულობაზე“. ინტერნეტ კონფერენცია.
ქ. ქუთაისი.2014 წ.
4. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები:
1.გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მეექვსე საერთაშორისო
კონფერენცია: „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ . ქ. გორი, 15-16 ნოემბერი,
2014 წ.
2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მეექვსე საერთაშორისო
კონფერენცია: „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ . ქ. გორი, 15-16 ნოემბერი,
2014 წ.
3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული

კონფერენცია:

„მეცნიერება

და

ინოვაციური

ტექნოლოგიები“.

შრომების კრებული. ქ. ქუთაისი, 2014 წ.
4.
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა
აკადემია.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა
სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“. ქ. თბილისი, 2014 წ.
5. Материалы международной научно- практической конференции. Азербаиджан.
Г. Ганджа. 2014.
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5. სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, სახელმძღვანელოებისა და
მონოგრაფიების რედაქტირება და რეცენზირება
2013 წლიდან აკადემიის წევრ/კ რ. ჯაბნიძე არის დოქტორანტ გულადი
თხილაიშვილის სადოქტორო ნაშრომის: „აჭარის აგრარული პროდუქციის საგარეო
ბაზარზე გასვლისა და დამკვიდრების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“ -მეცნიერ
ხელმძღვანელი.
- იყო პროფესორ ზაურ ფუტკარაძისა და რომან მარგალიტაძის მონოგრაფიის:
„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორები“ და რომან მარგალიტაძისა და
ზაურ ფუტკარაძის სახელმძღვანელოს: „სასოფლო სამეურნეო მანქანა-იარაღები“რეცენზენტი;
-

არჩეულია

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენციის

საორგანიზაციო კომისიის წევრად, რომელიც ჩატარდა ქ. ქუთაისში 2014 წლის 18-19
ნოემბერს, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
-- არჩეული იყო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
საორგანიზაციო კომისიის წევრად, რომელიც ჩატარდა ქ. თბილისში საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში დღის წესრიგით: „კლიმატის
ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“. თბილისი, 2014 წელი.
6. მონაწილეობა სხვადასხვა კომისიების, საბჭოებისა და საზოგადოებრივ
საქმიანობაში
აკადემიის წ/კ რ. ჯაბნიძე არჩეულია:
- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარედ;
- ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი
სამეცნიერო ჟურნალის ”ეკონომიკა”, სარედაქციო კოლეგიის წევრად. ქ. თბილისი;
-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელად
(2014-2019 წწ);
-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროქიმიანიადაგმცოდნეობის ეროვნულ კოორდინატორად;
- პერიოდულ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ ”ხანძთა”-ს რედკოლეგიის
წევრად;
- სომხეთის აგრარული უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად;
- აზერბაიჯანის აგრარული უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად;
- საქართველოს დაცული ტერიტორიების, მტირალას ეროვნული პარკის
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრად;
- ენციკლოპედია ”აჭარა”, სარედაქციო კოლეგიის წევრად;
- ჟურნალ „აგრარული საქართველოს“ რედკოლეგიის წევრად;
- საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, აჭარის რეგიონალური
ორგანიზაციის აგრარულ საკითხთა კომისიის წევრად;
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- ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, აგრონომიის პროგრამული მიმართულების
ხელმძღვანელად.
- დამტკიცებულია

სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტზე სუბტროპიკული

კულტურების მიმართულებით ორი სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელად:
1. „ჩაის ახალი სელექციური ფორმების (N59, N62, N102) შესწავლა, სამეურნეო და
აგრობიოლოგიური
ნიშან-თვისებების
ხარისხი-სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

შეფასება“,მისანიჭებელი

აკადემიური

2. „აქტინიდიის (კივი) მცენარის ზრდა განვითარების, პროდუქტიულობისა და
გამრავლების საკითხები“. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი-სოფლის მეურნეობის
დოქტორი;
2014 წლის 26 ივლისს - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიაში, აკადემიის საბჭოს სხდომაზე გამოვიდა მოხსენებით: „მეციტრუსეობაში
არსებული მდგომარეობა და პრობლემის გადაჭრის გზები“ .
2014 წლის მარტ-აპრილის თვეში უნივერსიტეტში სტუდენტთა მოზიდვის
მიზნით, აგრონომიული სპეციალობის მიმართულებით ლექციები წაიკითხა აჭარის
რეგიონის ცხრა სკოლაში.
2014 წელს, როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს
აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო
საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და ფერმერული მეურნეობის განვითარების,
ფერმერთა

სწავლება

კონსულტირების

საკითხებზე

მომუშავე

ჯგუფის

ხელმძღვანელი, ხუთჯერ მიიღო მონაწილეობა უმაღლესი საბჭოს სხდომებში.
აკადემიკოს მამია გოგოლიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავის საიუბილეო
ღონისძიების მაღალორგანიზებულ დონეზე ჩატარებისათვის აკადემიის წ/კ რ.
ჯაბნიძე დამტკიცებული იყო კომისიის თავმჯდომარედ, რომელიც ჩატარდა 2014
წლის 16 სექტემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკონფერენციო დარბაზში, სადაც მოწვეულები იყვნენ თბილისის, ქუთაისის,
სოხუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტებისა
და
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების პროფესორები, მეცნიერ მუშაკები და სხვა.
საიუბილეო

სხდომას

თავმჯდომარეობდა

უნივერსიტეტის

რექტორი

პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე. იუბილეს ესწრებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს
თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე, უმაღლესი საბჭოს კომისიის თავმჯდომარეები:
ანზორ თხილაიშვილი, მედეა ვასაძე, ნოდარ ფუტკარაძე, გიორგი მასალკინი. აჭარის
სოფლის

მეურნეობის

მინისტრი

ზაურ ფუტკარაძე,

განათლების

მინისტრის

მოადგილე სულიკო თებიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის

წევრ-კორესპონდენტი

პროფესორი

პაატა

კოღუაშვილი

პასუხისმგებელი პირები. მოხსენება „აკადემიკოსი მამია გოგოლიშვილი
მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე“ გააკეთა პროფესორმა რეზო ჯაბნიძემ.
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და

სხვა

- დიდი

აკად. მამია გოგოლიშვილის იუბილე. სიტყვით გამოდის პროფ. პაატა კოღუაშვილი

სტატიები

აკადემოკოს

მამია

გოგოლიშვილის

გამოქვეყნდა

გაზეთებში:

იუბილისადმი

„საქართველოს

მიძღვნილი

რესპუბლიკა“,

„აჭარა“,

„ქობულეთი“, „ბათუმელები“. სამეცნიერო ჟურნალებში: „მოამბე“, „ხანძთა“, „ახალი
აგრარული საქართველო“.
დამსახურება და ჯილდოები.
- დაჯილდოვებულია:
„ღირსების ორდენით“;
- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის მედლით და საპატიო სიგელით;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელით;
- ხელვაჩაურის რაიონის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ხელვაჩაურის
რაიონის საპატიო მოქალაქის წოდება;
- 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით აკადემიის წ/კ რ. ჯაბნიძეს გადაეცა
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მისალოცი ადრესი, აჭარის
უმაღლესი

საბჭოს

მილოცვა,

მამულიშვილთა კავშირის
ფედერაციების დიპლომები.

აჭარის

ადრესი,

პედაგოგთა

კავშირის

საქართველოსა

და

სიგელი,

აჭარის

აჭარის

ჭიდაობის

აკადემიის წ/კორ. რეზო ჯაბნიძის რეკომენდაციები „მეციტრუსეობის
წარმოებისა და ხარისხის კონტროლის ძირითადი საკითხების,
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“
მრავალწლიანი

პრაქტიკული

მუშაობისა

და

ჩატარებული

სამეცნიერო

კვლევების საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნები და გამოვხატო ჩემი
პოზიცია, უახლოეს წარსულში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრარული
სექტორის ერთერთი ძირითადი დარგის მეციტრუსეობის განვითარებისათვის
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ.
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ათეული

წლების

განმავლობაში

დარგის

არსებული

ინფრასრუქტურის

შენარჩუნების და მისი ეტაპობრივად განვითარებისადმი უპასუხისმგებლო
დამოკიდებულების შედეგად, ფაქტიურად ძალზედ შემცირდა ციტრუსოვანთა
პლანტაციების
ციტრუსოვანთა

მნიშვნელოვანი
ნაყოფის

ნაწილი,

ამასთან

დამზადებისა

და

მთლიანად

განადგურადა

გადამუშავების

საწარმოების

ინფრასტრუქტურის ობიექტები. პაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა მთლიანად
აგროსასურსათო სექტორში საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობის დამკვიდრების
შესაბამისად

გლეხთა,

ფერმერთა

ადაპტაციის

ურთულესი

პროცესის

ხელშეწყობისათვის.
ცხადია, რომ მათი გადაწყვეტა სისტემური მიდგომითაა შესაძლებელი.
მიმაჩნია, რომ მეციტრუსეობის განვითარების პროგრამის სტრატეგიულ მიზანს
უნდა წარმოადგენდეს კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის:
მეციტრუსეობის განვითარების სტრატეგიული მიზანი
-

მეციტრუსეობის

გამოყენების

არსებული

უზრუნველყოფა,

საწარმოო

პოტენციალის

მაღალხარისხოვანი

სულყოფილად

კონკურენტუნარიანი

ციტრუსოვანთა ნაყოფის წარმოებისა და რეალიზაციის გადიდება დარგში
აგრობიოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე მიღწევებისა და არსებული
საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილების დანერგვის ხელშეწყობის საფუძველზე;
- ციტრუსოვანთა ნაყოფისა და სარეალიზაციოდ მომზადების (დახარისხება,
დამწიფება,

შენახვა,

შეფუთვა) ეფექტურად

ფუნქციონირებადი

თანამედროვე

ტექნოლოგიით აღჭურვილი მცირე საწარმოების ქსელის ჩამოყალიბება;
-

ციტრუსოვანთა

ნაყოფის

გადამამუშავებელი

ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- გადამამუშავებელი მრეწველობის

საექსპორტო

მრეწველობის

კონკურენტუნარიანი

პროდუქციის წარმოება, სარეალიზაციო ბაზრის მოპოვება და იქ დამკვიდრება;
- სოფლის მოსახლეობის დასაქმებისა და თვითდასაქმების პრობლემების
გადაწყვეტა;
-

საკარმიდამო

შემოსავლების

გლეხური

გადიდება

მათი

მეურნეობიდან

სოფლის

მოსახლეობის

სოციალურ-ეკონომიკური

მდგრადობის

გაუმჯობესება;
- სოფლად მცირე მეწარმეობის, ფერმერული მეურნეობის განვითარებისათვის
ხელშემწყობი პირობების შექმნა;
-

მეციტრუსეობის

განვითარების

სახელმწიფო

ფინანსური

დახმარება

მართვისა და რეგულირების ეკონომიკური მეთოდების გამოყენებით, დაფინანსების
ალტერნატიული წყაროების მოპოვება, დარგის ინვესტიციების მოზიდვისათვის
ხელსაყრელი პირობების შექმნა.
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მეციტრუსეობის რეაბილიტაციის სტრატეგიული მიზნების
მიღწევისათვის გადასაჭრელი პრობლემები
- ციტრუსოვანთა ნაყოფისა და სარეალიზაციოდ მომზადების (დახარისხება,
დამწიფება, შენახვა, შეფუთვა) თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი მცირე
საწარმოების

ეფექტურად

ფუნქციონირებისათვის

სახელმწიფო

ფინანსური

ხელშეწყობის გარკვეული პერიოდისათვის უცვლელი მექანიზმის ჩამოყალიბება.
- ციტრუსოვანთა ნაყოფის დამზადების, რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ
ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის მხარდაჭერის გარკვეული პერიოდისათვის
უცვლელი ეფექტური სისტემის ფორმირება;
- დარგში ინვესტირების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამუშავება და
ინვესტორებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნით ციტრუსოვანთა ნაყოფის და
ხილის

გადამამუშავებელი

თანამედროვე

ტექნოლოგიით

აღჭურვილი

მცირე

საწარმოების ქსელის ფორმირება და ამოქმედება;
- კონკურენტუნარიანი სასაქონლო პროდუქციის წარმოება ადგილობრივ და
ტრადიციულ სამომხმარებლო ბაზარზე დამკვიდრების უზრუნველყოფისათვის
სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერა;
ფერმერული
მეურნეობების
მაღალეფექტური
სასუქებითა
შხამქიმიკატებით
მომარაგების,
აგროქიმიური,
ფიტოსანიტარული

და
და

ფიტოპათოლოგიური მონიტორინგისა და მომსახურების, ფერმერთა სწავლებისა და
კონსულტირების ეფექტური სისტემის, აგროსერვისის შემდგომი განვითარება;
- ფერმერთა საადრეო, სტანდარტული, მაღალი სამეურნეო და ხარისხობრივი
ნიშანთვისებების მქონე ნერგებით მომარაგების უზრუნველყოფა;
- ფერმერული მეურნეობების გაერთიანებების, კავშირების, კოოპერატივების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და ფინანსური მხადაჭერა;
- სწავლებისა და კონსულტირების ეფექტური

სისტემის

ფორმირების

ხელშეწყობა.
მეციტრუსეობის განვითარების პრობლემების გადაწყვეტისათვის
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- ციტრუსოვანთა ნაყოფის დამზადების, რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ
ტრანსპორტირებისა

და

რეალიზაციით

დაკავებულ

ორგანიზაციებს

შორის

კონკურენტული გარემოს ფორმირება. ციტრუსოვანთა ნაყოფის ტრანსპორტირების
ხარჯების რეგულირება მართვისა და რეგულირების ეკონომიკური მეთოდების
გამოყენებით და ექსპორტის წახალისების სრულყოფილი მექანიზმის დამუშავება
ამოქმედება;
- ციტრუსოვანთა ნაყოფის და ხეხილის გადამამუშავებელი მრეწველობის
საწარმოთა მიზნობრივი პრივატიზაცია და ინვესტორებისათვის ხელსაყრელი
პირობების შექმნით ციტრუსოვანთა ნაყოფის და ხეხილის გადამამუშავებელი
თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი საწარმოს ამოქმედების სტრატეგიის
განსაზღვრა და მისი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
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- კონკურენტუნარიანი სასაქონლო პროდუქციის წარმოების სახელმწიფო
ფინანსური მხარდაჭერის სტრატეგიის განსაზღვრა მისი ადგილობრივ და
ტრადიციულ სამომხმარებლო ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ხელშეწყობის მიზნით;
- მეციტრუსეობის რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამის დამუშავება და
მისი

განხორციელებისათვის

საბიუჯეტო

და

დაფინანსების

ალტერნატიური

წყაროების მოძიება და რაციონალური გამოყენება;
- მეციტრუსეობის რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამის განხორციელების
ეკონომიკურად დასაბუთებული პარამეტრების დადგენა და მის საფუძველზე ბიზნეს
წინადადებების მომზადება პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის.
- 2015 წელს აკადემიის წ/კ რ. ჯაბნიძე მოხსენებით გამოვა საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე.

6.2. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero
ganyofileba
akademikos mdivani - akademikosi zurab cqitiSvili
swavluli mdivani - doqtori anatoli giorgaZe
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akdemiis
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa
da
mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebaSi gaerTianebulia
akademiis 4 namdvili wevri (akademikosi).
akademikosebi: guguSvili jemali, tyemalaZe gurami, yuraSvili
Tengizi, cqitiSvili zurabi.
6.2.1. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis
2014 wlis samuSao gegma
# sakiTxebis
ganxilvis pasuxismgebeli
SeniSvna
(Temebis
dro
Sesrulebaze
dasaxeleba)
1
2
3
4
5
ianvari
akademikosi
mecxoveleobis,
zurab cqitiSvili
veterinariis,
1
akad. doqtori
sakvebwarmoebisa da
anatoli giorgaZe
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis
samecniero
ganyofilebis
ანგარიში 2013 wels
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gaweuli muSaobis
შესახებ;

2

3

4

5

6

7

8

Semodgomaze TuTis Tebervali akademiis wevrgauxeSebuli
korespondenti giorgi
foTlisagan
nikoleiSvili
mecxoveleobis
aratradiciuli
აკად. doqtori Tინათინ
sakvebis (nekeris)
dalaliSvili
damzadeba,
mizanSewoniloba da
efeqturoba
Semodgoma zamTris
Tebervali akademikosi
periodSi rZis
zurab cqitiSvili
deficitis
arsebobis gamo
mcenareuli
cximebis moxmarebiT
gamowveuli
safrTxeebis Sesaxeb
marti
akademikosi
cxovelTa
Tengiz yuraSvili
aRwarmoebaze
moqmedi faqtorebi
akademikos Tengiz
yuraSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos zurab
cqitiSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos jemal
guguSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
zoonozuri
daavadebebi
saqarTveloSi da
misi sawinaaRmdego
RonisZiebebis
Sesaxeb

aprili

akademikosi Tengiz
yuraSvili

aprili

akademikosi zurab
cqitiSvili

aprili

akademikosi jemal
guguSvili

ივლისი

akademikosi
Tengiz yuraSvili
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9

rZis nedleulis
kompleqsuri
gadamuSavebis
ZiriTadi
RonisZiebebis
Sesaxeb

noemberi

akademikosi
zurab cqitiSvili

6.2.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
mecxoveleobis, veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis mier 2014 wels Casatarebeli RonisZiebebis
gegma
ganxilvi ჩატარების პასუხისმგებელი
s forma
# ღონისძიების
შენიშვნებ
თარიღი
ჩატარებაზე
ი
დასახელება
Mmrgvali აპრილი
mecxoveleobis,
საქართველოSi
magida
veterinariis,
veterinariis
sakvebwarmoebis
1 arsebuli
a da
mdgomareoba,
mecxoveleobis
ახალი პროექტები,
produqtebis
სამომავლო გეგმები,
gadamuSavebis
ახალი შეთავაზებები;
samecniero
ganyofileba
mrgvali
saqarTvelos
2 sursaTis/
აპრილი
cxovelis sakvebis
magida
soflis
uvneblobis,
meurneobis
veterinariisa da
mecnierebaTa
mcenareTa dacvis
akademiis
kodeqsis ganxilva
samecniero
ganyofilebebi
sasoflo-sameurneo
saqarTvelos
ოქტომბერ
mcenareTa,
soflis
ი
3
cxovelTa,
seminari
meurneobis
frinvelTa
mecnierebaTa
endemuri
akademiis
adgilobrivi
samecniero
jiSebis arsebuli
ganyofilebebi
mdgomareoba,
gamravleba,
seleqcia,
konservacia
agraruli
mrgvali
saqarTvelos
ოქტომბერ
magida
soflis
ი
4 mecnierebis
gadarCenisa da
meurneobis
maRalkvalificiur
mecnierebaTa
i
akademiis
kadrebis
samecniero
momzadebis
ganyofilebebi
problemebi
246

ganyofilebaSi 2014 wels Catarda 9 sxdoma.
pirveli sxdoma Catarda 15 ianvars da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa
da
mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis mier 2013 wels
gaweuli muSaobis angariSis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos mdivani
zurab cqitiSvili;
swavluli mdivani akad. doqtori
anatoli giorgaZe. 2. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis 2014
wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos
mdivani zurab cqitiSvili; swavluli mdivani akad. doqtori anatoli
giorgaZe.
3.
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa
da
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis
asocirebuli
wevrebis
Sesaxeb.
4.
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa
da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis wevrebis mier SemuSavebuli rekomendaciebis
Sesaxeb.
meore sxdoma Catarda 14 Tebervals da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
Semodgoma zamTris periodSi rZis deficitis arsebobis gamo mcenareuli
cximebis moxmarebiT gamowveuli safrTxeebis Sesaxeb; momxsenebeli:
akademikos mdivani zurab cqitiSvili. 2. Semodgomaze TuTis gauxeSebuli
foTlisagan mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeris) damzadeba,
mizanSewoniloba
da
efeqturoba;
momxseneblebi:
akademiis
wevrkorespondenti
giorgi
nikoleiSvili;
akad.
doqtori
TinaTin
dalaliSvili.
mesame sxdoma Catarda 20 marts da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akreditaciis procedurebi saqarTveloSi (personalis serTificireba).
momxsenebeli: saqarTvelos akreditaciis saagentos Tavmjdomare paata
gogoliZe.
meoTxe sxdoma Catarda 16 aprils da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
cxovelTa aRwarmoebaze moqmedi faqtorebi. momxsenebeli: akademikosi
Tengiz yuraSvili. 2. akademikos jemal guguSvilis angariSi 2013 wels
Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb. 3.
akademikos Tengiz
yuraSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.
4. akademikos zurab cqitiSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero muSaobis Sesaxeb.
mexuTe sxdoma Catarda 13 maiss da ganxiluli iqna sakiTxi: 1.
saqarTvelos parlamentis ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis
komitetis
Tavmjdomaris,
batoni i.
kiRuraZis
werilis
Sesaxeb.
momxsenebeli: akademikos mdivani zurab cqitiSvili.
meeqvse sxdoma Catarda 13 ivniss da ganxiluli iqna sakiTxi: 1.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
mier
SemuSavebuli
“soflis
meurneobis
ganviTarebis
problemebi
da
gadawyvetis
mimarTulebebi”
mecxoveleobis
ganviTarebis
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perspeqtivebisadmi gamoTqmuli mosazrebebisa da winadadebebis Sesaxeb.
momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili
meSvide sxdoma Catarda 30 ivliss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebTa akademiis mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa
da
mecxoveleobis
produqtebis
gadamuSavebis samecniero ganyofilebis vakantur adgilze akademikosis
(akademiis namdvili wevris) SifriT 010303 cxovelTa da frinvelTa kveba
(bioqimiis mimarTulebiT) asarCev konkursSi monawile kandidatis
biologiis mecnierebaTa doqtoris, profesoris, guram tyemalaZis
winasaarCevno moxseneba. momxsenebeli: biologiis mecnierebaTa doqtori,
profesori guram tyemalaZe. 2. saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
namdvil
wevrad
arCevasTan
dakavSirebiT
saarCevno-saeqsperto
komisiis
mier
daSvebuli
kandidatisaTvis
rekomendaciis micemis Sesaxeb (faruli kenWisyra).
3. zoonozuri
daavadebebis gavrcelebis mdgomareoba saqarTveloSi da masTan brZolis
mecnieruli siaxleebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi Tengiz
yuraSvili.
merve sxdoma Catarda 25 noembers da ganxiluli iqna sakiTxi: rZis
warmoebis
efeqturobis
ganmsazRvrel
faqtorTa
klasifikacia.
momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili.
mecxre sxdoma Catarda 22 dekembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
riskis
Sefasebis
damoukidebeli
samsaxuris
struqturis,
misi
funqcionirebisaTvis
saWiro
normatiuli
aqtebis
proeqti. momxseneblebi: akademikosi zurab cqitiSvili.
aRsaniSnavia,
rom
ganyofilebis
organizebiT
Catarda
sxva
mniSvnelovani RonisZiebebi: seminari - sasoflo-sameurneo cxovelTa da
frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis
arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;
mrgvali
magida - “sursaTis, cxovelis sakvebis uvneblobis, veterinariisa da
mcenareTa dacvis kodeqsis ganxilva”.
garda amisa ganyofilebis wevrebma aqtiuri monawileoba miiRes
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
mier
damuSavebuli dokumentis "soflis meurneobis ganviTarebis problemebi
da gadawyvetis mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve TavinTi mosazrebebi,
SeniSvnebi da winadadebebi daafiqsires saqarTvelos soflis meurneobis
saministros mier Seqmnil soflis meurneobis ganviTarebis strategiaze
(2015-2020).
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6.2.3. ganyofilebis wevrebis mokle angariSebi
6.2.3.1. akademikosi jemal guguSvili
მრავალ წლიანი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები
(2000-2013)
დასრულდა
2013
წელს,
თემა:
„მაღალპროდუქტიული

ჯიშური

ჯგუფის

ბოცვრების

გამოყვანა, პროდუქტიულობის შესწავლა და სრულყოფა”,
ხელმძღავანელი ჯ. გუგუშვილი, საანგარიშო 2014 წელს,
იმასთან დაკავშირებით, რომ კუმისის მებორცვეობის
კომპლექსმა

შეიცვალა

პროფილი

მიღებული

მაღალპროდუქტიული
ბოცვრის
სულადობა
განთავსებული იქნა კუმისის, საგარეჯოს და მარტყოფის
პირად

საკარმიდამო,

გლეხურ

მეურნეობებში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით მზადდება რეკომენდაცია თემაზე „ჯიშთაშორისი
შეჯვარების საფუძველზე მაღალპროდუქტუული ბოცვრის მოშენება გლეხურ
მეურნეობებში“.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში ჩაბარებული აქვს სამეცნიერო
ნაშრომი „მებოცვრეობა გლეხურ მეურნეობაში“, მიმართულება-ორგანული სოფლის
მეურნეობა. ნაშრომში განხილულია ცხოველთა შენახვის, მოვლა-პატრონობის,
კვების

და სანაშენე

საქმის

ორგანიზაცია

მებოცვრეობის

დარგის

შემდგომი

განვითარების მიზნით. ჩაბარებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი ჟურნალში-„ახალი
აგრარული საქართველო“, თემა „საქართველოში გავრცელებული ბოცვრის ჯიშების
პროდუქტიულობის დახასიათება“.
ნაშრომი

შეეხება,

ჩვენ

ქვეყანაში

გავრცელებული

ბოცვრის

ჯიშების

პროდუქტიულობის გაზრდას ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების საფუძველზე.
მ/წლის 30 ოქტომბერს სსმმ აკადემიის სემინარზე: „ცხოველთა, ფრინველთა
ენდემიური სახეობების, აბორიგენული და სელექციური ჯიშების არსებული
მდგომარეობა, გამრავლება, სელექცია, კონსერვაცია“. გააკეთა მოხსენება თემაზე:
„საქართველოში

გავრცელებული

ბოცვრის

ჯიშების

პროდუქტიულობის

მაჩვენებლები და მისი გაუმჯობესების გზები“.
აკად. ჯ. გუგუშვილმა მონაწილეობა მიიღო სსმმ აკადემიის მიერ ჩატარებულ
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 2014 წლის 2-3-4- ოქტომბერს „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და
უსაფრთხო განვითარებაზე“.
2014 წლის 16 აპრილს მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოების და
მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაში აკად.
ჯ. გუგუშვილის მიერ გაკეთდა 2013 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის
ანგარიში 2014 წლის 13 მაისს, ჩატარებულ სხდომაზე (ოქმი #5); განხილული იქნა
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საკითხი და ეთხოვა საქართველოს პარლამენტს, გაუქმებული

საქართველოს

ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტის აღდგენის შესახებ.
წინადადებები:
ბოცვრის გავრცელების ძირითადი არეალი პირად საკარმიდამო, გლეხურ
მეურნეობაშია განთავსებული, მიზანშეწონილად მიაჩნია განისაზღვროს დარგის
სისტემური ანალიზი, რისთვისაც საჭიროა განხორცილდეს შემდეგი ღონისძიებები:
ცხოველის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე მებოცვრეობა
სასურველია განვითარდეს გლეხურ და ფერმერულ მეურნეობებში; მიზანშეწონილია
ბოცვრები მოშენდეს საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებთან შეგუებული
და აპრობირებული ცხოველები, კერძოდ, დასავლეთ საქართველოში თეთრი
გოლიათი, კალიფორნიული. მოქმედებაში უნდა შევიდეს კანონი „სანაშენო საქმის
შესახებ“. ბოცვრის გენეტიკური პოტენციალის სრული რეალიზაციისათვის საჭიროა
მარცვლელულის, ბოსტნეულის და ბაღჩეულის საკვების წარმოების გაზრდა. დარგის
არსებული მდგომარეობის განვითარებისათვის ფართო გზა უნდა დაეთმოს
კოოპერირებას. ფერმერთა დაფინანსებისათის გამოყენებული იქნეს დაფინანსების
გრძელვადიანი დაკრედიტების ფორმა ლიზინგი. სრულად იქნას გამოყენებული
აგრარულ სექტორში მომუშავე მეცნიერთა პოტენციალი.
დარგობრივ განყოფილებებში განხილული იქნეს მეცხოველეობის შემდეგი
საკითხები: სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვება, მეძროხეობის, მეცხვარეობის,
მეთევზეობის,

მებორცვეობის,

მეცხენეობის,

მეღორეობის,

მეფრინველეობის,

კინელოგიის, მეფრინველეობის, გენეტიკა- მომშენებლობის არსებული მდგომარეობა
და გზები.
აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარდეს სემინარები, მრგვალი მაგიდა
და კონფერენციები.
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და აღმავლობის მიმართულებით აკად. ჯ.
გუგუშვილს მიზანშეწონილად მიაჩნია: სოფლად კერძო საკუთრების და საბაზრო
ურთიერთობების განმტკიცება და განვითარება, პრივატიზაციის მაღალი დონე,
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციების მჭიდრო კავშირის დამყარება და
ურთიერთობა, ამასთანავე გასაღების ტევადი ბაზრის სიახლოვე, მნიშვნელოვნად
გაიზარდოს ქვეყნის საესქსპორტი პროდექციის (ღვინო, ბრენდი, მინერალური
წყლები) ხარისხი და ავტორიტეტი, სოფლის მეურნეობის ტექნიკური საშუალებით
უზრუნველყოფა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მაღალი წილი, აგრარული
პროდუქციის ექსპორტის ზრდა, საცალო ვაჭრობის სწრაფი განვითარება, მიწის
რეფორმის სრულყოფა. ეროვნული საკადასტრო ინფორმაციული სისტემის შექმნის
საფუძველზე მიწის ბაზრის ჩამოყალიბება, მეცხოველეობის დარგის აღორძინება,
მათი მოშენების დროს ორიენტაცია გაკეთდეს ჩვენში არსებულ უნიკალურ ჯიშებზე
სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერა და მათი მონაცემების გავრცელება, აგრარული
მეცნიერებისა და განათლების ხელშეწყობა.
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6.2.3.2. akademikosi guram tyemalaZe
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis namdvil wevrad (akademikosad)
arCeul
iqna 2014 wlis 5 agvistos.
I.

saqarTvelos
teqnikuri
universitetis
agraruli mecnierebebisa da biosistemebis
inJineringis 2014 wels Seqmnil fakultetze
xelmZRvanelobda
doqturanturis
saganmanaTleblo
programas
“agraruli
teqnologiebi”. saganmanaTleblo programiT gaTvaliswinebulia
Semdegi ZiriTadi (1-3) da arCeviTi (4-5) sagnebi:
1. miwaTmoqmedebis produqtebis warmoebis agroteqnologiebi;
2. agrarul kulturaTa bioqimiia;
3. mcenareTa izolirebuli kulturebis bioteqnologiebi;
4. agraruli teqnologiebis fermentuli meqanizmebi;
5. agroqimia-niadagTmcodneoba;
II.

saqarTvelos teqnikur (1-2) da agrarul (3) universitetebSi
kiTxulobda leqciebis kurss sagnebSi:
1. agrarul kulturaTa bioqimia – agraruli teqnologiebis
doqtorantebisaTvis.
2. struqturebi
da
reaqciebi
bioqimiur
procesebSi
–
mecxoveleobisa
da
agronomiis
specialobis
bakalavrebisaTvis.
3. bioqimiis safuZvlebi – agronomiisa da zooveterinaruli
specialobis bakalavrebisaTvis.

III.

2014 wels (04.05 noemberi) monawileobda or konferenciaSi:
1. mesame saerTaSoriso konferenciaSi – “mecniereba da religia”
– romelic mieZRvna akademikos iveri frangiSvilis xsovnas.
moxsenebis Tema: “zogierTi qarTuli saeklesio terminisa da
sintagmis marTebuli dawerilobis Sesaxeb”.
2. Tbilisis saxelmwifo universitetis Aarnold Ciqobavas
enaTmecnierebis
institutis
meore
konferenciaSi
–
“samecniero terminologia” – romelic mieZRvna rogneda
RambaSiZis
xsovnas
(28-29
oqtomberi).
moxsenebis
Tema:
“zogierTi qarTuli da ucxouri terminis dawerilobis,
warmoTqmisa da semantikuri Sesabamisobis Sesaxeb”.

IV.

2014 wels, profesorebTan besarion doWvirTan da gia soxaZesTan
erTad, amerikul samecniero JurnalSi Open Journal Biochemistry
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gamosaqveyneblad gadasca statia: “A New Approach To The Estimation
Of The Parameters Of The Michaelis-Menten Equation“; statia miRebulia
redaqciis mier da dagegmilia misi dabeWdva 2015 wlis pirvel
naxevarSi (statia Tan erTvis angariSs). naSromi eZRvneba
fermentuli reaqciebis stoqastikuri modelis damuSavebas.
stoqastikuri meTodebis gamoyenebiT mowodebulia formula
kinetikuri parametrebis, kerZod, mixaelis-mentenis gantolebis
koeficientebis
gansazRvrisaTvis.
ganxilulia
araerTi
praqtikuli magaliTi
V.

saangariSo periodSi agrZelebda muSaobas 2013 wels gamocemuli
wignebis: “bioqimiis safuZvlebi” da “bioqimiisa da molekuluri
biologiis enciklopediuri leqsikonis” meore gadamuSavebul da
srulyofil
gamocemaze.
magaliTad,
leqsikons
daemata
daaxloebiT 1000 termini Sesabamisi ilustraciebiT.
saqarTvelos
teqnikuri
universitetis
agraruli
mecnierebebisa
da
biosistemebis
inJineringis
fakultetis
bakalavriatisaTvis, kerZod, agronomiuli da mecxoveleobis
specialobis
studentebisaTvis,
guram
tyemalaZis
xelmZRvanelobiT iTargmna da redaqtireba gaukeTda amerikeli
avtorebis wigns “General, Organic and Biochemistry“.

VI.

saangariSo periodSi, kerZod, 2014 wlis 25 noembers akademiis
mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis sxdomaze
gaakeTa moxseneba Temaze: “adamianTa kvebaSi trans-cximebis
uaryofiTi
gavlenis,
mavneblobisa da
riskebis
Sesaxeb”.
moxsenebaSi yuradReba gamaxvilebuli iko trans-cximebis qimiur
da bioqimiur aspeqtebze, agreTve maTi moqmedebis SesaZlo
meqanizmebze;

VII.

akad. guram tyemalaZis xedva, zogadad, bioqimiisa da bioqimiuri
kvlevis Sesaxeb agrarul mecnierebebSi, kerZod, cxovelTa da
frinvelTa kvebaSi, mecxoveleobis produqtebis warmoebisa da
gadamuSavebis teqnologiur da bioteqnologiur procesebSi.

radgan cxovelTa da frinvelTa kvebis mizans warmoadgens:
1. maTi zrda-ganviTarebis stimulireba da produqtiulobis, amaRleba.
2. dabalansebuli racionis SemuSaveba da Senaxvis higienuri pirobebis,
veterinaruli
samsaxuris
srulyofa
da
adamianisaTvis
uvnebeli
produqciis warmoeba, guram tyemalaZis azriT, Aam ori umTavresi miznis
misaRwevad saWiro iqneba:
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1. cxovelTa da frinvelTaTvis sakvebmopovebisa da warmoebis warmadobis
gazrda da garemo pirobebis gaumjobeseba (niadagis, atmosferosa da
wylebis ekologiur sisufTaveze zrunva da sxv.).
2. TviT mcenareuli sakvebis (balaxis, Tivis, senaJis) mravalferovnebis
gazrda da, rac mTavaria, dabalansebuli sakvebis damzadeba.
zemoT motanili miznebis aRsrulebasa da dasaxuli amocanebis
gadawyvetaSi bioqimias SeuZlia Tavisi sityvis Tqma. sayovelTaod
cnobilia, rom nebismieri mcenare, aseve cxoveli karg klimatur
pirobebSi, nayofier niadagze, daubinZurebeli atmosferosa da wylebis
pirobebSi iZleva uxv da yuaTian produqcias. aqedan daskvna:
1. unda gamkacrdes moTxovnebi yvela gadamamuSavebeli
didi Tu
patara qarxnis, fabrikisa Tu sawarmos, individualuri, glexuri Tu
fermeruli meurneobis mier warmoebuli yvela saxis produqtis
uvneblobaze.
amasTan,
yvela
aRiWurvos
Tanamdrove
gamwmendi
nagebobebiT da maTzec dawesdes saTanado saxelmwifo regulireba.
saxelmwifos mier agreTve unda dawesdes atmosferosa da wylebis
mudmivi
qimiur-bioqimiuri,
toqsikologiuri
da
mikrobiologiuri
kontroli.
aikrZalos
xmarebidan
amoRebuli
da
vadagasuli
pesticidebisa da Sxam-qimikatebis gauazrebeli, TviTneburi gamoyeneba.
2. sakvebi
mcenareebis
produqtiulobisa
da
uvneblobis
uzrunvelyofis mizniT, unda ganxorcieldes: axali sertificirebuli
bunebrivi danamatebis Seqmna, SerCeva da gamoyeneba sxva produqtebTan
kombinirebis gziT;
agroteqnikuri, agroqimiuri da melioraciuli
RonisZiebebis gaumjoseba; niadagis bioqimiur-mikrobiologiuri Seswavla;
mcenareebSi
energiisa
da
nivTierebebis
(aminomJavebis,
cilebis,
naxSirwylebis, vitaminebisa da sxv. ) cvlasa da maTs fotosinTezur
aqtivobaze mineraluri marilebis, organuli sasuqebis,
biologiurad
aqtiuri nivTierebebis, sxvadasxva biopreparatebisa da stimulatorebis
gamocda-gamoyeneba da Sesabamisi rekomendaciebis gacema.
3. TviT sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa organizmSi
mimdinare nivTierebaTa cvlaze sakvebSi Setanili sxvadasxva mcenareuli,
cxoveluri Tu mikrobiologiuri danamatis
bioqimiuri gavlenis
Seswavla – asakis, sezonurobis, geografiuli mdebareobisa da klimatis
gaTvaliswinebiT da mecnierulad dasabuTebuli rekomendaciebis gacema.
cxadia, aRniSnuli danamatebisa da danamatiani sakvebis toqsikologiuri,
mikrobiologiuri gamokvlevebis, agreTve danamatebis farmakodinamikisa
da farmakokinetikis Seswavlis safuZvelze.
amgvarad, bioqimia – agrarul mcenareTa bioqimiis, cxovelTa da
frinvelTa kvebis bioqimiis, rZisa da rZeproduqtebis bioqimiis, xorcisa
da xorcproduqtebis bioqimiis, niadagis bioqimiis, mikroorganizmTa
bioqimiisa da sxvaTa saxiT emsaxureba niadagSi, mcenaresa da cxovelSi,
sakvebi produqtebisa da sakvebi nedleulis gadamuSavebis teqnologiur
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procesebSi mimdinare qimiuri da bioqimiuri procesebis mizandasaxuli
marTvisa da regulirebis meqanizmebis Seswavlas, axali inovaciuri
bioqimiuri meTodebis damuSavebasa da sxva, rac, saboloo jamSi,
emsaxureba agraruli kulturebis nayofierebisa da produqciis xarisxis
gaumjobesebasa
da
amaRlebas;
sakvebi
produqciis
warmoebis
teqnologiuri sqemebis optimizacias; uvnebeli produqciis warmoebas;
maTs
racionalur
da
efeqtur
gamoyenebas;
niadagis
dacvas
gamofitvisagan; haerisa da wylebis dacvas dabinZurebisagan; janmrTeli
garemos
Seqmnas,
normaluri
sayofacxovrebo
pirobebisa
da
keTildReobis gaumjobesebas.
D
da bolos, gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces soflis
meurneobis yvela dargSi da upirvelesad, agrokulturebisa da
sasoflo-sameurneo
cxovelebis
warmoebisa
da
gadamuSavebis
teqnologiebSi, mcenareTaA da cxovelTa kvebaSi, sakvebwarmoebasa da
veterinariaSi
axali
inovaciuri
teqnologiebis,
meTodebisa
da
midgomebis damuSavebas. aRniSnul dargebSi inovaciebs ki safuZvlad
unda daedos kvlevis qimiuri, biologiuri da mikrobiologiuri
SesaZleblobebi.
Mmxolod
am
gziT
SeiZleba
konkurentunariani,
saerTaSoriso standartebis moTxovnebis Sesabamisi qarTuli produqciis
warmoeba da msoflio bazarze Rirseuli adgilis dakaveba. dRes es aris
realurad miRwevadi.
zemoTqmulis ganxorcielebas didad Seuwyobs xels saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTaAakademia,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministrosTan
mTavrobis
dadgenilebiT
Seqmnili
saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis samecniero kvleviT
centri Tavisi samecniero potencialiT,
materialuri resursebiT,
dasaxuli miznebiTa da amocanebiT; agreTve saqarTvelos teqnikur
universitetSi Seqmnili agraruli mecnierebebisa da biosistemebis
inJineringis fakulteti.

6.2.3.3. akademikosi Tengiz yuraSvili
1. „რძის

შემგროვებელ

საწარმოებში

და

გადამამუშავებელ

ნედლეულის

კეთილსაიმედობის

კონტროლის

ბრუცელოზზე
მეცნიერულად

დასაბუთებული სისტემის შემუშავება“ პროექტის
ხელმძღვანელი.
2. მე-5 კურსის სტუდენტებისათვის საგნები:
2.1. ზოონოზები.
2.2.ცხოველთა ინფექციური დაავადებები.
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3. გამოქვეყნებული სტატიები:
N ნაშრომის სახელწოდება
1

ჟურნალის დასახელება

სასმელი წყლის ხარისხის

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი

გავლენა ქვეყნის ეკოლოგიურ

- „კვალი“ 2014 გვ. 65-70

მდგომარეობაზე და ცხოველების
ჯანმრთელობაზე
2

ბროილერის ჯანმრთელად
გამოზრდა და მისგან ხარისხიანი

ჟურნალი - „პროაგრო“ 2014 N3 გვ.26-28

და უვნებელი ხორცის მიღება
3

კლიმატური პირობების გავლენა
ცხოველის ჯანმრთელობაზე

საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები“კლიმატის ცვლილება და
მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის
მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე.” თბილისი 2014
გვერდი 419-421

4

ბოცვრის ბიოლოგია, მოვლაშენახვა, კვება და ვეტერინარული

ჟურნალი - „პროაგრო“ 2014 N4 40-43

მომსახურება

4. საერთაშორისო სემინარი - „ვეტერინარული სამსახური სომხეთისა და
საქართველოს სასაზღვრო რეგიონებში“. მოხსენება: „ზოონოზები და მათთან
ბრძოლა“. 05-07 მაისი, 2014, წახკაძორი, სომხეთი.
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია - „კლიმატის ცვლილება და მისი
გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“.
მოხსენება: „კლიმატური პირობების გავლენა ცხოველთა ჯანმრთელობაზე“.
02-04 ოქტომბერი 2014, თბილისი, საქართველო.
5. წარდგენილი საგრანტო პროექტები:
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N
პროექტის დასახელება

დონორი
როლი პროექტში

1

Spread of Campylobacteria in

ორგანიზაცია

მენეჯერი

GRDF

მენეჯერი

ტექნიკური

Animals and foor Products of
Animal Origin, Identification of
Isolated Cultures and T heir
Antibiotic Resistance
2

ცხოველთა ტრიქოფიტიის
სამკურნალო მალამოს

ინოვაციის

დამზადების სამრეწველო

პროგრამა

ტექნოლოგიის და დიზაინის
შემუშავება (დახვეწა),
სერიული წარმოების
დაწყება, მოხმარების
არეალის ზრდა და ბაზრის
გაფართოება.
3

ბაქტერიების სახეობების
გავრცელება და მათი

ძირითადი
პერსონალი

რუსთაველის
ფონდი

ცხოველთა აღწარმოების

ძირითადი

რუსთაველის

დაქვეითების, (უნაყოფობისა
და ბერწიანობის ) მიზეზების

პერსონალი

ფონდი

მნიშვნელობა მშობიარობიოს
შემდგომი ენდომეტრიტით
დაავადებულ ძროხებში
4

შესწავლა და მისი თავიდან
აცილების გზები.
5

6

Zoonotic Risk Assessment Study ძირითადი
in Georgia and Kyrgyz Republic

პერსონალი

მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის უცნობი

ძირითადი
პერსონალი

დაავადების ეთიოლოგიის
დადგენა
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GRDF

რუსთაველის
ფონდი

7

ცხოველისა და ფრინველის

ძირითადი

ადგილობრივი გენოფონდის

პერსონალი

საპატრიარქო

მდგომარეობის შეფასება
მათი აღდგენების, მოშენების,
ჯანმრთელობის დაცვის
რეკომენდაციების შემუშავება
და კატალოგის მომზადება.
8

The study of suitability of

მენეჯერი

GRDF

animal drinking water,
identification of the separated
pathogens and determination of
the antibiotic resistance

6. სამეცნიერო განყოფილებაში და აკადემიურ საბჭოზე გაკეთებულია მოხსენება:
„ზოონოზები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები“
7. 1. საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაცია - წევრი;
2. საქართელოს მემამულეთა კავშირი - ვიცე პრეზიდენტი;
3. ჟურნალ „მოამბის“ რედკოლეგია - წევრი;
4. ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ რედკოლეგია - წევრი.
5. მრავალი სახელმძღვანელოს, დამხმარე სახელმძღვანელოს, მონოგრაფიის
და ბროშურის რედაქტორი ან რეცენზენტი.
8.1. ტრენინგი ფერმერებისათვის თემაზე:

ინფექციური

დაავადებების

პროფილაქტიკა მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში. - თბილისი, შ.პ.ს „კავკასიის
გენეტიკა“. 11 აგვისტო 2014 წ.
8.2.
სასწავლო
გარემოს
მინიმალური
სტანდარტების
შემუშავება
(ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი). - საქართველოს ბავშთა
ფედერაცია. 15 აპრილი-31 აგვისტო 2014 წ.
8.3. სემინარში მონაწილეობა - ბაიერის ფირმის პრეპარატები პროდუქტიული
ცხოველებისათვის. ქ. ბორჯომი. 30 სექტემბერი 2014 წ.
8.4. სემინარში მონაწილეობა - დერმატიტების ეტიოლოგია, დიაგნოსტიკა და
მკურნალობა. ქ. თბილისი, 6 ივლისი, 2014 წ.
8.5. ტრენინგი - ნინოწმინდის რაიონის ვეტერინარი ექიმებისათვის, თემაზე:
ჩლიქების დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა.
ორგანიზატორი „HEIFER“-ი. ნინოწმინდა, 10 თებერვალი 2014 წ.
8.6. ტრენინგი - დმანისის რაიონის ვეტერინარი ექიმებისათვის, თემაზე:
ცხოველთა გინეკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და
პროფილაქტიკა. ორგანიზატორი „HEIFER“-ი, დმანისი, 14 მარტი, 2014 წ.
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8.7. ტრენინგი - ფრინველის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და
პროფილაქტიკა საოჯახო პირობებში. ახმეტა, 18 მარტი, 2014 წ.
8.8. ტრენინგი - ფრინველის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და
პროფილაქტიკა საოჯახო პირობებში. სიღნაღი, ნუკრიანი, 21 მარტი, 2014.
8.9. ტრენინგი - ღორის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და
პროფილაქტიკა საოჯახო ფერმებში. სიღნაღი, ნუკრიანი, 6 აპრილი, 2014 წ.
8.10. ტრენინგი - ღორის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და
პროფილაქტიკა საოჯახო ფერმებში. ახმეტა, 17 აპრილი, 2014 წ.
8.11. კოლეჯებში მოდულური სწავლების პროგრამის პილოტირების
მონიტორინგი (ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი).
- 15 ივლისი 2014 წ, სენაკი;
- 18 ივლისი, 2014 წ, ახალციხე.
- 22 ივლისი, 2014 წ, კაჭრეთი.
- 8 აგვისტო, 2014 წ, სენაკი.
- 12 აგვისტო, 2014 წ, ახალციხე.
- 18 აგვისტო, 2014 წ, კაჭრეთი.
9. FAO-ს დაკვეთით გადაღებულია კლიპი - ბოცვრის მოვლა-შენახვა, კვება,
ვეტერინარული მომსახურება. მაისი-სექტემბერი, 2014 წ.
10.

თბილისში

ჩატარებულ

მრავალ

პრეზენტაციაში

და

შეხვედრაში

მონაწილეობა.
11. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომისიებში მუდმივი მონაწილეობა.
12. წინადადებები:
12.1. ვეტერინარია უნდა გახდეს რეგულირებადი დარგი და ვეტერინარი ექიმის
მომზადება კვლავ უნდა დაუბრუნდეს 5 წლიან (300 კრედიტიან) სწავლებას.
- აუცილებლად უნდა იქნეს მიღებული კანონი „სავეტერინარო მედიცინის
შესახებ“.
- მისაღებია ასევე კანონი „ვეტერინარ ექიმთა სერტიფიცირების შესახებ“.
ვეტერინარ ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდეს ყოველ 5 წელიწადში
ერთხელ.
- რეზიდენტურის ან სპეციალური კურსებით უნდა დავიწყოთ ვეტერინარ
ექიმთა გადამზადება (ვიწრო სპეციალიზაცია). მეცხოველეობის ცალკეულ
დარგებში (მეფრინველეობა, მეცხოველეობა და სხვა) და სასაკლაოზე,
ცხოველური პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოებში სამუშაოდ და
ა.შ.
12.2.
ქვეყანაში
ცხოველთა
სადგომებში
ვეტერინარიულ-სანიტარიული
მდგომარეობა და მათი გაჯანსაღების გზები.
12.2. ცხოველთა დაწყურვების პირობები და მისი ორგანიზაციის გზები.
12.3. საქართველოში ბოლო 20 წლის მანძილზე გავრცელებული ახალი
დაავადებები.
12.4. მრგვალი მაგიდა „ვეტერინარია დღეს და ხვალ“
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6.2.3.4. akademikosi zurab cqitiSvili
2014 wels igi agrZelebda muSaobas
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
mecxoveleobis,
veterinariis,
sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis
gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos
mdivnad. misi xelmZRvanelobiT Catarda 9 sxdoma,
seminari
sasoflo-sameurneo
cxovelTa
da
frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da
seleqciuri
jiSebis
arsebuli
mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;
mrgvali magida - “sursaTis, cxovelis sakvebis uvneblobis, veterinariisa
da mcenareTa dacvis kodeqsis ganxilva”.
ganyofilebaSi ganxilul or sakiTxTan dakavSirebiT gaigzavna
werilebi
saqarTvelos
parlamentSi
(vetrinaris
specialobis
regulirebadi
specialobebis
nusxaSi
Setanisa
da
gauqmebuli
zooteqnikur-saveterinaro
universitetis
aRdgenis
TxovniT)
da
saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi (zoonozuri daavadebebis
Sesaxeb)
garda amisa, man aqtiuri monawileoba miiRo saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis mier damuSavebuli dokumentis
"soflis
meurneobis
ganviTarebis
problemebi
da
gadawyvetis
mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve Tavisi mosazreba da SeniSvna daafiqsira
saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier Seqmnil soflis
meurneobis ganviTarebis strategiaze (2015-2020).
mimdinare wels igi aseve monawileobda soflis meurneobis
samecniero centris sxvadsxva vakantur poziciebze kandidatTa SerCevis
sakonkurso-saatestacio komisiis muSaobaSi.
monawileba miiRo saerTaSoriso samecniero konferenciaSi 2, 3,
4, oqtomberi – Tbilisi “klimatis cvlileba da misi gavlena soflis
meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”. xelmZRvanelobda
seqciis “klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da
usafrTxo
ganviTareba
mecxoveleobaSi”
muSaobas.
monawileobda
saparlamento fraqcia “qarTuli ocneba - mrewvelebis” Tbilisis ofisSi
gamarTul
SexvedraSi,
sadac
moxda
saqarTvelos
kanonis
“sursaTad/cxovelis sakvebad gamoyenebuli genetikurad modificirebuli
organizmebis da maTgan warmoebuli genmodificirebuli produqtis
etiketirebis Sesaxeb” proeqtis ganxilva.
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6.3. agrosainJinro samecniero ganyofileba
akademikos mdivani - akademikosi revaz maxarobliZe
swavluli mdivani - doqtori anatoli giorgaZe
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis agrosainJinro
samecniero ganyofilebaSi gaerTianebulia akademiis 9 wevri. maT Soris
akademiis namdvili wevri 5 da akademiis wevr-korespondenti 4.
akademikosebi: didebuliZe aleqsandre, vaSakiZe arCili, kacitaZe jemali,
maxarobliZe revazi, WalaganiZe SoTa.
wevr-korespondentebi: bedia omari (gardaicvala 2014 wlis 02 dekembers),
gabunia nodari, sariSvili daviTi, SafaqiZe elguja.
6.3..1. agrosainJinro

#

samecniero ganyofilebis 2014 wlis samuSao gegma

sakiTxebis
(Temebis dasaxeleba)
2

Gganxilvis pasuxismgebeli
dro
Sesrulebaze
3
4

agrosainJinro
samecniero
ganyofilebis
ანგარიში 2013 wels
gaweuli muSaobis
შესახებ;

ianvari

akademikosi
revaz
maxarobliZe
akad. doqtori
anatoli giorgaZe

soflis meurneobaSi
mcire mewarmeobis
ganviTarebis
koncefciis Sesaxeb
akademikos
aleqsandre
didebuliZis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos arCil
vaSakiZis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos jemal
kacitaZis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
meabreSumeobis
warmoebis axali
teqnologiebi da

ianvari

akademikosi
nugzar
baRaTuria

Tebervali

akademikosi
aleqsandre
didebuliZe

Tebervali

akademikosi arCil
vaSakiZe

Tebervali

akademikosi jemal
kacitaZe

1

1

2

3

4

5

6

marti
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SeniSvna
5

7

8

9

10

11

12

13

teqnikuri
saSualebebi
fermerul
meurneobebSi
akademikos revaz
maxarobliZis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos SoTa
WalaganiZis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademiis wevrkorespondentis omar
bedias angariSi 2013
wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademiis wevrkorespondentis
elguja SafaqiZis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
bulgareTis
saerTaSoriso
konferenciis
Sedegebis Sesaxeb
saqarTvelos
agrosamrewvelo
seqtoris
agrosainJinro
sferoSi maRali
teqnologiebis
danergvis
mdgomareobisa da
misi gaumjobesebis
RonisZiebebis
Sesaxeb
saqarTvelos
soflis meurneobis
eleqrifikaciis
Tanamedrove
aspeqtebi

qvevris recxvis

akademiis w/k
elguja SafaqiZe
aprili

akademikosi revaz
maxarobliZe

maisi

akademikosi SoTa
WalaganiZe

maisi

akademiis wevrkorespondenti
omar bedia

maisi

akademiis wevrkorespondenti
elguja SafaqiZe

ivlisi

akademikosi
jemal kacitaZe

agvisto

akademikosi
revaz maxarobliZe

seqtemberi

oqtomberi

14
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akademikosi
arCil vaSakiZe
jimSer siraZe
tmk profesori
saqarTvelos
teqnikuri
universiteti
akademikosi
arCil vaSakiZe

eleqtromeqanizacia

jimSer siraZe
tmd profesori
saqarTvelos
teqnikuri
universiteti

6.3.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
agrosainJinro samecniero
ganyofilebis mier 2014 wels Casatarebeli RonisZiebebis gegma
ganxilvi ჩატარების პასუხისმგებელ
s forma
# ღონისძიების
თარიღი
ი ჩატარებაზე
შენიშვნებ
დასახელება
ი
agraruli
mrgvali
saqarTvelos
ოქტომბერ
mecnierebis
magida
soflis
1
ი
gadarCenisa da
meurneobis
maRalkvalificiur
mecnierebaTa
i kadrebis
akademiis
momzadebis
samecniero
problemebi
ganyofilebebi
saqarTveloSi
mrgvali
ekonomikis
ნოემბერი
magida
samecniero
2 meabreSumeobis
ganviTarebis
ganyofileba;
politikis Sesaxeb
აგროსაინჟინრო
სამეცნიერო
განყოფილება
saqarTvelos
mrgvali
დეკემბერი agrosainJinro
agrosainJinro
magida
samecniero
3
dargis problemebi
ganyofileba
da maTi gadaWris
Teoriuli da
praqtikuli xedvebi
ganyofilebaSi 2014 wels Catarda 8 sxdoma.
pirveli sxdoma Catarda 17 ianvars da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
agrosainJinro samecniero ganyofilebis mier 2013 wels gaweuli muSaobis
angariSis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos mdivani revaz maxarobliZe;
swavluli mdivani akad. doqtori anatoli giorgaZe. 2. agrosainJinro
samecniero ganyofilebis 2014 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.
momxseneblebi: akademikos mdivani revaz maxarobliZe; swavluli mdivani
akad. doqtori anatoli giorgaZe. mcire mewarmeobis ganviTarebis koncefcia
soflis meurneobaSi. momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria.
meore sxdoma Catarda 17 Tebervals da ganxiluli iqna sakiTxebi:
1. akademikos aleqsandre didebuliZis informacia 2013 wels Catarebuli
samecniero-pedagogiuri muSaobis Sesaxeb. 2. akademikos arCil vaSakiZis
informacia 2013 wels Catarebuli samecniero-pedagogiuri muSaobis Sesaxeb.
3. akademikos jemal kacitaZis informacia 2013 wels Catarebuli samecnieropedagogiuri muSaobis Sesaxeb. 4. saqarTvelos soflis meurneobis
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mecnierebaTa akademiis erovnuli koordinatoris irakli yruaSvilis
informacia 2013 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb. 5. saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis agrosainJinro samecniero ganyofilebis
asocirebuli wevrebis kandidaturebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosmdivani revaz maxarobliZe.
mesame sxdoma Catarda 25 marts da ganxiluli iqna sakiTxi: 1.
meabreSumeobis warmoebis axali teqnologiebi da teqnikuri saSualebebi
fermerul meurneobebSi. momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti elguja
SafaqiZe.
meoTxe sxdoma Catarda 23 aprils da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos revaz maxarobliZis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero
muSaobis Sesaxeb. 2. akademikos SoTa WalaganiZis angariSi 2013 wels
Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.
mexuTe sxdoma Catarda 21 maiss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademiis wevr-korespondentis omar bedias angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero muSaobis Sesaxeb. 2. akademiis wevr-korespondentis elguja
SafaqiZis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb. 3.
maRali teqnologiebis aTvisebaze orientirebuli agrosainJinro dargis
prioritetebi. momxsenebeli: akademikosi revaz maxarobliZe.
meeqvse sxdoma Catarda 17 ivliss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
bulgareTis saerTaSoriso konferenciis Sedegebis Sesaxeb
momxsenebeli:
akademikosi jemal kacitaZe. 2. saqarTvelos teqnikur universitetSi
gamarTuli samecniero konferenciis “meqanika 2014” –is Sesaxeb. momxsenebeli:
akademikosi revaz maxarobliZe. 3. Tanamedrove sasoflo-sameurneo teqnikis
gamoyenebis mdgomareobis Sesaxeb saqarTveloSi. momxsenebeli: givi qurdiani.
(arasamTavrobo organizacia miwaTmflobelTa da meqnizatorTa kavSiri).
meSvide sxdoma Catarda 17 seqtembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
saqarTvelos soflis meurneobis eleqtrifikaciis Tanamedrove aspeqtebi.
momxseneblebi: akademikosi arCil vaSakiZe; doqt. profesori jimSer siraZe.
saqarTvelos teqnikuri universiteti.
merve sxdoma Catarda 22 dekembers da ganxiluli iqna sakiTxebi:
1. setyva da masTan brZolis perspeqtivebi mcire da saSualo fermerul
meurneobebSi. momxseneblebi: akademiis wevr-korespondenti elguja FSafaqiZe;
akademikosi SoTa WalaganiZe. 2. evrokavSiris qveynebSi agrosainJinro dargis
mdgomareoba holandiis magaliTze. momxsenebeli: teqnikis doqtori mamuka
benaSvili .
garda amisa ganyofilebis wevrebma aqtiuri monawileoba miiRes
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier damuSavebuli
dokumentis "soflis meurneobis ganviTarebis problemebi da gadawyvetis
mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve TavinTi mosazrebebi, SeniSvnebi da
winadadebebi daafiqsires saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier
Seqmnili soflis meurneobis ganviTarebis strategiaze (2015-2020).
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6.3.3. ganyofilebis wevrebis mokle angariSebi
6.3.3.1. akademikosi aleqsandre didebuliZe
1. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში აკადემიური
დატვირთვა 2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში
შეადგენდა კვირაში 8 საათს, მ.შ. მაგისტრატურაში – 4 საათს.
იყო ერთი მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მაგისტრატურის სტუდენტებთან აკადემიური დატვირთვა
2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შეადგენდა
კვირაში 3 საათს.
2. დისციპლინების ჩამონათვალი:
 ელექტროამძრავი.
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მე-IV კურსის მეორე
სემესტრები, 2 საათი კვირაში;
 ტექნიკური
სისტემების
საიმედოობა.
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მე-IV კურსის მეორე სემესტრები, 2 საათი
კვირაში;
 ბიომეცნიერებების საკანონმდებლო, კომერციული და ეთიკური პრინციპები
და უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის მაგისტრატურის I კურსი, 4 საათი;
 ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებები,
კანონმდებლობა
და
კომერციალიზაცია. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მაგისტრატურის I კურსის მეორე სემესტრი, 3 საათი.
2014/2015 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში უნივერსიტეტის საბაკალავრო
პროგრამის ჩარჩოებში კითხულობდა ერთ საგანს – „მიკრომანქანები“,აკადემიური
დატვირთვა 3 საათს შეადგენს.
აკად. ა. დიდებულიძე არის 2014 წლის ნოემბერში მიღებული ორი დოქტორანტის
– ბიძინა იმნაძის და ზურაბ ბოგვერაძის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საინჟინრო სადოქტორო
სადისერტაციო საბჭოს წევრი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის საგრანტო კომიტეტის წევრი.
iv.
javaxiSvilis
sax.
Tbilisis
saxelmwifo
universitetSi
magistraturis studentebTan akademiuri datvirTva 2013/2014 saswavlo
wlis meore semestrSi Seadgenda kviraSi 3 saaTs, გამოყენებითი
ბიომეცნიერებების მაგისტრატურის საგანში: „biomecnierebebis sakanonmdeblo,
komerciuli da eTikuri principebi da ufleba inteleqtualur
sakuTrebaze.
3.gamoqveynebuli Tezisebi, statiebi:
3.1.Commercialization of Agricultural Biotechnology in Georgia. International Conference
on Food and Biotechnology. Book of Abstracts, Tbilisi, 2014, pp. 23 – 24.
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3.2.saqarTveloSi
agrobioteqnologiebis
ganviTarebaze
klimatis
cvlilebebis gavlena. saerTaSoriso konferencia „klimatis cvlileba da
misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”,
Tbilisi, 2014, gv. 295 – 299.
3.3.saqarTvelos soflis meurneobis mravalfunqciuroba. saerTaSoriso
konferencia „klimatis cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis
mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”, Tbilisi, 2014, gv. 102 – 105.
3.4. Проблемы развития традиционного овцеводства в горной зоне Восточной Грузии.
Устойчивое развитие горных территорий, № 3(17), Владикавказ, 2013, стр. 89-92.
3.5.Problems on Commercialization of Agricultural Biotechnology in Georgia. Annals of
Agrarian Science, Vol. 12, # 3, 2014, pages 76 – 83.
4.daculi samagistro namuSevrebi
2014

წლის ივლისში მაგისტრანტმა თამარ გრიგალაშვილმა საქართველოს

აგრარულ უნივერსიტეტში დაიცვა სამაგისტრო ნამუშევარი თემაზე: „ხელის
ელექტრიფიცირებული იარაღის მაღალსიჩქარიანი ასინქრონული ამძრავი“.
5.sazRvargareT
da
saqarTveloSi
konferenciebSi monawileoba
ა) საქართველოში:

gamarTul

simpoziumebSi,

 საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გელა თევზაძის ხსოვნისადმი
მიძღვნილ კითხვარში ,,ერთადერთი დედამიწა" 2014 წლის 7 მაისს წაიკითხა
საჯარო ლექცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა და გლობალიზაციის
გამოწვევები”.
ბ) უცხოეთში:
 ესპანეთში, ქალაქ მურსიის უნივერსიტეტში ევროკავშირის „ბიოპარტნერის“
პროექტის საქსელო სესიაზე „უახლესი მიღწევები კვების მრეწველობის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ევროპის და სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებში (მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში)“ 2014 წლის 30 მაისს
წაიკითხა მოხსენება: „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების
ზოგადი ასპექტები“ (EU BIOPARTNERS project "The Latest Developments in Food
Science and Technology in European and South Caucasus Countries" networking
session: "Viticulture and Oenology in Georgia" in Murcia, Spain, 30 May 2014).
 saerTaSoriso konferencia „klimatis cvlileba da misi gavlena
soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze”, Tbilisi,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, ori
moxseneba;
 International Conference on Food and Biotechnology. Tbilisi, 11-12.09.2014.
saerTaSoriso konferencia sursaTsa da bioteქnologiaSi, Tbilisi,
2014 wlis 11 – 12 seqtemberi.
6.sazRvargareTis da adgilobriv samecniero
miuTiTeT sagranto fondi, grantis dasaxeleba.

grantebSi

monawileoba.

 აკად. ა. დიდებულიძე არის საქართველოს მხრიდან საგრანტო პროექტის
ხელმძღვანელი, რომელშიც გერმანიის ფოლქსვაგენის ფონდის დაფინანსებით
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მონაწილეობენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გერმანიის
გრაიფსვალდის უნივერსიტეტი და აზერბაიჯანის განჯის სასოფლო–
სამეურნეო უნივერსიტეტი. პროექტის დასახელება: „საერთო სასოფლო
საძოვრების კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები – აზერბაიჯანში და
საქართველოში შემთხვევების შედარებითი კვლევა“ (Collective action and
conflict on common village pastures – Comparative case studies in Azerbaijan and
Georgia). პროექტის ხანგრძლივობაა – 2014–2018 წლები, რითაც ფინანსდება 3
დოქტორანტის მომზადება და მათთვის მაღალი დონის სტიპენდიების და
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება.
 იყო ევროკავშირის მეშვიდე ჩარჩო -პროგრამის პროექტის “ბიოპარტნიორები”ს (საქართველო–ესპანეთი) შემსრულებელი; პროექტის ხანგრძლივობა
მოიცავდა 2012–2014 წლებს.
7.akademiis akademiuri sabWos muSaobaSi monawileoba:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis davalebiT
muSaobda ssmm akademiasa da saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademias
Soris kontaqtebis gaZlierebis mimarTulebiT.
8.samecniero sazogadoebis, arasamTavrobo organizaciis, samecniero
sabWos, Jurnalis, krebulis, gamomcemlobis da a.S. sabWosa da
redkolegiis wevroba.
aris ori arasamTavrobo organizaciis - politikuri kvlevebis
instituti (sameTvalyureo sabWos wevri) da Sefasebis asociaciis wevri.
akad. a. didebuliZe agrZelebda muSaobas ori samecniero gamocemis
saredaqcio kolegiaSi:
 Jurnali: "Проблемы Аграрной Науки", Tbilisi;
 Jurnali “inteleqti”, Tbilisi.
9.sxva mniSvnelovani saxis samuSaoebi.
akad. a. didebuliZe monawileobda enciklopedia "saqarTvelos" III
tomis masalebTan dakavSirebuli SeniSvnebis momzadebaSi.

6.3.3.2. akademikosi arCil vaSakiZe
1. Temis dasaxeleba romlis kvlevebsac asrulebს
akad. a. vaSakiZe:
1.1.
,,bioenergetikis
(biodizeli,
biobenzini)
ganviTareba saqarTveloSi~;
1.2.
,,saqarTveloSi
lokaluri
ganawilebuli
sasoflo–sameurneo
qselebis
SeqmnisaTvis
mowyobilobebis da parametrebis SerCevis angariSi
marTvis algoriTmis arCeviT~;
2. saqarTvelos teqnikuri universitetSi aswavlis
Semdeg saswavlo kursebs:
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,,agrarul warmoebis eleqtrifikacia~;
,,eleqtroteqnologiuri
danadgarebis,
kompleqsebis
da
eleqtromomaragebis sistemebis montaJi”;
,, avtomaturi marTvis safuZvlebi”;
,,eqsperimentis dagegmvis meTodebi”
,, memcenareobis sawarmoTa eleqtromowyobilobebi’;
xelmZRvanelobs: or – magistrs; sam – doqtorants.
aris
samecniero
Jurnalebis
redkolegiebis
wevri:
Jurnali
`inteleqti~,
`agrarul mecnierebaTa uwyebani~,
~Bulletin of Armenian
Agricultural Academ”, ~agrarul–ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~;
dajildoebulia: `sapatio niSnis ordeniT~, `Rirsebis ordeniT~ ,
medlebiT da sigelebiT.

6.3.3.3. akademikosi jemal kacitaZe
1. სამეცნიერო-კვლევითი თემა:“ახალი მასალებისა და
ტექნოლოგიების დამუშავება მანქანების საიმედოობის
გაზრდისათვის” - სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
2.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი–საგნები:

“მანქანების რემონტი”, „მასალათმცოდნეობა“, „მანქანათა
საიმედოობის

თეორიული

საფუძვლები“.

აღნიშნულ

საგნებში კითხულობს ლექციებს და ხელმძღვანელობს
მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.
3.გამოქვეყნებული სტატიები:
3.1. RESEARCH ON RELIABILITY OF PLOWS
MOUNTAINOUS CONDITIONS
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური

კონფერენციის

OPERATING IN

შრომათა

კრებული

„

მანქანები სოფლის მეურნეობაში“, ვარნა, ბულგარეთი, 2014, გვ.20...24;
სტატიაში განხილულია
თავისებურებანი საქართველოს
გათვალისწინებით,

სასოფლო-სამეურნეო
ნიადაგობრივი და

შედგენილია

გუთნების

გუთნების მუშაობის
კლიმატური პირობების

სტრუქტურულ-ლოგიკური

სქემა

საიმედოობაზე გაანგარიშებისათვის, ჩატარებულია მათი სახნისების ცვეთის
ალბათურ სტატისტიკური მოდელირება, მიღებულია ადეკვატური მათემატიკური
მოდელები საიმედოობის საექსპლუატაციო მაჩვენებლების გაანგარიშებისათვის და
დამუშავებულია ალტერნატიული

რესურსდამზოგი ტექნოლოგია

სასოფლო

სამეურნეო გუთნების რესურსის გაზრდისათვის.
3.2.Расчет и повышение надежности плугов с использованием ресурсосберегающей
технологии восстановления лемехов.
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საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული
„კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და
უსაფრთხო განვითარებაზე“,თბილისი, 2014, გვ.312...315;
სტატიაში მოცემულია აკად. ჯ. კაციტაძის მიერ დამუშავებული ტექნოლოგია
გუთნების სახნისების მდნობის ქვეშ ავტომატიური დადუღებით აღდგენისათვის და
წარმოდგენილია მოდერნიზებული დანადგარი, რომელიც საშუალებას იძლევა
შერჩეული იქნას ოპტიმალური პარამეტრები საფეხურიანი გადაცემების გარეშე
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით.
3.3.Теоретические предпосылки для расчета плугов на надежность - საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალი „Механизация на земледелието“ # 3, სოფია, 2014, გვ.06...09;
სტატიაში
მეთოდების

მეცნიერებისა

გამოყენებით

და

ტექნიკის

დამუშავებულია

გუთნების საიმედოობაზე გაანგარიშებისათვის
პროცესების ოპტიმიზაციისათვის, რომელიც

თანამედროვე
მეთოდიკა

მათემატიკური

სასოფლო-სამეურნეო

და მათი დეტალების აღდგენითი
რეალიზებულია
საქართველოს

კონკრეტულ რაიონებში.
3.4. Проблемы сервиса сельскохозяйственной техники в Грузии и основные
направления его усовершенствования - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
შრომათა კრებული „ ახალი ტექნოლოგიები ამიერკავკასიის აგრარულ სექტორში“ ,
ერევანი, 2014, გვ.97..101;
სამეცნიერო
სამეურნეო

ნაშრომში

ტექნიკის

გაანალიზებულია

სერვისის

არსებული

საქართველოში

ფორმები

და

სასოფლო-

დასახულია

სრულყოფის კონკრეტული ღონისძიებანი--მთიან პირობებში მომუშავე

მისი

MTZ-80

ტრაქტორების საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლების გამოკვლევა.
80

სტატიაში გამოკვლეულია რაჭა-ლეჩხუმის მთიან რაიონებში მომუშავე MTZტრაქტორების
საექსპლუატაციო
საიმედოობის
მაჩვენებლები
და

დასაბუთებულია, რომ მთიან პირობებში მუშაობისას მათი საიმედოობა მცირდება
25...30%-ით.
6.მონაწილეობა მიიღო

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში,

რომელიც ჩატარდა ქ. ვარნაში(ბულგარეთი) 2014 წლის 22...24 ივნისს.
აკად. ჯ. კაციტაძე გამოვიდა მოხსენებით- „RESEARCH ON RELIABILITY OF PLOWS
OPERATING IN
MOUNTAINOUS CONDITIONS“ .სამეცნიერო კონფერენციაში
მონაწილეობდა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 140-ზე მეტი
მეცნიერი.
პლენარულ
რუსთაველის

მოხსენება საუკეთესოდ იქნა შეფასებული და მოსმენილი იქნა
სხდომაზე.

კონფერენციის

ეროვნული

ხარჯები

სამეცნიერო

ფონდის

დაფინანსებული
მიერ,

სადაც

გამოცხადებულ კონკურსში .ამის შესახებ ინფორმაცია დაიბეჭდა
აგრარული უნივერსიტეტის ვებ- გვერდზე;
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იქნა

შოთა

გაიმარჯვა

საქართველოს

აკად.

ჯ.

კაციტაძე

იყო

აღნიშნული

კონფერენციის

საერთაშორისო

საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი და ასევე პირადად ხელმძღვანელობდა
მანქანების სერვისის სექციას.
მოხსენებით გამოვიდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის

მიერ

ორგანიზებულ

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკულ

კონფერენციაზე „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის
მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული
სექტორის

მდგრადი

და

უსაფრთხო

განვითარებისათვის“,

თბილისი,

2014.

მოხსენების თემა „- Проблемы сервиса сельскохозяйственной техники в Грузии и
основные направления его усовершенствования“.
აკად. ჯ. კაციტაძემ

მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ერევანში 2014 წლის15...17

ნოემბერს სომხეთის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში, სადაც გამოვიდა მოხსენებით
-“სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვისის პრობლემები საქართველოში“..
7. აკად. ჯ. კაციტაძე ხელმძღვანელობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
მიერ

დაფინანსებულ

შიდა

საგრანტო

პროექტს

„ახალი

მასალებისა

და

ტექნოლოგიების დამუშავება მანქანების საიმედოობის გაზრდისათვის“. ასევე ახალი
საგრანტო პროექტი წარდგენილი აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო
ფონდში.
8.მოხსენებით
აკადემიის

გამოვიდა

საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

მეცნიერებათა

აგროსინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების და ამავე აკადემიის

აკადემიური საბჭოს სხდომებზე თემაზე „ქ. ვარნაში(ბულგარეთი) 2014 წლის 22...24
ივნისს ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შესახებ“.
წარდგენილია ასევე რეკომენდაციები საქართველოში
ტექნიკის სერვისის რაციონალური ორგანიზაციის შესახებ.

სასოფლო–სამეურნეო

9. აკად. ჯ. კაციტაძე არის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ„Механизация на
земледелието“რედკოლეგიის წევრი, რომელიც გამოიცემა ევროკავშირის ეგიდით
ქალაქ სოფიაში. ასევე არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“,ჟურნალ „სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის“ და
ჟურნალ „Bопросы металловедения» რედკოლეგიების წევრი.
10. მიღებული აქვს ერთი პატენტი „გუთანი ცვალებადი მოდების განით“.
11 .არის „ღირსები ორდენის“ კავალერი; 2014 წლის 16 ნოემბერს აკად. ჯ. კაციტაძეს
გადაეცა

სომხეთის

ადგილობრივი

ეროვნული

აგრარული

სამეცნიერო

კადრების

უნივერსიტეტის
მომზადებაში

ოქროს

მედალი

განსაკუთრებული

დამსახურებისათვის;
12 . ქალაქ ერევანში, სომხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო გაგიკ ერიციანის
სადოქტორო დისერტაციის ოფიციალური ოპონენტი თემაზე „ატმოსფერული ჰაერის
დაცვა მთიან პირობებში მომუშავე ავტომობილების გამონაბოლქვისაგან“.
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არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საინჟინრო

-ტექნოლოგიური

ფაკულტეტის სრული პროფესორი და აგროსაინჟინრო სპეციალობის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი.
13.საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

შემდგომი

წინსვლისათვის

საჭიროა

გატარდეს შემდგომი ღონისძიებანი:
_- მოხდეს შპს “მექანიზატორის“ განსახელმწიფოებრიობა, რომლის შესახებაც ეცნობა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონ ოთარ ფიფიას;
-აიკრძალოს უცხო ქვეყნების მოქალაქეებზე ქართული მიწის გაყიდვა;
-შეიქმნას აგროსაინჟინრო ნომენკლატურული რუსულ-ქართული ლექსიკონი და
ასევე ანალოგიური განმარტებითი ლექსიკონი;
-საქართველოს
სერვისის

პარლამენტმა მიიღოს კანონები „ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის

შესახებ“,

“საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

ტექნიკური

უზრუნველყოფის შესახებ“ და სხვა საკონმდებლო დოკუმენტები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ სოფლის მეურნეობაში შრომატევადი სასოფლო-სამეურნეო
ოპერაციების მექანიზაციას;
14. დარგობრივ სამეცნიერო განყოფილებაზე 2014 წლის ივნისში აკად. ჯ. კაციტაძე
გამოვა მოხსენებით საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესის შესახებ, რომელიც
ტარდება 2015 წლის 22...25 ივნისს ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში და რომლის
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრია.

6.3.3.4. akademikosi revaz maxarobliZe
1.

აკად. რევაზ მახარობლიძე ხელმძღვანელობდა და
მონაწილეობდა შემდეგი პრობლემის

შესრულებაში

„საქართველოს სოფლის მეურნეობის რესურსდამზოგი
სამანქანო ტექნოლოგიის, მანქანათა სისტემის და მათი
ეფექტური გამოყენების მეცნიერული საფუძვლების
დამუშავება“.
2.

ტექნიკურ უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციების
კურსს მაგისტრანტებთან შემდეგ დისციპლინებში:
ა.

„ექსპერიმენტების

დაგეგმვის

თანამედროვე

მეთოდები“.
ბ. „სამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია“.
გ. „მცირე მექანიზაცია სოფლის მეურნეობაში“.
3.

გამოქვეყნებული სტატიები:
3.1.
„შემხები ზედაპირების ფორმის გავლენა მყარი ტანის მცენარეულ
მასალაზე დარტყმის დროს“. „მექანიკის პრობლემები“, № 2 (55), 2014.
(ინგლისურ ენაზე).
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შემხები ზედაპირების ფორმისა და მცენარეული მასალის რეოლოგიური
თვისებების გათვალიწინებით გამოყვანილია დარტყმის ძალის, დეფორმაციის
და დარტყმის ხანგრძლივობის საანგარიშო ფორმულები. კვლევის შედეგები
შეიძლება გამოყენებული იქნას სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიური
პროცესების

და

დარტყმით

პრინციპებზე

ორგანოების გაანგარიშებისათვის.
3.2.
„სასოფლო-სამეურნეო მანქანების

მომუშავე

მუშა

მანქანების

ორგანოების

მუშა

მცენარეულ

მასალასთან დარტყმითი პროცესის მათემატიკური მოდელირება“. „მექანიკის
პრობლემები“, № 1 (54), 2014. (ინგლისურ ენაზე).
სასოფლო-სამეურნეო მასალების (ნიადაგი, ძირხვენები, მარცვალი,
სასუქი და სხვ.) რეოლოგიური თვისებების გათვალიწინებით მოხდა მათზე
მანქანის

მუშა

ორგანოს

დარტყმითი

ზემოქმედების

მათემატიკური

მოდელირება. მასალის რეოლოგიური მოდელის სახით გამოყენებულია
ხაზოვანი
დეფორმაციის
განზოგადოებული
კანონი,
რომელიც
ითვალისწინებს არა მარტო მასალის დრეკად თვისებას, არამედ მათ ბლანტ
თვისებებსაც, ასევე დეფორმაციებისა და ძაბვების გავრცელების სიჩქარეებსაც.
3.3.
„სატრაქტორო აგრეგატების ფერდობზე მუშაობის ფიზიკური
მოდელირების მეთოდიკა“. „მექანიკის პრობლემები“, № 3 (56), 2014.
(ინგლისურ ენაზე).
„სამთო მიწათმოქმედებისათვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შექმნის
დაჩქარებისათვის
შეძენისათვის

და

საზღვარგარეთიდან

შემოთავაზებულია

სტენდზე

ტექნიკის
მათი

დასაბუთებული

წინასწარი

გამოცდა

ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირების მეთოდებით, რადგან მინდვრის
პირობებში გამოცდის დროს საჭირო ექსპერიმენტული
დაგროვება ძალიან ნელა ხდება და დანერგვის დრო იზრდება.
3.4.

მონაცემების

„სტენდი სატრაქტორო აგრეგატების ფერდობზე მუშაობის ფიზიკური

მოდელირებისათვის“. საერთაშორისო კოფერენციის მასალები „კლიმატის
ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“. 2014. (რუსულ ენაზე).
მოცემულია ფერდობზე სატრაქტორო აგრეგატის მუშაობის ფიზიკური
და მათემატიკური მოდელირების აუცილებლობის დასაბუთება მათი
საექსპლუატაციო მახასიათებლების დაჩქარებული განსაზღვრის მიზნით.
მოცემულია შესაბამისი სტენდის კონსტრუქციის აღწერა და ექსპერიმენტების
ჩატარების ზოგიერთი პირობები.
3.5.

„მიწათმოქმედების მექანიკაში დარტყმის თეორიისა და რეოლოგიის

მეთოდების გამოყენება“. საერთაშორისო კოფერენციის მასალები „კლიმატის
ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“. 2014. (რუსულ ენაზე).

271

მოცემულია მიწათმოქმედების მექანიკაში დარტყმის თეორიისა და
რეოლოგიის
მეცნიერების
თანამედროვე
მიღწევების
გამოყენების
აუცილებლობა სოფლის მეურნეობაში რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების და
კომბინირებული მანქანების დანერგვის მიზნით. გამოყვანილია დარტყმის
ძალის,

დეფორმაციის

და

დროის

საანგარიშო,

უფრო

დაზუსტებული

ფორმულები თეორიული მექანიკის უახლესი მიღწევების გამოყენებით.
3.6.
„ჩაის საკრეფი მანქანის რეზინის თითის პირის მდგრადობის
თეორიული

გამოკვლევა“.

„მექანიკის პრობლემები“,

№ 4 (57),

2014.

(ინგლისურ ენაზე).
ჩატარებულია ჩაის საკრეფი მანქანის მუშა ორგანოს - რეზინის თითის
ჩაის დუყზე დარტყმის პროცესის თეორიული კვლევა. გამოყვანილია რეზინის
თითის ისეთი პარამეტრების საანგარიშო ფორმულები, რომლის დროსაც
მოხდება ვარგისი დუყის მოწყვეტა, ან თითის შეკუმშვა (მდგრადობის
დაკარგვა) უხეშ დუყზე დარტყმის დროს.
3.7.

„ტრაქტორის საბურავების ნიადაგთან ჩაჭიდების კოეფიციენტის

განსაზღვრა რეოლოგიის გამოყენებით“. „სატყეო მეურნეობა“. 2014.
ჩატარებულია
ურთიერთქმედების

კვლევა
შესახებ.

ტრაქტორის
საბურავის
ნიადაგთან
ნიადაგის დეფორმაციის რეოლოგიური

მოდელის (წრფივი დეფორმაციის განზოგადოებული კანონი) გამოყენებით
მიღებულია მხები წევის ძალის და ჩაჭიდების კოეფიციენტის ცვალებადობის
გრაფიკები ნიადაგის რელაქსაციის დროისგან დამოკიდებულებით.
3.8.

„მაღალი

ტექნოლოგიების

ათვისებაზე

ორიენტირებული

აგროსაინჟინრო დარგის პრიორიტეტები“. „სსმმ აკადემიის მაცნე“ № 2 (53).
2014.
გამოყოფილია

აგროსაინჟინრო

კვლევების

ის

პრიორიტეტული

მიმართულებანი, რომელთა დამუშავება დააჩქარებს რესურსდამზოგი მაღალი
სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების შექმნას და
ათვისებას სოფლის მეურნეობაში.
4. მომზადებულია

ელექტრონული

ვერსია

სახელმძღვანელოებისა:

„მცირე

მექანიზაცია სოფლის მეურნეობაში“, „სამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია“ და
სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაცია“.
5. მონაწილეობდა საქართველოში (ქ. თბილისი)
სამეცნიერო

კონფერენციაში „მექანიკა - 2014“,

გამართულ

საერთაშორისო

სადაც გამოვიდა მოხსენებით

„შემხები ზედაპირების ფორმის გავლენა მყარი ტანის მცენარეულ მასალაზე
დარტყმის
ფინანსური

დროს“,

ასევე

მხარდაჭერით

რუსთაველის

ეროვნული

ჩატარებულ

სამეცნიერო

საერთაშორისო

ფონდის

სამეცნიერი

კონფერენციაში „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის
მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“. კონფერენციაზე წაკითხული თემებია:
„სტენდი
სატრაქტორო
აგრეგატის
ფერდობზე
მუშაობის
ფიზიკური
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მოდელირებისათვის“ და „მიწათმოქმედების მექანიკაში დარტყმის თეორიისა და
რეოლოგიის მეთოდების გამოყენება“.
6. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მონაწილეობს
შემდეგი სამეცნიერო გრანტების დამუშავებაში:
ა. „სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ფერდობებზე მუშაობის ფიზიკური და
მათემატიკური
ხელმძღვანელი).
ბ.

მოდელირების

მეთოდების

დამუშავება“

(მეცნიერ

„დარტყმის თეორიისა და რეოლოგიის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო
ტექნოლოგიური პროცესების, მანქანების და იარაღების დამუშავებაში“
(ძირითადი პერსონალი).

გ.

„მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადების ახალი
ტექნოლოგიის

დამუშავება,

მცირე

მექანიზაციის

ბაზაზე“

(დამხმარე

პერსონალი).
7. არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური
საბჭოს წევრი და აგროსაინჟინრო

სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-

მდივანი, ასევე ეროვნული კოორდინატორი სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის
საკითხებში.
გამოვიდა

მოხსენებით:

„მაღალი

ტექნოლოგიების

ათვისებაზე

ორიენტირებული აგროსაინჟინრო დარგის პრიორიტეტები“.
8. არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ
„მოამბის“

რედკოლეგიის

წევრი

და

სამეცნიერო-საინფორმაციო

ჟურნალ

„აგრარული საქართველოს“ სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.
წინადადებები სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის
განვითარების შესახებ
1. სოფლის მეურნეობის ხელახალი ტექნიკური გადაიარაღება უნდა მოხდეს
მაღალი ტექნოლოგიის შემსრულებელი მანქანებით;
2. საზღვარგარეთიდან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენამდე საჭიროა მათი
ნიმუშების წინასწარი გამოცდა ქვეყნის რეგიონების მიხედვით;
3. ქვეყანაში არსებულ და მშენებარე სერვის ცენტრებს უნდა დაეკისროს
დამატებითი ფუნქცია. კერძოდ, ისინი უნდა გახდნენ რეგიონებში მაღალი
ტექნოლოგიების დემონსტრირების ორგანიზაციები. ამისათვის მათ უნდა
ჰქონდეთ საკუთარი მიწის ნაკვეთები, სადაც მოახდენენ სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების

მოვლა-მოყვანას

მაღალი

ტექნოლოგიებით

და

ამ

ტექნოლოგიების დემონსტრირებას ფერმერულ მეურნეობებისათვის;
4. სამეცნიერო-კვლევითმა ორგანიზაციებმა უნდა დაამუშაონ რეკომენდაციები,
თუ რომელი ტიპის მაღალი ტექნოლოგია გამოდგება კულტურების მოვლამოყვანისათვის ქვეყნის
გათვალისწინებით;

რეგიონების
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ბუნებრივ-კლიმატურ

პირობების

5. ქვეყანაში უნდა აღდგეს სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებელი ქარხანა
სპეციფიკური კულტურების (ჩაი, სუბტროპიკები, სამთო მიწათმოქმედება და
ა.შ.) მოვლა-მოყვანის კომპლექსური მექანიზაციისათვის;
6. ყოფილი

მექანიზაციისა

და

ელექტრიფიკაციის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტის ბაზაზე უნდა შეიქმნას სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი,
რომლის ფუნქცია იქნება:
ა) ქვეყნის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისათვის სამანქანო ტექნოლოგიების და მანქანათა სისტემის დამუშავება;
ბ) სპეციფიკური კულტურების მოვლა-მოყვანისათვის ახალი თაობის მანქანათა კომპლექსების დაპროექტება, დამზადება და წარმოება;
გ) საზღვარგარეთიდან შემოსატანი ტექნიკის ნიმუშების გამოცდა;
დ)

ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების ოპერაციების მიხედვით

სამუშაოების ნორმირება.
7. სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის განვითარების სახელმწიფო
რეგულირებისათვის მისაღებია მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტები:
7.1.

კანონი აგროსამრეწველო კომპლექსის მანქანათმშენებლობის შესახებ;

7.2.
კანონი საქართველოს აგროსამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიური
პოლიტიკის შესახებ;
7.3.

კანონი ტრაქტორების, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მოწყობილო-

ბებისა და ხელსაწყოების სერტიფიკაციის ნორმატიული აქტების შესახებ;
7.4.

კანონი

სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების სერტიფიკაციის

ნორმატიული აქტების შესახებ;
7.5.

კანონი

საამორტიზაციო

ანარიცხებისა

და

აგროსამრეწველო

კომპლექსის სისტემაში ტექნიკური განახლების მიზნობრივი ფონდების
ფორმირების შესახებ;
კანონი სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში
დილერების შესახებ.
8. დამუშავდეს მომხმარებელთა
კრედიტირების
მექანიზმი ტექნიკის
შესყიდვის დაფინანსებისათვის, მათ შორის ლიზინგის საფუძველზე.

6.3.3.5. akademikosi SoTa WalaganiZe
2014
wels
monawileobda
Semdeg
RonisZiebebSi:
_ saerTaSoriso samecniero konferenciis
muSaobaSi,
romelic
mieZRvna
sakiTxs
“klimatis cvlileba da misi gavlena soflis
meurneobis
mdgrad
da
usafrTxo
ganviTarebaze”, 2-3-4 oqtomberi, 2014 w. sadac
wardgenili iyo misi 2 moxseneba;
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_ Ria karis dRis muSaobaSi,
gaumjobesebuli agroteqnologiebis
lomTagora, marneuli.

romelic mieZRvna marcvleulis
sakiTxebs - 11 maisi 2014 w,

ssmm akademiis akademiuri sabWos muSaobaSi monawileoba da
momzadebuli sakiTxebi
 momzadebuli iqna sakiTxi (rekomendaciebi) fermerTa
swavleba - konsultirebis arsebuli mdgomareobisa da misi
gaumjobesebis Sesaxeb.;
 ganxiluli iqna sakiTxi: “setyva da masTan brZolis
perspeqtivebi mcire da saSualo fermerul meurneobebSi”.
2014 wels SemuSavebuli da Sedgenili iqna:
 krebuli “akademia-fermeri”.
 samTo
soflis
meurneobis
aqtualuri
problemebisadmi
miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebisakiTxis argumentacia, programa, rekomendaciebi, deklaracia.
2014 wels gamoqveynebuli Sromebi:
 pnevmaturi Tvalis gverdcvena ferdobis ganivad moZraobisas
– saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
moambe #33, 2014, Tbilisi;
 saqarTveloSi Cais warmoebis dRevandeli mdgomareoba da
perspeqtivebi – Jurnali “agraruli saqarTvelo”, #9, 2014,
Tbilisi;
 setyva da masTan brZola – saerTaSoriso samecniero
konferenciis krebuli, 2-3-4 oqtomberi, 2014, Tbilisi;
 setyva da masTan brZolis perspeqtivebi mcire da saSualo
fermerul
meurneobebSi
–
saerTaSoriso
samecniero
konferenciis krebuli, 2-3-4 oqtomberi, 2014, Tbilisi;\
 traqtoris
wamyvani
Tvlebis
CaWidebis
koeficientis
gansazRvra
niadagis
reologiuri
Tvisebebis
GgaTvaliswinebiT – saerTaSoriso samecniero - praqtikuli
Jurnali “satyeo moambe” #8, 2014, Tbilisi;
akad. S. WalaganiZe aris saqarTvelos sainJinro akademiisa da
saqarTvelos samecniero – sainJinro sazogadoebaTa kavSiris
prezidiumebis wevri, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis “moambis”, Jurnalebis “saqarTvelos sainJinro siaxleebi”
da “satyeo moambes”-s redkolegiebis wevri.
saxelmwifo jildoebi, damsaxurebis wodebebi:
dajildoebulia 4 ordeniT, m.S. ”megobrobis” da ”Rirsebis”
ordenebiT, 2 medliT da 2 sapatio niSniT. aris saqarTvelos
damsaxurebuli
inJineri
da
saxelmwifo
premiis
laureati
mecnierebisa da teqnikis dargSi, miნიWebuli aqvs ”wlis inJinerisa”
da ”wlis saukeTeso mecnieris” sapatio wodebebi.
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6.3.3.6. akademiis wevr-korespondenti nodar gabunia
2014 wels akademiis wevr-korespondentis nodar
gabunias
samecniero-kvleviTi
muSaoba
ZiriTadad
mimarTuli iyo Cais movla-moyvanis kompleqsuri
meqanizaciis
teqnologiebis
da
teqnikuri
saSualebebis
srulyofisken,
manqanebis
da
konstruqciebis ZiriTadi parametrebis Teoriuli
gaangariSebis safuZvlebis damuSavebisaken,
amave
dros MmuSaobas agrZelebda samTo miwaTmoqmedebis
iseTi kulturebis meqanizaciis sakiTxebze, rogoricaa
vazi, citrusebi, xexili, erTwliani kulturebi da
sxva.
damuSavebuli
aqvs
samTo
miwaTmoqmedebis
mobiluri energetikuli saSualebebi Teoriuli safuZvlebi; muSaobas
agrZelebda manqanebis da mowyobilobebis
srulyofis sakiTxebze,
rogoricaa: Cais movla-moyvanis, foTlis krefisa da aRebis manqanebi;
subtropikuli
kulturebis
movla-moyvanis,
mosavlis
aRebisa
da
pirveladi
gadamuSavebis
manqanebi;
manqana-iaraRebi
ferdobebis
dasamuSaveblad, vazis gasaSeneblad da sxva operaciebisaTvis; Tambaqosa
da wekos movla-moyvanis, mosavlis aRebisa da pirveladi gadamuSavebis
manqanebi; sakarmidamo, glexur, saskolo da sxva mcirekonturian
nakveTebSi samuSao mcire gabaritiani manqana-iaraRebi da sxva.

6.3.3.7. akademiis wevr-korespondenti daviT sariSvili
akademiis wevr-korespondentis d. sariSvilis
samecniero
kvlevis
ZiriTadi
mimarTulebaa
saqarTvelos
agrosainJinro
sferos
gaumjobesebisa da stabilizaciis RonisZiebebis
damuSaveba
da
maTi
fermerul
meurneobebSi
danergvis sakiTxebis Teoriuli da praqtikuli
aspeqtebi. maT Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania
saTib-saZovrebis
Zireuli
da
zedapiruli
gaumjobesebis
sakiTxebze
kvlevebis
Catareba
saTanado
manqana-iaraRebis
SeqmniT.
agreTve
aRsaniSnavia mis mier danergili saqarTveloSi TavTaviani kulturebis
mosavlis aReba qveynis vertikaluri zonalobis gaTvaliswinebiT da
Seqmnilia mosavlis aRebis optimaluri maTematikuri modeli. mis
kvlevebs Soris mravali Sroma eZRvneba soflad sainJinro samsaxuris
mravalwaxnagovan sainJinro momsaxurebas da a.S.
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6.3.3.8. akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe
1.samecniero Tema: “meabreSumeobis Sromatevadi
teqnologiuri procesebis teqnologiebis da
teqnikuri
saSualebebis
damuSaveba”;
Temis
xelmZRvaneli – teqnikis mecnierebaTa doqtori,
profesori e. SafaqiZe;
1.1. sainvesticio proeqti: ”meabreSumeobis sakvebi
bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis
etapobrivi aRdgena xonis raionSi 2015-2025
wlebSi”. proeqtis Sedgenis da Sesrulebis
pasuxismgebeli piri - – teqnikis mecnierebaTa
doqtori, profesori e. SafaqiZe;
2. gamoqveynebuli Tezisebi, statiebi.
2.1.
“akademikosi
Salva
kereseliZe-gamoCenili
mecnieri
da
mamuliSvili”, Jurnali“axali agraruli saqarTvelo”, #1(33), ianvari,
2014, Tbilisi,
gv. 18-19 (Tanaavtorebi n. ebanoiZe, T. canava);
2.2. “kooperacia agraruli politikis erT-erTi mTavari mimarTulebaa”,
Jurnali“axali agraruli saqarTvelo”, #2(34), Tebervali, 2014, Tbilisi,
gv. 5;
2.3. Semodgomaze gauxeSebuli TuTis foTlisagan mecxoveleobis
aratradiciuli sakvebis (nekeri) damzadebis SesaZlebloba, teqnologiebi
da ekonomiuri efeqtianoba. rekomendacia, Sps “poligrafi”, Tbilisi, 2014;
12 gv. (Tanaavtorebi g. nikoleiSvili, T. dalaliSvili);
2.4. rotoruli arxsaTxreli manqanis saeqspluatacio parametrebis
gansazRvra. ssmm akademiis “moambe”, Tbilisi, #33, 2014 w. gv. 284-289
(Tanaavtori d. natroSvili);
2.5. Termuli wyliT gamTbar substratSi TuTis gamZle jiSebis
nazamTri kalmiT dafesvianeba da
ekonomikuri efeqtianoba. ssmm
akademiis
rekomendaciebi,
Tbilisi,
2014,
15
gv.
(Taavtorebi
g.
nikoleiSvili, T. dalaliSvili);
2.6.
klimatis
cvlileba
da
niadagis
damuSavebis
Tanamedrove
resursdamzogi teqnologiebi; saerTaSoriso samecniero konferenciis
Sromebi, ssmm akademia, Tbilisi, 2014, gv. 337-341 (Tanaavtori m. qvarcxava);
2.7. setyva da masTan brZola; saerTaSoriso samecniero konferenciis
Sromebi, ssmm akademia, Tbilisi, 2014, gv. 348-351 (Tanaavtori S.
WalaganiZe);
2.8. setyva da masTan brZolis perspeqtivebi mcire da saSualo fermerul
meurneobebSi; saerTaSoriso samecniero konferenciis Sromebi, ssmm
akademia, Tbilisi, 2014, gv. 351-354 (Tanaavtori S. WalaganiZe);
2.9. meabreSumeoba mdgradi soflis meurneobis sistemaSi; saerTaSoriso
samecniero konferenciis Sromebi, ssmm akademia, Tbilisi, 2014, gv. 388-391
(g. nikoleiSvili, T. dalaliSvili);
2.10. abreSumis parkidan Zafis amosaxvevi mowyobiloba; Ppatenti
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GE U 2014 1825 Y, sasargeblo modeli; Tbilisi, 2014, gv. 6 (Tanaavtori v.
miruaSvili);
2.11. mecniereba momavlisaTvis: saerTaSoriso konferencia “klimatis
cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”;
Jurnali “axali agraruli saqarTvelo”, #10(42), oqtomberi, Tbilisi,
2014, gv. 5-6;
2.12. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia evropis s.m.
akademiebis kavSiris wevria. Jurnali “axali agraruli saqarTvelo”,
#10(42), oqtomberi, Tbilisi, 2014, gv. 22;
2.13. Semodgomaze TuTis gauxeSebuli foTlidan aratradiciuli sakvebis
(nekeris)
damzadebis
perspeqtivebi;
Jurnali
“axali
agraruli
saqarTvelo”, #10(42), oqtomberi, Tbilisi, 2014, gv. 32-34 (Taavtorebi g.
nikoleiSvili, T. dalaliSvili);
2.14. bunebrivi Tbili wyliT gamTbar Ria gruntSi TuTis jiSebis
nazamTri kalmiT dafesvianeba da ekonomikuri efeqtianoba. Jurnali
“axali agraruli saqarTvelo”, #12(44), dekemberi, Tbilisi, 2014, gv. 28-30
(Taavtorebi g. nikoleiSvili, T. dalaliSvili);
2.15. pirvel or asakSi TuTis abreSumxvevias centralizebuli gamokveba
da upiratesoba individualur gamokvebasTan SedarebiT. rekomendacia,
Sps “poligrafi”, Tbilisi, 2014; 8 gv. (Tanaavtorebi g. nikoleiSvili, n.
baramiZe).
3. gamoqveynebuli monografia:
meabreSumeoba-Savi, kaspiis zRvebis da centraluri aziis regionis
qveynebis (BACSA) saerTo sazrunavia; monografia, Sps “poligrafi”,
Tbilisi, 2014, 224 gv. (Tanaavtori g. nikoleiSvili);
monografia Sesrulebulia Savi, kaspiis zRvebis da centraluri
aziis regionis qveynebis meabreSumeobis asociaciis (BACSA) winadadebiT,
misi prezidentis doqt. profesor panomir cenovis iniciativiT da
moraluri mxardaWeriT. avtorebma CaTvales, rom saWiro gaxda kidev
erTxel SeexsenebinaT sazogadoebisaTvis soflis meurneobis uZvelesi
dargis - meabreSumeobis mniSvneloba, misi roli da adgili qveynis
ekonomikuri aRmavlobisa da winsvlis saqmeSi, risTvisac gadawyda am
mizniT specifikuri monografiis Seqmna.
naSromis
mizans
warmoadgens
meabreSumeobis
Tanamedrove
mdgomareobis yovelmxrivi analizi, CamorCenis mizezebis gansazRvra,
arsebuli rezervebis gamovlena, sabazro urTierTobaTa gaTvaliswinebiT
meurneobriobis axali formebis ganviTarebis fonze dargis aRmavlobis
uzrunvelsayofad
saWiro RonisZiebebis dasaxva, dargis koncefcia,
sainvesticio programebis (regionalur WrilSi) SemuSaveba da B BACSA -s
sistemaSi integraciis
urTierTkavSiris problemebis gaSuqeba.
igi gankuTvnilia soflis meurneobaSi dasaqmebuli fermerebis,
praqtikosi mcire mewarmeebis, meabreSumeobis dargis bakalavrebis,
magistrebis, doqtorantebis, mecnierebis da yvela im pirovnebisaTvis,
romlebsac guli SetkivaT qarTul abreSumze da garkveuli wvlili
SeaqvT misi aRorZinebis da ganviTarebis saqmeSi.
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4. monawileoba saerTaSoriso samecniero konferenciaSi “klimatis
cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo
ganviTarebaze”. 2-3-4 oqtomberi, 2014 weli, Tbilisi, saqarTvelo.
konferenciaze wardgenili moxsenebebi:
4.1.
klimatis
cvlileba
da
niadagis
damuSavebis
Tanamedrove
resursdamzogi teqnologiebi;
4.2. setyva da masTan brZola;
4.3. setyva da masTan brZolis perspeqtivebi mcire da saSualo fermerul
meurneobebSi;
4.4. meabreSumeoba mdgradi soflis meurneobis sistemaSi;
5. ssmm akademiis akademiuri sabWos sxdomebis muSaobaSi monawileoba.
ssmm akademiis akademiuri sabWos sxdomebze gatanilia sakiTxebi:
5.1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
korporaciuli eleqtro fostebis Sesaxeb.
momxsenebeli: ssmm
akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe (31 ianvari, 2014 weli,
oqmi #1);
5.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
korporaciuli eleqtro fostebis Sesaxeb. momxsenebeli: ssmm
akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe (28 marti, 2014 weli,
oqmi #3);
5.3
2014
wlis
aprilSi
Catarebuli
RonisZiebebis
Sesaxeb. momxsenebli akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe (25
aprili, 2014 weli, oqmi #4);
5.4. ssmm akademiaSi samecniero konferenciis “klimatis cvlileba
da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba” Catarebis
saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb; momxsenebli akademiis wevrkorespondenti e. SafaqiZe (27 ivnisi, 2014 weli, oqmi #7);
5.5. ssmm akademiis w/k elguja SafaqiZis informacia akademiaSi
mimdinare
wlis
2-4
oqtombers
Casatarebeli
saerTaSoriso
konferenciis
momzadebis
mimdinareobis
Sesaxeb.
momxsenebეli
akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe (27 ivlisi, 2014 weli, oqmi
#8);
5.6. saerTaSoriso samecniero konferencia “klimatis cvlileba
da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”, 2-3-4
oqtomberi, 2014 w. mzadyofnis Sesaxeb. momxsenebli akademiis wevrkorespondenti e. SafaqiZe (26 seqtemberi, 2014 weli, oqmi #9);
6. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri
departamentis ufrosi; ssmm akademiis wevr-korespondenti; saqarTvelos
sainJinro akademiis namdvili wevri (akademikosi); ssmm akademiis
akademiuri
sabWos
wevri;
ssmm
akademiis
sainJinro
samecnieri
ganyofilebis
wevri;
ssmm
akademiis
erovnuli
koordinatori
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meabreSumeobis mimarTulebiT; Savi, kaspiis zRvebis da Sua aziis
regionebis qveynebis meabreSumeobis asociaciis (BACSA) koordinatori
saqarTveloSi; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
“moambis” redkolegiis wevri; Jurnalis “Annals of Agrarian Science”-is
redkolegiis
wevri;
Jurnal
“axali
agraruli
saqarTvelo”-s
redkolegiis wevri; saqarTvelos enciklopediis soflis meurneobis
ganyofilebis wevri;
7. gamogoneba, patenti:
7.1. patenti GE U 2014 1825 Y, “abreSumis parkidan Zafis amosaxvevi
mowyobiloba; Tbilisi, 2014, (Tanaavtori v. miruaSvili);
8. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri
departamentis ufrosis Tanamdebobaze gaweuli saqmianobis mokle
CamonaTvali da daxasiaTeba:
8.1. ssmm akademiaSi Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis
“klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo
ganviTareba”, saorganizacio sakiTxebis xelmZRvaneloba;
8.2. ssmm akademiis 2014 wlis angariSis momzadeba da gamocema, 364 gv.
(gamomcemloba Sps ”poligrafi”);
8.3. sagranto proeqti Temaze
“კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის
mdgradi da usafrTxo ganviTareba”, momzadeba da wardgena S.
rusTavelis samecniero fondSi;
8.4.
”sakvebi
kulturebis
agrowesebis”
redaqtireba
da
misi
dabeWdvisaTvis saorganizacio sakiTxebis xelmZRvaneloba, 74 gv;
8.5. akad. j. onianis ”rekomendaciebis” dasabeWdad momzadeba da misi
gamocema;
8.6. ssmm akademiis damfuZneblebis da gardacvlili wevrebis stendis
mowyoba ssmm akademiis korpusSi.
8.7.
ssmm
akademiis
2014
wlis
saukeTeso
mecnieris
konkursis
organizaciuli samuSaoebis xelmZRvaneloba;
8.8.
ssmm
akademiis
sagamomcemlo
saqmianobis
stendis
mowyobis
organizacia;
8.9. ssmm akademiis bukletis gamocema (qarTul, rusul, inglisur enebze);
8.10. ssmm akademiis veb-gverdisaTvis masalebis momzadeba;
8.11. 2014 wels ssmm akademiis samecniero ganyofilebebis saqmianobaSi
aqtiuri monawileoba;
8.12. ssmm akademiis akademiuri sabWos momzadebis organizacia;
8.13. monawileoba ssmm akademiis 2014 wlebis samuSao gegmebis SedgenaSi;
8.14.. ssmm
akademiis 2014 wlis samecniero kvleviTi muSaobis
rekomendaciebis momzadeba.
8.15. soflis meurneobis ganviTarebis Sesaxeb oficialuri statistikuri
da pirveladi masalebis Sekreba da analizi.
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8.16. ssmm akademiis sxva organizaciebTan
memorandumebisaTvis
Sesabamisi
masalebis
xelmoweris organizeba;

urTierTTanamSromlobis
momzadeba,
oficialuri

9. meabreSumeobis Sromatevadi teqnologiuri procesebis da teqnikuri
saSualebebis ganviTarebis, agreTve sxva agrosainJinro mimarTulebebis
perspeqtivebi saqarTveloSi 2015 da momdevno wlebSi.
meqanizaciis saSualebebis simciris gamo, abreSumis parkis
warmoeba
metad
Sromatevadi
procesia.
yofili
meabreSumeobis
samecniero-kvleviTi institutis monacemebis mixedviT erTi centneri
abreSumis
parkis
misaRebad
saWiroa
600
–
700
kacsaaTi.
Aam
danaxarjebidan 15 % modis sakvebis damzadebaze, sakvebis momzadebaze –
15-20%, TuTis abreSumxvevias gamokvebaze-55% da parkis Camokrefaze,
daxarisxebasa
da
gawmendaze-sul
10%.
rogorc
statistikuri
masalebidan Cans, rom TuTis abreSumxvevias gamokvebaze sakmarisad didi
danaxarjebia – 270-290 kacsaaTi; amdenad am teqnologiuri procesis
meqanizaciis sakiTxebi metad aqtualuria.
dRevandeli
arsebuli
mdgomareobidan
gamomdinare
da
meabreSumeobis, rogorc dargis, aRorZinebisaTvis aucilebel pirobas
warmoadgens meabreSumeobis Sromatevadi teqnologiuri procesebis
meqanizebuli teqnologiebis da teqnikuri saSualebebis Seqmna da
danergva.
prof. e. SafaqiZis mier damuSavebulia TuTis abreSumxvevias
centralizebuli
gamokvebisaTvis
teqnologiuri
ruqebi,
romlis
safuZvelzec
SemdgomSi
SesaZlebeli
iqneba
axali
teqnikuri
saSualebebis an arsebulis modificirebuli variantebis damuSaveba da
sacdeli nimuSebis damzadeba.
aRniSnuli teqnologiuri ruqebis ganxorcielebisaTvis aucilebelia
meabreSumeobis ganviTarebis mdidari tradiciebis aRdgena, sareabilitacio samuSaoebis dawyeba, soflebis ekonomikuri momZlavreba da
ekologiuri garemos gaumjobeseba, risTvisac saWiroa dasaxlebuli
punqtebis mixedviT SemorCenili sakvebi bazis, sawarmoo saSualebebis,
inteleqtualuri resursebis moZieba da gamoyeneba. garda saojaxo
meaბreSumeobis ganviTarebisa, aucilebelia Seiqmnas meabreSumeobis
fermeruli gaerTianebebi (kooperativebi), romlebic aRWurvili iqnebian
meabreSumeobis
Sromatevadi
teqnologiuri
procesebis
mcire
meqanizaciis
teqnikuri
saSualebebiT,
romelTa
saSualebiT
ganxorcieldeba TuTis eqsluatacia, abreSumis Wiis gamokveba, caxebidan
parkis Camokrefa, parkis gawmenda da amoxveva, xami Zafis realizacia;
pirvel etapze es mogvcems kustaruli warmoebis ganviTarebas, miRebuli
produqciis Siga moxmarebas, xolo Semdgom SesaZlebelia sawarmoo
meabreSumeobis
ganviTareba
da
konkurentunariani
produqciis
saqarTvelos farglebs gareT gatana.
aseve saWiroa soflis meurneobis sxva dargebSic Tanamedrove
resursdamzogi teqnologiebis ganviTareba da Sesabamisi teqnikuri
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saSualebebiT
agraruli
seqtoris
aRWurva.
yovlad
dauSvebelia
sazRvargareTuli
Zvirad
Rirebuli
sasoflo-sameurneo
teqnikis
Semotana maTi winaswar saqarTvelos bunebriv-klimatur pirobebSi
gamocdis gareSe. amisaTvis aucilebelia Seiqmnas an Camoyalibdes
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan an soflis
meurneobis samecniero-kvleviT centrTan manqanaTa mcire moculobis
sagamocdo
struqturebi
da
aucilebelia
am
mimarTulebiT
specialistebis
momzadeba,
romelic
umaRlesma
saganmanaTleblo
dawesebulebebma unda iTavon, ZiriTadad teqnikur universitetSi axlad
gaxsnilma agraruli mimarTulebis fakultetma an moxdes meqanizatorTa
jer kidev SemorCenili sainJinro kadrebis gadamzadeba saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi.
soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebis erT-erTi mimarTuleba unda
gaxdes fermerebisaTvis adgilobrivi warmoebis mcire meqanizaciis
teqnikuri saSualebebis miwodeba, romlis dasamzadeblad saqarTveloSi
dResac arseboben sawarmoebi, romlebic samTavrobo struqturebis nebis
gamoxatvis SemTxvevaSi, Zalze advilad Cadgebian mwyobrSi. es exeba
soflis meurneobis iseT dargebs, rogoricaa mexileoba, Cai da
citrusebi, Tambaqo, dafna, Txili da a.S. aqve SeiZleba aRiniSnos agreTve
meabreSumeobac.
10.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
agrosainJinro samecniero-ganyofilebaSi 2015 wels gansaxilveli sakiTxebi:
10.1. mrgvali magida – “agrosainJinro kadrebis momzadebis problemebi”.
10.2. mrgvali magida – “sasoflo-sameurneo teqnikis gamoyenebis
optimaluri pirobebis Sesaxeb”.
10.3.
seminari
–
“mcire
meqanizaciis
teqnikuri
saSualebebi
meabreSumeobaSi”.
10.4. mrgvali magida – “rogor davexmaroT soflis meurneobis
saministros”.

6.4.

soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da
gadamuSavebis samecniero ganyofileba

akademikos mdivani - akademikosi nugzar baRaTuria
swavluli mdivani - doqtori anatoli giorgaZe
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis soflis
meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero
ganyofilebaSi gaerTianebulia akademiis 3 wevri, 3 akademikosi.
akademikosebi: baRaTuria nugzari, nanitaSvili Tengizi, papuniZe
gurami.
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6.4.1.soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis 2014 wlis samuSao gegma

#

sakiTxebis
(Temebis dasaxeleba)
2

Gganxilvis pasuxismgebeli
dro
Sesrulebaze
3
4

akademikos nugzar
baRaTurias angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
akademikos guram
papuniZis angariSi
2013 wels Catarebuli
muSaobis Sesaxeb
saqarTvelos kanonSi
vazisa da Rvinis
Sesaxeb. meRvineobis
produqtis
terminebisa da
ganmartebebis Sesaxeb
akademikos Tengiz
nanitaSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
yurZnis gadamuSavebis
narCenebi da maTi
racionaluri
gamoyenebis ZiriTadi
mimarTulebebi
WaWis arayis
konkurentunarianobis
amaRlebis axali
teqnologia

aprili

akademikosi nugzar
baRaTuria

maisi

akademikosi guram
papuniZe

ivnisi

akademikosi
nugzar baRaTuria

aprili

akademikosi Tengiz
nanitaSvili

seqtemberi

akademikosi
nugzar baRaTuria

noemberi

akademikosi
nugzar baRaTuria

SeniSvna
5

1
1

2

3

4

5

6

6.4.2. soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis 2014 Casatarebeli RonisZiebebis gegma

#
1

2

ganxilvis
forma

ჩატარების პასუხისმგებელი
თარიღი
ჩატარებაზე

sursaTis/ cxovelis
sakvebis uvneblobis,
veterinariisa da
mcenareTa dacvis
kodeqsis ganxilva

mrgvali
magida

აპრილი

soflis meurneobaSi
mcire mewarmeobis

mrgvali
magida

ivlisi

ღონისძიების დასახელება
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saqarTvelos
soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebebi
soflis meureobis
produqtebis

შენიშ
ვნები

ganviTarebis Sesaxeb

3

agraruli mecnierebis
gadarCenisa da
maRalkvalificiuri
kadrebis momzadebis
problemebi

mrgvali
magida

ოქტომბე
რი

Senaxvisa da
gadamuSavebis
ganyofileba;
soflis meurneobis
saministro
saqarTvelos
soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebebi

ganyofilebaSi 2014 wels Catarda 4 sxdoma.
pirveli sxdoma Catarda 29 aprils da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos nugzar baRaTurias angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero
muSaobis Sesaxeb. 2. saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis
mrewvelobis institutis angariSi 2013 wels Catarebuli samecnierokvleviTi
საmuSaoebis
Sesaxeb. momxseneblebi:
akademikosi nugzar
baღaTuria - saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis
institutis direqtori. mecn. doqtori nana begiaSvili - saqarTvelos
teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis samecniero
sabWos Tavmjdomare.
meore sxdoma Catarda 25 seqtembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
yurZnis gadamuSavebis narCenebi da maTi racionaluri gamoyenebis
ZiriTadi mimarTulebebi. momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria.
mesame sxdoma Catarda 17 noembers da ganxiluli iqna sakiTxi: WaWis
arayis konkurentunarianobis amaRlebis axali teqnologia. momxsenebeli:
akademikosi nugzar baraTuria.
meoTxe sxdoma Catarda 10 dekembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
adgilwarmoSobis
meRvineobis
produqciis
warmoebis
Sesaxeb.
momxsenebeli: akademikosi nugzar baraTuria.
garda amisa ganyofilebis wevrebma aqtiuri monawileoba miiRes
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
mier
damuSavebuli dokumentis "soflis meurneobis ganviTarebis problemebi
da gadawyvetis mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve TavinTi mosazrebebi,
SeniSvnebi da winadadebebi daafiqsires saqarTvelos soflis meurneobis
saministros mier Seqmnil soflis meurneobis ganviTarebis strategiaze
(2015-2020).
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6.4.3. ganyofilebis wevrebis mokle angariSebi
6.4.3.1. akademikosi nugzar baRaTuria
2014
wels
samecniero-kvleviTi,
pedagogiuri
muSaobisa
da
sazogadoebrivi
saqmianobis
mimarTulebiT Catarebuli RonisZiebebi:
1. saqarTvelos
saxelmwifo
biujetis
dafinansebiT 2014 wlisaTvis dagegmili da
Sesrulebuli
samecniero-kvleviTi
samuSaoebi:

#

1

gegmiT gaTvaliswinebuli
da gardamavali samuSaos
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis miTiTebiT

mimarTuleba
1.“damuSavdes
funqcionaluri
daniSnulebis
kvebis
produqtebis
miRebis
racionaluri
teqnologiebi
adgilobrrivi
nedleulis
resursebis^

samuSaos xelmZRvaneli

Nnugzar baRaTuria

gamoyenebiT”
1.1

davalebis
dasaxeleba:
“yurZnisa da
Rvinis
gadamuSavebis
narCenebis
gamoyenebiT
antioqsidanturi
ualkoholo
Rvinis miRebis
racionaluri
teqnologiis
gamokvleva “
1.2.davalebis
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samuSaos
Semsruleblebi

dasaxeleba:
“citrusovanTa
nayofebidan
radioproteqtorul
Tvisebebis mqone
konservebis miRebis
teqnologiis
damuSaveba”
1.3. davalebis
dasaxeleba:
prevenciuli sakvebi
produqtebis miReba
rkinadeficituri
anemiis koreqciisTvis
bavSvTa kontigentSi
mimarTuleba 2:
”Seiqmnas samamulo
warmoebis
konkurentunariani
Rvino da
alkoholiani
sasmelebi”
davaleba 2.1. ატმის
სასმელების დამზადების
teqnologiis
gamokvleva
PmimarTuleba 3:
“gamokvleul iqnas
ekologiurad sufTa
sakvebi
danamatebis: saRebavebis,
aromatizatorebis,
Semasqeleblebis
warmoebis racionaluri
teqnologiebi”
davaleba 3.1.
“distilaciuri eTerovani
zeTebis miRebis axali
teqnologiiს gamokvleva
energetikuli
danaxarjebis 50-60%-iT
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Semcirebis, produqciis
xarisxis gaumjobesebisa
da nedleulis
kompleqsuri gamoyenebis
mizniT”

davaleba 3.2.

“yurZnis

nedleulisagan
hidratopeqtinebis
miRebis racionaluri
teqnologiis damuSaveba
da maT safuZvelze
radioproteqtoruli
kvebis produqtebis
miReba”.

2. saqarTvelos teqnikur universitetSi kiTxulobs Semdeg sagnebs:
1.kvebis mrewvelobis narCenebi da maTi utilizacia; 2. eTeovani
zeTebis qimia da teqnologia; 3. enologia;
3. gamoqveynebuli Tezisebi, statiebi:
4.
#

1

samecniero

dasaxeleba

Sromebis

nusxaA

beWdviTi
an
xelnawer
is
uflebiT

naturaluri mcenareu-li nabeWd.
aromatizatorebi da maTi
samrewvelo gamoyeneba

gamomcemloba
Jurnali
(dasaxeleba,nomeri,
weli
an
saavtoro
uflebis
nomeri)

nabeWdi
furcl
ebis an
gverde
bis
raoden
oba

J.
agraruli gv. 57-61
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.
#1 2013w.
Tbilisi

2

saferavis jiSis yurZni- nabeWd.
sagan Rvinomasalebs da-

J.
agraruli gv. 62-73
ekonomikuri
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anotacia

წarmodgenili
ა
adgilobrivi
mcenareuli
nedleulis
gamoyenebiT
naturaluri
sakvebi
danamatebis
teqnologiebi.
warmodgenili
a
saferavis

3

mzadebis, damwifebisa da
daZvelebis
procese-bis
bioqimiuri
da
teqnologiuri gamokleva

mecniereba da
teqnologiebi.
#1 2013w.

vardisferi
Rvinoebis nabeWd.
damzadebis
procesebis
bioqimiuri
da
teqnologiuri gamokvleva

J.
agraruli 69-77
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.
#2 2013w.

Tbilisi

Tbilisi

4

meRvineobis sferoSi
gamoyenebuli terminebi
da ganmartebebi

5

6

nabeWd.

jiSis
yurZnisagan
Rvinomasaleb
is
damzadebis,
damwifebisa
da daZvelebis
procesebis
bioqimiuri da
teqnologiur
i gamoklevis
Sedegebi
წarmodgenili
a vardisferi
Rvinoebis
damzadebis
procesebis
bioqimiuri da
teqnologiur
i gamokvlevis
Sedegebi

J.
agraruli 66-89
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.
#4, 2013w.
Tbilisi

წarmodgenili
a meRvineobis
sferoSi
gamoyenebuli
terminebi da
ganmartebebi

ganacxadi patenze naxevrad
tkbili
Rvinis
“xvanWkara”-s
miRebis
xerxi

saidentifikaci
o # 13181/01

Aaxali
teqnologia
iTvaliswineb
s produqciis
xarisxis
gaumjobesebas
a da qveynis
saeqsporto
potencialis
gadidebas

dadebiTi gadawyvetileba
patentze “viskis miRebis
xerxi”

ganacxadis
#12666/01

Pirvelad iqna
SemuSavebli
qarTuli
viskis
damzadebis
xerxi
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7

Rvinis eqsperztiza

nabeWdi

monografia,
2013

290 gv.

monografiaSi
pirvelad iqna
warmodgenili
Rvinis
xarisxis
kontrolis
meTodebi

8

velurad mzardi mocvisa
da mayvlis nayofebidan
antioqsidanturi
sasmelebis miRebis axali

nabeWdi

.J.
“agraruli gv.57-61
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.”
#1, 2014w.

ტeqnologia
iTvaliswineb
s produqciis
xarisxis
gaumjobesebas
a
da
gamosavlis
gadidebas

teქnologia

Tbilisi

9

puris
naturaluri
gamaumjobeseblis
teqnologiis gamokvleva

J.“agraruli
gv. 62-70
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.”
#1,
2014w.
Tbilisi

Pპirvelაd
iqna iRebuli
yurZnisagan
puris
naturaluri
danamati

10

cilovani
naerTebis nabeWdi
gamokvleva
Rvinis
stabilizaciis procesSi.

.J.
“agraruli gv.52-57.
ekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi.”
#3, 2014w.
Tbilisi

Gგamokvleuli
a
cilovani
naerTebis
cvlilebebi
Rvinis
stabilizacii
s procesSi.

5.teqnikuri univesitetis gamomcemlobaSi Cabarebulia monografia
“enologიa, Rვinis warmoqmna da davargeba”. 409 gv.
6. ssmm akademiis akademiur sabWos muSaobaSi monawileoba.
6.1. mcire mewarmeobis ganviTarebis koncefcia soflis meurneobaSi
(ssmm akademiis agrosainJinro samecniero ganyofilebis sxdoma,
2014 w. 17 ianvari), momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria;
6.2.akademikos
nugzar
baRaTurias
angariSi
2013
wels
Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb (ssmm akademiis soflis
meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero
ganyofilebis sxdoma, 2014 wlis 29 aprili);
6.3. yurZnis

gamoyenebis

gadamuSavebis narCenebi da maTi racionaluri
ZiriTadi mimarTulebebi (ssmm akademiis soflis
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–

meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero
ganyofilebis sxdoma, 2014 wlis 25 seqtemberi); momxsenebeli:
akademikosi nugzar baRaTuria;
6.4. WaWis arayis konkurentunarianobis amaRlebis axali
teqnologia (ssmm akademiis soflis meurneobis produqtebis
Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis sxdoma, 2014
wlis 17 noemberi); momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria;
7. gamogoneba, patenti: gakeTda ganacxadi patentze: “naxevrad
tkbili Rvinis – “xvanWkaras” miRebis xerxi”;
8. Kxedva kvebisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis dargebis
ganviTarebis Sesaxeb.
sagareo urTierTobebSi saqarTvelo myarad inarCunebs dasavlur
orientacias da miiswrafis evrokavSirisaken. evrokavSiris wevroba gulisxmobs imas, rom saqarTvelos bazarze yovelgvari sabaJo gadasaxadebis gareSe, rogorc sakuTar bazarze, ise Semova germaniis, safrangeTisa da sxva qveynebis produqcia. es ki is produqciaa, romlis warmoebas asponsorebs saxelmwifo, es warmoeba uzrunvelyofilia mecnierebiTa da Tanamedrove teqnologiebiT.
Cven rom kidev ufro metad ar davkargoT adgilobrivi bazari
(dRes importi 5-6-jer aRemateba eqsports), unda vawarmooT msoflio
bazarze konkurentunariani produqcia, rac SeuZlebeli iqneba inovaciuri teqnologiebis danergvis gareSe.
CvensaviT patara qveynebis gamocdilebis gacnobam migviyvana im daskvnamde, rom adgilobrivi nedleulis resursebis gamoyenebiT unda aviTvisoT funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebis warmoeba. MmagaliTad, estoneTi da fineTi awarmoeben ruseTis bazarze miwodebuli
funqcionaluri daniSnulebis produqtebis 67%. iaponiaSi funqcionaluri kvebis produqtebis warmoebam miaRwia aq warmoebuli sursaTis 50%.
რუსეთის ბაზარზე ფუნქციონალური
მიმწოდებელი ქვეყნები:

დანიშნულების

.
290

კვების

პროდუქტების

ფუნქციონალური კვების პროდუქტები - ესაა ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები, რომლებიც gamdidrebulia
სამკურნალო-პრპოფილაქტიკური
დანიშნულების naturaluri ბიოაქტიურi კომპონენტებiT და განკუთვნილია
ყოველდღიური მოხმარებისათვის.
rogorc qvemoT moyvanili suraTidan Cans, funqcionaluri kvebis
produqtebidan ZiriTadi bazrebia iaponia, evropa da amerikis SeerTebuli Statebi.

saqarTveloSi am axali mimarTulebis produqtebis sawarmoeblad
gvaqvs SesaniSnavi sanedleulო baza
yurZnis, xil-kenkrovanTa
nedleulis,
samkurnalo
eTerzeTovani
da
saRebavebis
Semcveli
mcenareebisa
da cit-rusovanTa nayofebis saxiT. Nnedleulis am
resursebis
asaTviseblad
stimuli
unda
mieces
inovaciuri
teqnologiebis Seqmnasa da maT samrew-velo masStabiT aTvisebis saqmes.
bolo 20 wlis manZilze ara marto agrosamrewvelo kompleqsSi,
aramed mTlianad saqarTveloSi SeimCneva inovaciuri aqtiurobis mkveTri
vardna. ucxouri teqnologiebisadmi farTo da Tavisufali misawvdomoba
Trgunavs qveyanaSi nacionaluri inovaciuri politikisa da dargobrivi
mecnierebis ganviTarebas, rac saboloo jamSi qmnis ucxouri miRwevebisadmi teqnologiuri damokidebulebis warmoSobis saSiSroebas.
inovaciuri agraruli ekonomikis formireba xdeba maSin, rodesac
agrosamrewvelo warmoeba ZiriTadad efuZneba inovaciur teqnologiebs.
Mmagram inovaciebis ganviTarebis
yvela qveynisaTvis misaRebi erTiani
scenari ar arsebos, ris gamoc TiToeuli qveyana eZebs msgavsi amocanebis gadaWris sakuTar midgomebs.
dRevandeli mdgomareobiT saqarTveloSi praqtikulad ar arsebobs
inovaciuri moRvaweobis xelSemwyobi raime sistema. Uufro metic, MmTlianad ganadgurda samecniero-kvleviT institutebTan arsebuli eqsperimentuli bazebi, sadac gasul wlebSi warmoebda inovaciuri teqnologiebis danegva da gavrceleba. agrarul sferoSi aseve likvidirebul iqna
TviT samecniero-kvleviTi institutebic.
agrarul sferoSi warmatebuli qveynebis gamocdilebis gacnobam
migviyvana im daskvnamde, rom soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli
mrewvelobis sferoSi inovaciuri teqnologiebis Seqmnisa da am mimarTu291

lebiT qveynis ganviTarebis
noparkebis Seqmna

yvelaze realur gzas warmoadgens

agroteqnoparki GFI-is funqcionirebis mosalodneli Sedegebi:
1. soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis
inovაciuri moRvaweobis stimulireba;

agroteq-

sferoSi

2. im MmecniermuSakebis, doqtorantebis, studentebisa da kursdamTavrebulTaTvis xelSemwyobi sastarto pirobebis Seqmna, romelTac
dagegmili aqvT sakuTari kompaniebis gaxsna da maRali teqnologiebis
sferoSi samewarmeo saqmianoba.
3. ukve arsebuli mcire da saSualo sainovacio kompaniebisaTvis,
aseve urTierTxelsayreli pirobebiT agroteqnoparkTan TanamSromlobis
msurveli kompaniebisaTvis xelSemwyobi garemos Seqmna.
4.soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis sferoSi
axali kopmpaniebis Seqmnis SesaZlebloba.
kvebis mrewvelobis samecniero-kvleviTi instituti erTaderTi
samecniero organizaciaa saqarTveloSi, romelic 1961 wlidan emsaxureboda da emsaxureba kvebis mrewvelobis mTeli rigi dargebis ( Rvinis,
alkoholiani da ualkoholo sasmelebis, mineraluri wylebis, sakonservo mrewvelobis, eTerzeTebisa da cximzeTebis warmoebis, sakonditro
mrewvelobis, naturaluri sakvebi danamatebisa da funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebis warmoebis) mecnieruli uzrunvelyofis saqmes.
instituts damuSavebuli aqvs Semdegi konkretuli inovaciuri
teqnologiebi adgilobrivi bazris dacvisa da saeqsporto produqciis
sawarmoeblad:
1. puris naturaluri gamaumjobeseblis
miRebis teqnologia.
Ppuris mrewvelobaSi gamoyenebuli xelovnuri gamaumjobesebeli
–
gluteni - iwvevs umZimes daavadebas – celiakias, ris gamoc msoflioSi
mkveTrad gaizarda moTxovnileba naturalur gamaumjobeseblebze. იnstitutSi damuSavebuli naturaluri gamaumjobesebeli warmatebiT gamoicada saqarTvelosa da holandiis sawarmoebSi. Aam danamatis misaRebad
SeiZleba aTvisebul iqnas 30 aTasi tona yurZnis nedleuli da miRebul
iqnas 60 mln dolaris Rirebulebis Ysaeqsporto produqcia.
2. Txevadi Saqris warmoebis teqnologia. damuSavebulia Saqris
sorgosagan Txevadi Saqris warmoebis racionaluri teqnologia. Saqris
sorgo SeiZleba moyvanil iqnas wiTelwyaros raionSi arsebul
damlaSebul (60 aTas ha) miwebze. aq SeiZleba vawarmooT 100-120 aTasi tona iafi
Txevadi Saqari kvebis mrewvelobis dargebisaTvis. xazgasasmelia isic,
rom Saqris sorgo axdens damlaSebuli niadagebis ganmarilianebas.
3. funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebis warmoebis
teqnologiebi. msoflioSi izrdeba moTxovnileba funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebze, romlebic warmoadgenen medikamenturi
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Terapiis alternativas. institutSi damuSavebuli inovaciuri teqnologiebiT SeiZleba warmoebul iqnas antikancerogenuri da radioproteqtoruli daniSnulebis saeqsporto produqcia.
amaTgan aRsaniSnavia Semdegi inovaciuri teqnologiebi:
3.1 antioqsidanturi da antikancerogenuli sasmelis - “bioantis”
warmoebis teqnologia. AyurZnis gadamuSavebis Txevadi da myari
narCenebis gamoyenebiT miRebul iqna yurZnis fenoluri naerTebiTa da
dabalmetოqsilirebuli
peqtiniT
gamdidrebuli
samkurnalo
–
profilaqtikuri daniშnulebis sasmeli “bioanti”, romelic SeiZleba
gamoyenebul iqnas rogorc samkurnalo – profilaqtikuri daniSnulebis
sasmeli radiaciiT dabinZurebul msoflios sxvadაsxva qveynebSi (iaponia,
belorusia, saqarTvelo, ruseTi, ukraina) mcxovrebi mosaxleobisaTvis.

“Bbioanti”-is dasaxelebiT aseve
SegviZlia vawarmooT axali
Taobis limonaTebi da mineraluri wylebi, romlebSic bioaqtiur komponentebad gamoyenebuli iqneba deterpenizirebuli naturaluri eTerovani
zeTebi. Ees axali საექსპორტო produqtebi SeiZleba vawarmooT saerTo
RirebulebiT 150-200 mln aSS dolaris odenobiT.
3.2.citrusovanTa
nayofebidan
hidratopeqtinis
warmoebis
teqnologia. Hhidratopeqtini Tavisi kompleqswarmomqmneli unariT 3-4jer aRemateba tradiciul, mSral peqtins. saqarTveloSi arsebuli mandarinis arastandartuli nayofebis wvenebis koncentratebis warmoebis
narCenebis gamoyenebiT SeiZleba vawarmooT saeqsporto produqcia
radioproteqtoruli daniSnulebis sasmelebis, hesperidiniTa da naringiniT gamdidrebuli naturaluri sakvebi danamatebis saxiT.
4. Txilis kompleqsuri gadamuSavebis teqnologia. გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული
კვლევის „სამხრეთ კავკასიაში სოფლის მეურნეობის შედარებითი ანალიზი“-ს
თანახმად, 2006-2010 წლებში საქართველოში სოფლის მეურნეობის
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პროდუქტებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპით ხასიათდებოდა
თხილის წარმოება (ზრდა - 23%). თხილის სექტორის ექსპერტის არაოფიციალური
მონაცემებით 2000 წელთან შედარებით თხილის წარმოება 2013 წელს თითქმის 3.6ჯერ - 14.6 ათასი ტონიდან 51.8 ათა ტონამდე გაიზარდა.
damuSavebulia Txilis arastandartuli nayofebidan Txilis
cilis koncentratebis warmoebis kompleqsuri teqnologia.

zeTisa da

5.2010 wels kvebis mrewvelobis s/k institutma meRvineobis msoflio
kongress gaacno institutSi damuSavebuli qarTuli (kaxuri) tipis
Rvinoebis teqnologiis mecnieruli safuZvlebi. 2013 wels iuneskom
qvevris Rvinis dayenebis kaxur meTods kulturuli memkvidreobis Zeglis
statusi mianiWa, rac gzas uxsnis am tipis Rvinoebs msoflio bazarze
dasamkvidreblad. DinstitutSi damuSavebulia qarTuli tipis Rvinoebis
warmoebis inovaciuri teqnologiebi, romlebic saSualebas iZleva
gavaumjobesoT am tipis Rvinoebis xarisxi da gavafarTooT maTi asortimenti.

kaxuri tipis Rvinis warmoebis axali teqnologia

1 – klertgamclel-damqucmacebeli manqana; 2 – saduRari WurWeli;
3 – tumbo; 4 – wnexi; 5 – Semkრebi WurWeli; 6 – Rvinis daCqarebuli
daZvelebis aparati ; 7 – sahaero mili.
6. WaWis arayi, anu “WaWa” qarTuli kulturis iseTive niSania,
rogorc kaxuri tipis Rvino. institutis mier dapatentebuli inovaciuri
teqnologiebis dane-rgvis SemTxvevaSi “WaWa”-s yvela monacemi aqvs iqces
iseTive saxelganTqmul sasmelad, rogoricaa italiuri “grapa”. amasTan,
SeiZleba vawarmooT 20-25 mln boTli saeqsporto produqcia, saerTo
RirebulebiT 200-300 mln aSS dolari.………………………………
7. atmis gadamuSavebis inovaciuri teqnologiebi. Aatmis damzadebam
saqarTveloSi miaRwia 50-60 aTas tonas. institutis mier damuSavebulia
msoflio bazarze konkurentunariani produqtebis – atmis piures,
wvenebisa da a.S. miRebis racionaluri teqnologiebi, romelTa
realizacia mniSvnelovnad gazrdis qveynis saeqsporto potencials.
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8. balaxovani nedleulidan eTerovani zeTebis miRebis axali
teqnologia.Akvebis mrewvelobis institutSi damuSavebuli eTerovani
zeTebis miRebis axali teqnologiis upiratesoba mdgomareobs imaSi, rom
misi gamoyenebis Sedegad miiReba ekologiurad sufTa eTerovani zeTebi,
mkveTrad mcirdeba (50-60%-iT) 1kg eTerovani zeTis gamoxdisaTvis saWiro
orTqlis xarji, 50-60%-iT izrdeba gamosaxdeli aparatebis warmadoba,
radganac
Sesabamisad
mcirdeba
gamosaxdeli
nedleulis
masa.
saqarTveloSi SeiZleba vawarmooT 20-25 mln aSS dolaris Rirebulebis
lavandis, vardis, dafnis, geranis da sxva eTerovani zeTebi.
9.
naturaluri
sakvebi
saRebavebis
warmoebis
teqnologia.
Eevroparlamentma akrZala kvebis produqtebSi xelovnuri saRebavebis
gamoyeneba, bavSvTa organizmze maTi uaryofiTi zegavlenis gamo, ris
gamoc mkveTrad gaizarda moTxovnileba naturalur saRebavebze. institutSi damuSavebuli proeqti iTvaliswinebs adgilobrivi nedleulis
resursebis gamoyenebiT wiTeli da yviTeli naturaluri sakvebi
saRebavebis warmoebas. saqarTveloSi SeiZleba vawarmooT 100 mln AaSS
dolaris Rirebulebis saeqsporto produqcia naturaluri saRebavebisa
da fenoluri naerTebiTa da karotiniT gamdidrebuli funqcionaluri
daniSnulebis kvebis produqtebis saxiT.
riT daviwyoT ?

saministrosa da soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis warmomadgenelTa erToblivi ganxilvis Semdeg saWiro iqneba damuSavdes
saxelmwifo miznobrivi programebi aRniSnuli teqnologiebis dasanergad. swored am da msgavs teqnologiebze unda iqnas mimarTuli
saxelmwifos mier soflis meurneobis aRorZinebaze gamoyofili
saxsrebi.
10.
sakiTxebi,
romelTa
ganxilvaa
dagegmili
ganyofilebebisa da akademiuri sabWos sxdomebze:
1.

“citrusovanTa
teqnologia”;

nayofebis

unarCeno

dargobrivi
gadamuSavebis

2. samamulo
Saqris warmoebis mdgomareoba da ganviTarebis
perspeqtivebi saqarTveloSi”.
3.

cximzeTebis
TveloSi.

warmoebis

ganviTarebis

perspeqtivebi

saqar-

11. akad. n. baRaTurias mizanSewonilad miaCnia ssmm akademiaSi
Catardes
saerTaSoriso
konferencia
Temaze:
“funqcionaluri
daniSnulebis kvebis produqtebi da maTi warmoebis Tanamedrove
teqnologiebi”
an
“kvebisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis
narCenebi da maTi utilizacia”.
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6.4.3.2. akademikosi Tengiz nanitaSvili
saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis
mrewvelobis samecniero - kvleviT institutSi,
sadac muSaobs akad. T. nanitaSvili, kvebis
produqtebisa da sakvebi danamatebis usafrTxoebis
kvlevis ganyofilebis gamged da mTavar mecnier
TanamSromlad monawileobda, rogorc mecnieruli
xelmZRvaneli
da
uSualo
Semsrulebeli
institutis samecniero - kvleviTi Tematikuri
gegmiT
gaTvaliswinebuli
Semdegi
Temis
damuSavebaSi:
,,damuSavdes
Rvinis
stabilizaciis
racionaluri teqnologia proteolizuri da peqtolizuri fermentebis
gamoyenebiT kompleqsSi sxva meTodebTan erTad~.
saangariSo periodSi gamoqveynebulia ori samecniero statia.
1. n. baRaTuria, T. nanitaSvili, n. begiaSvili, c. SilakaZe, b. baRaTuria.
,,durdos fermentaciuli damuSavebis gavlena wiTeli sufris Rvinis
fiziko-qimiur da organoleftikur maCveneblebze~. Jurnali - ,,agrarulekonomikuri mecnierebaTa teqnologiebi~. 2014 weli@#2 gv. 45.
anotacia –
saerTaSoriso imfaqt-faqtoris mqone aRniSnul
samecniero JurnalSi gamoqveynebul statiaSi Seswavlilia kompleqsuri
fermentuli preparatebis gamoyenebiT durdos fermentaciis gavlena
wiTeli
sufris
Rvinis
qimiur
Semadgenlobasa
da
xarisxobriv
maCveneblebze. dadgenilia am meTodis gamoyenebis efeqtianoba wiTeli
sufris Rvinis damzadebis teqnologiis gaumjobesebisa da produqciis
xarisxis amaRlebis mizniT.
2. n. baRaTuria, T. nanitaSvili, n. begiaSvili, c. SilakaZe, b. baRaTuria ,,cilovani naerTebis gamokvleva Rvinis stabilizaciis procesSi~.
Jurnali - ,,agrarul-ekonomikuri mecnierebaTa teqnologiebi~. 2014
weli@#3 gv. 52.
anotacia –
saerTaSoriso imfaqt-faqtoris mqone aRniSnul
samecniero
JurnalSi
gamoqveynebul
statiaSi
mocemulia
eleqtroforezis meTodis gamoyenebiT cilovani naerTebis gamokvlevis
Sedegebi Rvinis stabilizaciis procesSi. dadgenilia, rom Rvinis
damuSavebis calkeuli meTodebi sxvadasxvagvarad moqmedeben cilovani
naerTebis
calkeuli
komponentebis
raodenobriv
da
Tvisobriv
Semadgenlobaze. dadgenilia cilovani naerTebis calkeuli fraqciebis
izoeleqtruli wertilebis mniSvnelobebi da maTi roli RvinoSi
simRvrivis warmoqmnis procesze.
aris kvebis mrewvelobis institutis samecniero sabWos Tavmjdomaris
moadgile.
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aris
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero sabWos wevri da erovnuli koordinatori.
akad. T. nanitaSvili aris saerTaSoriso imfaqt-faqtoris mqone
Jurnal
,,agrarul-ekonomikuri
mecniereba
da
teqnologiebi~-s
saredaqcio-samecniero sabWos wevri.

6.4.3.3. akademikosi guram papuniZe
2014 wels mniSvnelovani samuSaoebi
ganxorcielda
akad.
g.
papuniZis
xelmZRvanelobiT
agrobiznesis
ganviTarebis xelSemwyobi garemos Seqmnis
mimarTulebiT. Mmis mier SemuSavebuli
samoqmedo
organizaciuli
gegmis
mixedviT. am procesSi aqtiurad CarTuli
iyo
aWaris
soflis
meurneobis
saministro , baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo
universiteti,
sxvadasxva
saerTaSoriso
organizaciebi
da
struqturebi. Aam sferoSi samuSaoebis maRal mecnierul doneze
dagegmvisa da Sesrulebis koordinacia xorcieldeboda saqarTvelos
mecnierebaTa erovnuli akademiis aWaris regionuli samecniero centris
agraruli
komisiis
samoqmedo
programis
mixedviT.
samuSaoebi
orientirebuli iyo qveynis xelisuflebis mier agraruli sferos
ganviTarebis
saxelwifo
strategiis
ZiriTadi
mimarTulebebis
Sesrulebaze,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministrosa
da
saqarTvelos s/m mecnierebaTa akademiis mier SemuSavebuli proeqtebisa
da programebis ganxorcielebis xelSewyobaze.
Mmis mier aWaraSi mecnieruli kvlevebi da saproeqto danergviTi
samuSaoebi agraruli sferos ganviTarebisaTvis ramdenime ZiriTad
mimarTulebas moicavs, romlebic gansazRvrulia sabazro ekonomikuri
urTierTobis
pirobebSi
calkeuli
dargebis
potencialuri
SesaZleblobebis gamoyenebaze, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis
adgilobrivi resursebis masშtabebze, sasoflo-sameurneo nedleulis
gamoyenebis teqnologiur uzrunvelyofaze da sxvadasxva bazrebis
segmentebis aTvisebaze, dargobrivi SeTanawyobis optimaluri modelis
Camoyalibebaze da a.S.
saangariSo periodSi akad. guram papuniZis mier Catarda
baTumi
lazeTis, CrdiloeT amerikisa da kanadis mikropolitis meufe dimitris
iniciativiT
mowyobili
yovelwliurad
tradiciuli,
ojaxSi
damzadebuli Rvinis festivali. Aam RonisZiebam saqarTvelos TiTqmis
yvela regioni moicva da monawile pirebis ricxvi mniSvnelovnad
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aRemateboda wina wlebis monawileTa raodenobas da sagrZnoblad maRali
xarisxis produqcia iqna warmodgenili. SeiZleba iTqvas, rom am
RonisZiebis yovelwliurad maRal doneze Catarebam dasabami misca
mecnierebis, ganaTlebisa da biznesis integracias mevenaxeoba-meRvineobis
dargSi. degustatorTa da Rvinis nimuSebis warmomadgenlebTan erTad
Catarda samecniero-praqtikuli konferencia, romelzedac moxsenebuli
iqna Sedegebi da miRebul iqna winadadebebi da rekomendaciebi
mevenaxeoba-meRvineobis
dargSi
momuSave
subieqtebis
swavlebakonsultirebis donis amaRlebisaTvis,
mevenaxeobis dargis ganviTarebis perspeqtivebidan gamomdinare
komisiis wevri mecnierebis mier SemuSavebul iqna winadadebebi da
rekomendaciebi qedaSi, yurZnis gadamamuSavebeli sawarmos Seqmnis
Taobaze, monawileoba iqna miRebuli teqnologiuri da teqnikuri
aRWurvilobiT
uzrunvelyofis,
produqciis
asortimentisa
da
nomenklaturis dadgenisaTvis.
Makad. g. papuniZis TaosnobiT sistematiuri xasiaTi miiRo
Sexvedrebis Catarebam mevenaxeobis dargSi dasaqmebul subieqtebTan,
ganxorcielda maT mier movla-moyvanis agroteqnologiebis da ojaxur
pirobebSi Rvinis dayenebis teqnologiebis monitoringi, miecaT meTodurpraqtikuli
rekomendaciebi.
Seswavlil
iqna
regionisaTvis
maRalrentabeluri yurZnis jiSebis nergebiT uzrunvelyofisa da
zvrebis mowyobis mdgomareoba.
Nnayofieri iyo akad. guram papuniZis muSaoba sasoflo-sameurneo
kooperativebisaTvis sawarmoo programebis SemuSavebis rekomendaciebis
momzadebis saqmeSi calkeuli municipalitetebisa da zonebis mixedviT.
Kkooperativebis gamgeobebs gaewiaT meToduri da praqtikuli swavlebakonsultireba
miwaTsargeblobis
efeqturad
warmarTvis,
sakuTari
warmoebis sasoflo-sameurneo produqciis
nedleulis
gamoyenebis,
marketinguli saqmianobis warmarTvis da sxva problemebis Sesaxeb.
Gakad. guram papuniZem
monawileoba miiRo xiWauris tbel
abuseriZis universitetis mier Catarebul konferenciaSi, romelic
moewyo saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis aWaris regionuli
samecniero centris iniciativiTa da TaosnobiT. Aam RonisZiebaze
akademiis akademikosTa mier Catarda sajaro leqciebi, maT Soris
agrarul problemebze. Ees universiteti aqtiurad muSaobs ara marto
agraruli sferos specialistebis momzadebaze, aramed SeimuSavebs aWaris
mTiani
regionis
agrobiznesis
ganviTarebis
models,
romelSic
gaTvaliswinebuli
iqneba
garemos
dacviTi,
miwaTsargeblobis,
ekologiurad sufTa produqciis warmoebis da socialur-ekonomikuri
problemebis gadaWra. Kkomisiis mecnierebis mier miewodaT konkretuli
xedvebi calkeuli mimarTulebebiT.
Gakad. guram papuniZis mier SemuSavebuli rekomendaciebi da
winadadebebi gaTvaliswinebuli iqna qedis municipaლitetSi xilis
gadamamuSavebeli mcire sawarmos Seqmnis proeqtis Sedgenisas.
298

Mmecnieruli kvlevebis Sedegebis daedo safuZvlad qobuleTis
municipalitetSi
sasoflo-sameurneo
kooperativebSi
“leRva”
da
“xucubani” mandarinis yvavilis, citrusovanTa nayofebis gadamuSavebis
mcire sawarmoebis Seqmnis sagranto proeqtebis SemuSavebas.
akad.Gguram papuniZis xelmZRvanelobiT Seiswavleboda qveynis
xelisuflebis mier agrobiznesis ganviTarebis stრategiuli kursis
ganxorcielebis procesSi gamovlenili Zlieri da susti mxareebi. maT
Soris iseT problemebze sasoflo-sameurneo “kooperativebis Sesaxeb”
saqarTvelos kanonis moqmedebis Sedegebi, saxelmwifo daxmarebebis
realuri
efeqti,
sakredito
resursebisadmi
misawvdomobis
done,
sasoflo-sameurneo kooperativebis sastarto mdgomareoba da a.S.
Gg. papuniZis mier aqtiuri muSaoba warimarTa aWaris subtropikuli
zonis agrobiznesisaTvis jer kidev gadauWreli problemis adekvaturi
RonisZiebebis ganxorcielebisaTvis. სaqme exeba citrusovanTa nayofis
damzadeba-realizaciis
procesis
organizacias.
Aam
mimarTulebiT
adgilobrivi xelisuflebis organoebis winaSe wardgenil iqna saWiro
gasatarebeli RonisZiebebis Sesaxeb rekomendaciebi da winadadebebi.
baTumis
SoTa
rusTavelis
saxelmwifo
universitetis
studentebisaTvis g. papuniZem Caatara sajaro leqciebi qveyanaSi
agrobiznesis ganviTarebis problemebze, saWiro kadrebis momzadebisa da
samecniero teqnikuri progresis danergvis, agro da gadamuSavebis
teqnologiebis sakiTxebze.
Gguram papuniZis iniciativiT safuZveli Caeyara aWaraSi Camosul da
adgilobriv
calkeul biznesmenebTan da mecnierebTan, sxva saqmian
vizitiorebTanASexvedrebis
organizacias,
moxda
informaciuli
urTierTgacvla da daisaxa partnioruli TanamSromlobis programa.
Mmomzadda agroturizmis
ganviTarebis miznobrivi programis
proeqti, romelic iTvaliswinebs mTlianad regionisa da calkeuli
municipalitetebis resursuli potencialis gamoyenebas.
Gguram
papuniZis
mier
momzadda
recenziebi
agrobiznesis
ganviTarebasTan
dakavSirebuli
saxelmwifos
mier
miRebul
gadawyvetilebebze, koncefciebsa da programebze. saangariSo periodSi
Mmis mier da sxva mecnierebTan erTad momzadebul iqna samecniero
statiebi sxvadasxva problemebze. Mman monawileoba miiRo sxvadasxva
donis konferenciebsa da seminarebSi.
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6.5.

ekonomikis samecniero ganyofileba

akademikos mdivani - akademikosi omar qeSelaSvili
swavluli mdivani - doqtori anatoli giorgaZe
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akაdemiis
ekonomikis samecniero ganyofilebaSi gaerTianebulia akademiis 8 wevri.
maT Soris akademiis namdvili wevri 6 da akademiis wevr-korespondenti
2.
akademikosebi: asaTiani revazi, kunWulia Tamazi, qarqaSaZe
napoleoni, qeSelaSvili omari, WiTanava nodari, jafariZe givi.
wevr-korespondentebi: koRuaSvili paata, nikoleiSvili giorgi.
6.5.1. ekonomikis samecniero ganyofilebis 2014 wlis samuSao gegma

# sakiTxebis
1

1

2

3

4

6

7

(Temebis dasaxeleba)
2
ekonomikis
samecniero
ganyofilebis
ანგარიში 2013 wels
gaweuli muSaobis
შესახებ;
akademikos revaz
asaTianis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos Tamaz
kunWulias angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos napoleon
qarqaSaZis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos nodar
WiTanavas angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademikos givi
jafariZis angariSi
2013 wels
Catarebuli muSaobis

Gganxilvis pasuxismgebeli
dro
Sesrulebaze
3
4
ianvari
akademikosi
omar qeSelaSvili
akad. doqtori
anatoli giorgaZe

Tebervali

akademikosi revaz
asaTiani

Tebervali

akademikosi Tamaz
kunWulia

marti

akademikosi napoleon
qarqaSaZe

marti

akademikosi nodar
WiTanava

aprili

akademikosi givi
jafariZe
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SeniSvna
5

Sesaxeb

8

saqarTvelos soflis
meurneobis
ganviTarebis
strategiis axali
arCevani.

aprili

akademikosi Tamaz
kunWulia

akademiis wevr9 korespondentis paata
koRuaSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
akademiis wevrkorespondentis
10 giorgi
nikoleiSvilis
angariSi 2013 wels
Catarebuli muSaobis
Sesaxeb
11 verbaluri marTva

maisi

akademiis wevrkorespondenti paata
koRuaSvili

maisi

akademiis wevrkorespondenti giorgi
nikoleiSvili

ivnisi

meabreSumeobis
aRdgenisa da misi
ganviTarebis
perspeqtivebi
saqarTveloSi
13 saqarTvelos soflis
meurneobis
aRmavlobisa da
mdgradi ganviTarebis
strategiulprioritetuli
mimarTulebebisa da
rekomendaciebis
Sesaxeb

ოქტომბერი

akademikosi
omar qeSelaSvili
akad. w/k giorgi
nikoleiSvili,
akad. w/k elguja
SafaqiZe

12

dekemberi

akademikosi omar
qeSelaSvili

6.5.2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
ekonomikis samecniero ganyofilebis mier 2014 wels Casatarebeli
RonisZiebebis gegma

# ღონისძიების
დასახელება
sasoflo-sameurneo
1 kooperativebis
roli agraruli

ganxilv
is
forma

ჩატარების
თარიღი

პასუხისმგებელ
ი ჩატარებაზე

mrgvali
magida

Tebervali

saqarTvelos
soflis
meurneobis
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შენიშვნები

seqtoris
ganviTarebaSi

mTis tyeebis
Tanamedrove
mdgomareobis
Sesaxeb

mrgvali
magida

მაისი

satyeo
kanonmdeblobis
srulyofis
RonisZiebaTa
Sesaxeb

seminari

ოქტომბერი

agraruli
mrgvali
mecnierebis
magida
gadarCenisa da
maRalkvalificiuri
kadrebis momzadebis
problemebi

ოქტომბერი

mrgvali
magida

ნოემბერი

5

satyeo meurneobis
dargis mdgradi
ganviTarebis
principebi

mrgvali
magida

ნოემბერი

6

saqarTveloSi
meabreSumeobis
ganviTarebis
politikis Sesaxeb

2

3

4

mecnierebaTa
akademia;
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministro;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება,
ეკონომიკის
სამეცნიერო
განყოფილება.
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
ganyofilebeb
i
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგრონომიული
სამეცნიერო
განყოფილება
ekonomikis
samecniero
ganyofileba;
აგროსაინჟინრო
სამეცნიერო
განყოფილება

ganyofilebaSi 2014 wels Catarda 7 sxdoma.
pirveli sxdoma Catarda 16 ianvars da ganxiluli iqna
sakiTxebi: 1. ekonomikis samecniero ganyofilebis mier 2013 wels
gaweuli muSaobis angariSis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos mdivani
omar qeSelaSvili; swavluli mdivani doqtori anatoli giorgaZe. 2.
ekonomikis samecniero ganyofilebis mier 2014 wlis perspeqtiuli
samuSao gegmis Sesaxeb. momxseneblebi: akademikos mdivani omar
qeSelaSvili; swavluli mdivani
doqtori anatoli giorgaZe. 3.
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ekonomikis samecniero ganyofilebis asocirebuli wevrebis Sesaxeb. 4.
ekonomikis samecniero ganyofilebis wevrebis mier SemuSavebuli
winadadebebisa da rekomendaciebis Sesaxeb.
meore sxdoma Catarda 21 Tebervals da ganxiluli iqna
sakiTxebi: 1. akademikos revaz asaTianis informacia 2013 wels
Catarebuli muSaobis Sesaxeb. 2. akademikos Tamaz kunWulias informacia
2013 wels Catarebuli muSaobis Sesaxeb. 3. Jurnal agrarul-ekonomikuri
mecniereba da teqnologiebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikos mdivani
omar qeSelaSvili.
mesame sxdoma Catarda 21 marts da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos napoleon qarqaSaZis angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero muSaobis Sesaxeb. 2. akademikos nodar WiTanavas angariSi 2013
wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.
meoTxe sxdoma Catarda 17 aprils da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademikos givi jafariZis angariSi 2013 wels Catarebuli samecniero
muSaobis Sesaxeb. 2. saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis
strategiis axali arCevani. momxsenebeli: akademikosi Tamaz kunWulia.
mexuTe sxdoma Catarda 30 maiss da ganxiluli iqna sakiTxebi: 1.
akademiis wevr-korespondentis paata koRuaSvilis angariSi 2013 wels
Catarebuli
samecniero
muSaobis
Sesaxeb.
2.
akademiis
wevrkorespondentis giorgi nikoleiSvilis angariSi 2013 wels Catarebuli
samecniero muSaobis Sesaxeb.
meeqvse sxdoma Catarda 18 ivniss da ganxiluli iqna sakiTxi:
verbaluri marTva. momxsenebeli: akademikosi omar qeSelaSvili.
meSvide sxdoma Catarda 11 dekembers da ganxiluli iqna sakiTxi:
saqarTvelos soflis meurneobis aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis
strategiul-prioritetuli
mimarTulebebisa
da
rekomendaciebis
Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi omar qeSelaSvili.
garda amisa ganyofilebis wevrebma aqtiuri monawileoba
miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier
damuSavebuli dokumentis "soflis meurneobis ganviTarebis problemebi
da gadawyvetis mimarTulebebi" SedgenaSi. aseve TavinTi mosazrebebi,
SeniSvnebi
da
winadadebebi
daafiqsires
saqarTvelos
soflis
meurneobis saministros mier Seqmnil soflis meurneobis ganviTarebis
strategiaze (2015-2020).
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6.5.3. ganyofilebis wevrebis mokle angariSebi
6.5.3.1. akademikosi revaz asaTiani
saangariSo periodSi akad. revaz asaTianis mier
gaweuli iqna Semdegi saxis samuSaoebi:
 sistematurad
iRebda
monawileobas
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademiuri sabWos sxdomebSi, agreTve
akademiis
mier
mowyobil
seminarebSi,
samecniero konferenciebSi da sxva saxis
SexvedrebSi;
 ssip_SoTa rusTavelis erovnul samecniero
fondSi,
rogorc
samecniero
programebis
departamentis ufrosis moadgile monawileobda
6 _ mde axali samecniero programis saxelmZRvanelo cnobaris
(konkursis programisa da pirobebis) momzadebaSi, romelTa umravlesoba
gadaeca saqarTvelos mTavrobas ganxilvisa da damtkicebisaTvis;
 monawileobda ssip_SoTa rusTavelis erovnul samecniero fondSi
axalgazrda mecnierTa prezidentis saxelobis stipendiebze warmdgeni,
mecnierTaTvis individualuri samogzauro grantebis, doqtorantebis,
saerTaSoriso samecniero konferenciis, agreTve ახალგაზრდა მეცნიერთა
საზღვარგარეთ
სამეცნიერო
სტაჟირების
saxelmwifo
programiT
dasafinansebeli proeqtebis ganmxilveli komisiebis sxdomebSi, agreTve
sxvadasxva saxis samuSao da samecniero Sexvedrebsa Tu prezentaciebSi;
 monawileoba miiRo q. TbilisSi, aseve quTaissa da baTumSi samecniero
fondis mier organizebul ramodenime seminaris muSaobaSi samecniero
sazogadoebis farTo wrisaTvis sakonkurso proeqtebis xarisxianad
momzadebis da sxvadasxva saxis SekiTxvebze pasuxebis gacemisa da
konsultaciebis gawevis mizniT;
 piradad awarmoebda agraruli sferosa da ekonomikaSi fondSi
sakonkursod warmodgenili 150–ze meti proeqtis ტექნიკური ექსპერტიზას;
 როგორც „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება“ პროექტის
მენეჯერმა
მონაწილეობა
მიიღo
პროექტის
სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებასა და საქართველოს
მთავრობაში დასამტკიცებლად წარდგენაში;
 როგორც მენეჯერმა მოაწყო 7 პრეზენტაცია, 5 სატელევიზიო გამოსვლა და 6
საგაზეთო ინტერვიუ ზემოაღნიშნული პროექტის შესახებ
 akad. r.asaTiani dReisaTvis xelmZRvanelobs 2 doqtorants;
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6.5.3.2. akademikosi Tamaz kunWulia
2014
wels
akad.
Tamaz
kunWulias
gamoqveynebuli Sromebis sia:
1. “vertikaluri
integracia-soflad
kooperaciis ganviTarebis ZiriTadi piroba”,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierTa
akademiis
“moambe”
#33;
Tbilisi,
2014;
TanaavtorobiT;
statiaSi
ganxilulia
gadamamuSavebel
sawarmoebTan
nedleulis
mwarmoebeli
kooperativebis
integraciis
ekonomikuri
efeqtianobis sakiTxi.
2. “sasoflo-sameurneo
kooperativebis
Camoyalibebis axali talRis SesaZleblobebi”, - saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis
“moambe”, #33, Tbilisi 2014;
TanaavtorobiT.
- statiaSi xazgasmulia kooperativebisadmi saxelmwifo daxmarebis
roli.
3. “soflis meurneobis ganviTarebis strategiis axali arCevani”,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis “moambe” #33,
Tbilisi; 2014 TanaavtorobiT.
- soflis meurneobis ganviTarebisadmi miZRvnil
statiebisa da
sakuTari
gamocdilebis gaTvaliswinebiT statiaSi SemoTavazebulia
soflis meurneobaSi maRal teqnologiebis danergvis gansxvavebuli
xedva.
4. “rogor mivitanoT mosaxleobamde
saxelmwifo RonisZiebebis
sikeTe”, saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
“moambe” #33, Tbilisi, 2014, TanaavtorobiT.
- statiSi
dasabuTebulia soflis mewarmeobis
sawarmoo
specializaciis
Sesaxeb
erTi
kulturis
(produqciis)
SerCevis
aucilebloba, romelsac saxelmwifo aRmouCens, raime formiT, finansur
daxmarebas.
1. akad. T. kunWuliam daamuSava soflis meurneobis saministrosa da
soflis meurneobis mecnierebaTa
akademias Soris gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumis teqstis erT-erTi variant;
2. monawileoba miiRo “soflis meurneobis ganviTarebis strategiis”
Sedgenasa da teqstis saboloo variantis CamoyalibebaSi,
3.
akademiis samecniero sabWoze gansaxilvelad waradgina
sakiTxi
-„ soflis mewarmeobis ganviTarebis strategiis axali
arCevani“,
4. akad. T. kunWulias xelmZRvanelobiT Sedga miznobrivi programa
„meCaieobis reabilitaciis Sesaxeb saqarTveloSi“;
5. monawileobda
saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros
dargobrivi programebis SemuSavebaSi:
- „saqarTveloSi xorblis warmoebis Sesaxeb“;
- „saqarTveloSi meTambaqoeobis aRdgenis Sesaxeb“;
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- „saqarTveloSi sakvebwarmoebis ganviTarebis Sesaxeb“;
- „saqarTveloSi mecitruseobis ganviTarebis Sesaxeb“
6. xelmZRvanelobda
saqarTvelos soflis meurneobis saministros
programis
Sedgenas:
„
saqarTveloSi
bioproduqtebis
warmoebis
SesaZleblobebi“;
7. akad. T. kunWuliam monawileoba miiRo soflis meurneobis
saministros,
„kooperativebis ganviTarebis saagentos“, soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis mier erToblivad organizebul
konferenciaSi.

6.5.3.3. akademikosi napoleon qarqaSaZe
1.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero
sabWos
Tavmjdomare.
2014 wlis 15 agvistos samecniero sabWos
sxdomaze
ganxiluli
iqna,
meCaieobis
ganviTarebis perspeqtiva tyibulis zonaSi. (momxs.
u. dalaqiSvili);
aRiniSna,
rom
regionis
bunebrivklimaturi pirobebidan gamomdinare, tyibulis
zonis Cais foTolSi SenarCunebulia yvela is
elementi, romelic saWiroa maRalxarisxovani mza
produqciis misaRebad. rogorc aRiniSna, Cais plantaciebis nawili (40 –
ha-mde), saWiroebs seriozuli agroteqnikuri RonisZiebebis gatarebas,
kerZod (Rrma xvna, naxevrad mZime gasxvla, kaliumis sasuqebis Setana da
a.S.).
momxsenebelma moiTxova, sabWos mieRo Sesabamisi gadawyvetileba,
romelsac is waradgenda sadireqtivo organoebSi. aseTi gadawyvetileba
miRebuli iqna da Sesabamisi rekomendaciebi mieca mewarmes u.
dalaqiSvils.
a.
fermerebs da sasoflo-sameurneo produqciis mwarmoeblebs
maTive moTxovniT CautardaT konsultaciebi, romelSic monawileobdnen
samecniero sabWos wevrebi: i. vasaZe, v. canava, j. kacitaZe da sxvebi
(konsultaciebi gaformda werilobiTi formiT).
g. 204 wlis 8 maiss
sabWos sxdomaze ganxiluli iqna mixeil
jibutis wigni, “saqarTvelos agraruli politikis
safuZvlebi” –
recenzenti n. qarqaSaZe, wigni mowonebuli iqna.
d.
sabWos muSaobis efeqtianobis
amaRlebisaTvis, saWiroa
Sesabamisi materialur-teqnikuri baza, kerZod kompiuteri, adgilebze
Casasvlelad samivlinebo Tanxebi, miRebuli RonisZiebebis broSurebad
(an rekomendaciebis saxiT) beWduri gamoSveba da a.S.
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2. akad. n.qarqaSaZis mier Sesrulebuli samuSaoebis nusxa
2.1. grZeldeba muSaoba monografia “msoflio soflis meurneobis”
ganaxlebul
variantze.
damTavrda
evropis
dasavleT
da
aRmosavleTi qveynebze muSaoba.
2.2. amave ciklSi, paralelurad grZeldeba muSaoba “msoflio
soflis meurneobis” meore wignze: “baltiispireTisa da dsT-s qveynebis
soflis meurneoba”, axali statistikuri masalebis Sesabamisad damuSavda
amierkavkasiis qveynebis soflis meurneobis monakveTi.
2.3. azerbaijanis agraruli akademiis TxovniT, rusul enaze
daiwera da gadaecaT maT narkvevi “amierkavkasiis soflis meurneoba”.
2.4. mimdinareobs muSaoba kavkasiis regionis mosazRvre qveynebis
soflis meurneobis axal variantze (TurqeTi, irani, ruseTi, Savi zRvis
auzis qveynebi). am proeqtTan dakavSirebiT, recenzia gaukeTda prof. i.
babaevis naSroms
“Tanamedrove azerbaijanis soflis meurneoba,”
romelic Seva wignis axal variantSi.
1.5. daiwera Sroma: “soflis meurneoba da msoflio teqnikuri
progresi” – romelic gadaeca Jurnal “ekonomists”.
1.6. moxseneba,
romelic gakeTda–
saerTaSoriso
samecniero
konferenciis plenalur sxdomaze “klimatis cvlileba da
misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo
ganviTarebaze” – saTauriT Вместе с природой (или как подойти к
решению проблем) – gamoqveynebulia konferenciis masalebSi.
1.7. amave
konferenciis masalebSi gamoqveynebulia samecniero
statia (j. kacitaZesTan da i. kapanaZesTan) erTad “ Расчет и
повышение надежности плугов с использованием ресурсосберегающей
технологии восстановления лемехов“.
1.8. statia ”Потепление климата и проблемы сельхозпроизводства” (rusul
da inglisur enebze) gamosaqveyneblad gadaeca Jurnals
“Известия аграрной науки”.
1.9. saqarTvelos
soflis
meurneobis
ganviTarebis
strategiisaTvis, daiwera Sesavali: “msoflio soflis
meurneoba – moTxovnileba da miwodeba”.
3. sxva saxis samuSaoebi
3.1. 2014 wlis ivnisSi daiwera recenzia mecnier nana kandelakis
proeqtze (108 gv.) “meabreSumeobis aRdgena-ganviTareba saqarTveloSi” –
proeqti ramodenimejer iqna ganxiluli samecniero sabWos sxdomazec.
3.2. gakeTda recenzia s/m saministrodan miRebuli proeqtis
“saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia”.
monawileoba miiRo akademiis mier Sedgenili alternatiuli
proeqtis
damuSavebaSi,
iyo
erT-erTi
momxsenebeli
saqarTvelos
mecnierebis
erovnul
akademiaSi,
magram
gaurkveveli mizezebis gamo !!! ganxilva mis gareSe Sedga?!
3.3. 2014 wlis ianvarSi s/m saministrosgan gansaxilvelad da
sarecenziod miviReT ”saqarTvelos soflis meurneobaSi
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kooperaciis ganviTarebis proeqti” – romelic detalurad
iqna Seswavlili da akad. n. qarqaSaZis daskvnas gaecno
akademiaSi Catarebul gafarToebul TaTbirs, romelsac
eswrebodnen saministros xelmZRvanelebi.
3.4. 2014 wlis noemberSi ssmm akademiam miiRo gadamuSavebuli
proeqti “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis
strategiis Sesaxeb”, akad. n. qarqaSaZis SeniSvnebi da
mosazrebebi, Sevida akademiis saerTo daskvnaSi.
3.5. gaukeTda recenzia mecnier dvalis koncefcias – saqarTvelos
samecniero potencialis efeqtianad gamoyenebis Sesaxeb.
3.6. erevnis agraruli universitetis TxovniT gaukeTda recenzia
q.
erevanSi
Catarebul
saerTaSoriso
konferenciaze
wardgenil or moxsenebas.
4. grantis mosapoveblad akad. j. kacitaZesTan da doqtorant i.
kapanaZesTan erTad Setanilia proeqti.
5. akad. n. qarqaSaZe aris akademiis akademiuri sabWos wevri,
enciklopediis saredaqcio komisiis wevri, Jurnal “moambisa” da “Известия
аграрной науки” saredaqcio kolegiis wevri, saqarTvelos enciklopediis
soflis meurneobis seqciis wevri. iyo
akademiaSi Catarebuli
saerTaSoriso konferenciis saorganizacio komitetis Tavmjdomaris
moadgile da a.S. monawileobs mrgval magidaSi, aqveynebs publikaciebs,
gamodis televiziebSi da a.S.
6. akad. n. qarqaSaZe agrZelebs literaturul moRvaweobas – axali
wigni saqarTvelos dRevandelobas mieZRvneba.
rac Seexeba akad. n. qarqaSaZis mosazrebebs qveynis soflis
meurneobis ganviTarebis Sesaxeb, faqtiurad igive moTxovnilebebia,
romelic wina wlis angariSSi iyo, vinaidan faqtiurad araferi
Secvlila, am mimarTulebiT igi aqtiurad monawileobs sxvadasxva
samTavrobo da samecniero diskusiebSi.

6.5.3.4. akademikosi omar qeSelaSvili
1. Temis dasaxeleba:
2014 wels, akademiaSi akad. o. qeSelaSvilma
waradgina
1
miznobrivi
moxseneba:
soflis
meurneobis aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis
strategiul-prioritetuli
mimarTulebebi
da
rekomendaciebi (xedva da winadadebebi), romlis
safuZvelzec SesaZloa momzaddes samecnierpraqtikuli xasiaTis proeqti soflis meurneobis
saministrოsaTvis.
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3. gamoqveynebuli Tezisebi, statiebi: warmodgenilia calke danarTis
saxiT.
4. gamoqveynebuli monografiebi da saxelmZRvaneloebi: warmodgenilia
calke danarTis saxiT.
8. smm akademiis akademiur sabWos muSaobaSi monawileoba (sakiTxis
momzadeba):
monawileobas Rebulobda akademiis akademiur sabWoze ganxilul yvela
sakiTxSi. am sabWoze 2014 wlis ianvarSi mosmenili iqna mis mier
momzadebuli sakiTxi: ekonomikis samecniero ganyofilebis mier 2013 wels
gaweuli muSaobis Sesaxeb.
9.
samecniero
sabWoebSi,
komisiebSi,
saredaqcio
kolegiebSi
monawileoba. sabWos, komisiis, saredaqcio kolegiis dasaxeleba. sabWos,
komisiis, saredaqcio kolegiis daniSnuleba. roli sabWos, komisiis,
saredaqcio kolegiis saqmianobaSi.
1.
saerTaSoriso
referirebuli
Jurnalis
`agrarul-ekonomikuri
mecniereba da teq-nologiebi~is damfuZnebel-gamomcemeli, saredaqciosamecniero sabWos Tavmjdomare da mTavari redaqtori.
2.
saerTaSoriso
krebulis
`saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis moambe~ saredaqcio kolegiis wevri.
13.
rogor
warmogidgeniaT
soflis
meurenobis
ganviTareba.
warmodgenilia calke danarTebis saxiT.
samecniero sazogadoebis, asociaciis, samecniero sabWos wevroba:
aris saqarTvelos mecnierTa uflebebis dacvis asociaciis prezidenti.
damatebiTi sakiTxi: 2014 wels misi xelmZRvanelobiT momzadda
memorandumi s.m. mecnierebaTa akademias da kooperativebis ganviTarebis
saagentos Soris.
14. sakiTxebi, romelic unda ganixilos akademiurma sabWom:
1.
samTo
soflis
meurneobis
ganviTarebis
erovnuli
programa
(ekonomikur-teqnolo-giuri
rekomendaciebi
da
marTvis
meqanizmi
(samecniero-gamoyenebiTi proeqti);
2. fermerTa kavlifikaciis amaRlebis centris Sesaxeb.
3. kooperativebis ganviTarebis saagentosTan gaformebuli memorandumis
amoqmedebisa da realizaciis Sesaxeb.
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gamoqveynebuli Sromebi 2014 wels (akad.o.qeSelaSvili)

#

1

Sromebis dasaxeleba

dasaxeleba,
dabeWd
gamomcemlobis
ilia
, Jurnalis,
TuU
gamocemis
xelnaweli,
weri
Jurnalis #

inovaciuri samecnierogamoyenebiTi proeqtebi
soflis meurneobis
mdgradi ganviTarebisaTvis

dabeWd -gamomcemloba
`areali~,
Tbilisi, 2014

agraruli seqtoris
saxelmwifoebrivi donis
menejmenti

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,

2

nabeWdi
Tabaxebis
raodeno
ba

SeniSvna
(uCveneT
Tanaavt
ori)

4.7

_

0.9

_

0.1

_

0.1

_

(monografia)

#1,Tbilisi,
2014
sagareo ekonomikuri
urTierTobebis sagani

3

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#1,Tbilisi,
2014

4

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#1,Tbilisi,
2014
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sagareo ekonomikuri
urTierTobebze momqmedi
faqtorebi

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#1,Tbilisi,
2014

0.1

_

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#1,Tbilisi,
2014

0.1

_

dabeWd gamomcemloba
`areali~,
Tbilisi, 2014;
(monografia)

20.8

_

seqtoris dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
donis menejmenti
mecniereba da
teqnologiebi~,
#2,Tbilisi,
2014

0.4

_

0.1

_

5

sagareo ekonomikuri
urTierTobebaTa
principebi
6

7

ekonomistisa da
biznesmenis cnobari

agraruli
raionuli
8

sagareo ekonomikuri
urTierTobebis garemo
9

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#2,Tbilisi,
2014
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sagareo ekonomikuri
urTierTo-bebis formebi

10

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,

0.1

_

0.1

_

0.4

_

4.4

_

0.1

_

#2,Tbilisi,
2014
sagareo ekonomikur
urTierTobebaTa
saxemwifoebrivi
regulireba
11

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#2,Tbilisi,
2014

agraruli seqtoris
femeruli donis
menejmenti
12

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#3,Tbilisi,
2014

13

14

ekonomikuri codnis mcire
saganZuri

dabeWd gamomcemloba
.
`areali~,
Tbilisi, 2014.
(monografia)

saerTaSoriso vaWroba da
momsaxureoba

dabeWd Jurnali
`agra-rulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#3,Tbilisi,
2014
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kapitalis
migracia

15

saerTaSoriso dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,

0.1

_

0.1

_

0.8

_

0.1

_

#3,Tbilisi,
2014
samuSao Zalis
saerTaSoriso migracia

16

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#3,Tbilisi,
2014

warmoebis
prognozireba dabeWd Jurnali
da modelireba
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
17
teqnologiebi~,
#4,Tbilisi,
2014
saerTaSoriso savalutosakredito urTierTobebi

18

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,
#4,Tbilisi,
2014
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mecnierul-teqnikuri
progresis miRwevebis
gatana
19

dabeWd Jurnali
`agrarulekonomikuri
mecniereba da
teqnologiebi~,

0.1

_

#4,Tbilisi,
2014

soflis meurneobis aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis strategiulprioritetuli mimarTulebebi da rekomendaciebi
miuxedavad
imisa,
rom
saqarTveloSi,
soflis
meurneobis
gaadgilebisa da specializaciis, dargTa SeTanawyobisa da maTi
ganviTarebis regionuli ekonomikuri da teqnologiuri problemebis
irgvliv mravali aTeuli wlis ganmavlobaSi didi da nayofieri
mecnieruli da gamoyenebiTi xasiaTis samuSaoebi Sesrulda, amJamad, am
sakiTxebisadmi midgoma axlebur xedvasa da gadawyvetas moiTxovs,
romlis drosac gaTvaliswinebuli unda iyos ori ZiriTadi amosavali
kriteriumi, pirvel yovlisa adgilobrivi bunebriv-ekonomikuri pirobebi
da meore mxriv sabazro urTierTobebisaTvis damaxasiaTebeli da
etapobrivad cvalebadi, qveynis Sida da gare marketinguli motivaciebi,
moTxovnebi, SezRudvebi, strategia.
amasTan, drois moTxovna xdeba, rom aRniSnuli problemebis
gadawyveta eyrdnobodes axleburi da progresuli meTodologiuri da
informaciuli teqnologiebis mTel arsenals, romelic mTlian modelur
wredSi აucilეblad unda moicavdes regionul da mikroekonomikur
gadawyvetebs. aman, utyuari sayrdeni baza unda Seqmnas qveynis masStabiT
soflis meurneobis swrafi da mdgradi ganviTarebis strategiuli
programis damuSavebisaTvis. es, dinamiuri procesi unda iyos.
soflis meurneobis swrafi aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis
strategiuli prioritetebi
ukanasknel wlebSi, qarTvel mecnierTa da soflis meurneobis
specialistTa Soris kamaTi da azrTa sxvadasxvaobaa imis Sesaxeb, Tu
romeli dargebi unda gamoiyos prioritetulad saqarTvelos soflis
meurneobaSi.
gadaWriT unda iTqvas, rom es kamaTi dadebiT Sedegebs mogvcems Tu
gaTvaliswinebuli iqneba saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo kulturaTa
movla-moyvanis mikrozonaluri tradiciebi da dagrovili gamocdileba,
Sromis danawilebaSi maTi roli da mniSvneloba, adgilobriv niadagurklimatur pirobebTan adaptacia da am pirobebis maRali, biologiuri da
ekonomikuri ukugebiT gamoyenebis unari, sabazro ekonomikisa da
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arsebuli da momavalSi gamosayofi sabazro segmentebis, ama Tu im
produqciiT
gajerebis
moTxovnebi,
maTi
saeqsportounarianoba,
ekonomikuri berketebisadmi morgebulobis, medegobisa da lavirebis
SesaZlebloba da sxva.
globalizaciisa da sabazro ekonomikis moTxovnebisa da poziciebis,
agreTve adgilobrivi bunebriv-ekonomikuri pirobebisa da potenciuri
resursuli SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, ukanasknel wlebSi (2000iani wlebi), saqarTveloSi pirvelad (xelmZRvaneli akad. o.qeSelaSvili),
damuSavda soflis meurneobis ganviTarebis strategiuli marketinguli
modeli,
romlis
mixedviTac
sabazro
motivaciebis
Sesabamisad,
ganisazRvra soflis meurneobis regionuli prioritetebi, dargobriv
WrilSi, Sefasda da dadginda is optiმაluri ekonomikuri parametrebi,
rac ekonomikuri da sasursaTo usafrTxoebis TvalsazrisiT realurad
misaRwev mijnebsa da dasabuTebul zRvrebs warmoadgens ama Tu im
dargisaTvis, rogorc adgilobrivi sabazro segmentebis gajerebis, ise
myari saeqsporto poziciebis dakavebis mizniT.
amis
safuZvelze,
saqarTvelos
soflis
meurneobis
swrafi
aRmavlobisa da mdgradi ganviთarebisaTvis sarekomendacioa kvlevis
Sedegad miRebuli Semdegi daskvnebi:
saqarTvelos soflis meurneobaSi ZiriTad prioritetebad gamoiyo
didi tradiciebisa da farTo potenciuri (rogorc bunebrivi ise
ekonomikuri) SesaZleblobebis, agreTve didi perspeqtivebis mqone iseTi
strategiuli
mniSvnelobis
dargebi,
rogoricaa:
mevenaxeoba
da
niSandobliv samrewvelo mevenaxeoba, aseve samrewvelo mexileoba da
subtropikuli
miwaTmoqmedebis
ZiriTadi
dargebi:
meCaieoba
da
mecitruseoba da maT bazaze momuSave kvebis mrewvelobis dargebi.
am prioritetuli da strategiuli mniSvnelobis dargebis ganviTareba
SesaZleblobas iZleva maqsimaluri efeqtianobiTa da ukugebiT iqnas
gamoyenebuli saqarTvelos unikaluri bioklimaturi potenciali, amasTan
maqsimalurad iqnas aTvisebuli mxolod is mikrozonaluri sivrce, sadac
maTTvis yvelaze xelsayreli bunebrivi da ekonomikuri pirobebi
arsebobs.
es dargebi, romlebic saeqsporto da potenciurad konkurentunarian
produqcias awarmoeben, saqarTvelos soflis meurneobis globaluri
strategiis Sesabamisad miekuTvna e.w. “energomomtani” dargebis jgufs. am
dargebs swored imitom ewoda “energomomtani”, rom maTi ganviTareba
saSualebas iZleva produqciis eqvivalenturi, barteruli da sxva
formis
gacvlebis
safuZvelze
da
am
interesebis
Sesabamisad,
integrirebul sawarmoTa mowyobiTa da sxva progresuli organizaciulsamar-Tlebrivi
formebis
gamoyenebiT
garkveulwilad
gadavWraT
strategiuli
energetikuli
resursebiT
(navTobproduqtebi,
gazi,
eleqtroenergia) agreTve kaloriatevadi sasursaTo produqtebiT (marcvali, Saqari, cximi, zeTi, karaqi da sxva) uzrunvelyofis problema.
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rogorc
Cans,
es
globalizaciis
procesSi
CarTvisa
da
funqcionirebis savsebiT misaRebi da realuri formaa, amavdroulad
saqarTvelos soflis meurneobas unarCunebs Tavis specializaciasa da
TviTmyofadobas.
am prioritetul dargebTan, adgilobrivi pirobebis Sesabamisad,
Tanabari upiratesobis micemiT, niadagur-klimaturi faqtorebisa da
miwaTmoqmedebis
gaZRolis
istoრiuli
tradiciebis
mxedvelobaSi
miRebiT, SeTanawyobili unda iyos e.w. “kaloriatevadi” produqciis
momcemi kulturebis movla-moyvana, kerZod: TavTaviani pureulis,
simindis, mar-vleul-parkosnebis, bostneulis, kartofilis, agreTve
teqnikuri da sakvebi kulturebisa.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mdgradi
ganviTarebis
strategiuli
pozicia
gvkarnaxobs,
rom
warmoebis
integrirebis,
kooperirebisa
da
Sromis
saerTaSoriso
danawilebis,
rogorc
dRevandeli, ise Tvalsawieri perspeqtivis biznesuri moTxovnebidan
gamomdinare, misi specializacia, istoriul-tradiciuli modelidan did
da radikalur gadaxras ar eqvemdebareba. es imas niSnavs, rom savenaxe
farTobebs
kvlav
venaxi
daikavebs,
saxorbles_xorbali,
sasimindes_simindi,
subtropikuli
zonis
sivrces_Cai,
citrusi,
subtropikuli xili da a.S.
aRniSnuli,
saerTo,
perspeqtiuli
poziciebidan
gamomdinare
saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis TvalsazrisiT gamoiyofa
Semdegi ZiriTadi mimarTulebebi da poziciebi:
1. globaluri (sagareo-ekonomikuri urTierTobebis) pozicia,
romelic gulisxmobs saxelmwifoebriv (qveynis) dones. aq ZiriTadad
Tavsdeba zemoT aRniSnuli “energomomtani” dargebi, romelmac unda
aiTvisos adgilobrivi, axlomdebare da Soreuli sabazro segmentebi;
_adgilobrivi, axlomdebare da Soreuli sabazro segmentebis
dasapyrobad
da
gasajereblad
prioriteti
unda
mieces
didi
tradiciebis, qarTuli imijis Semqmnel iseT dargs, rogoricaa
mevenaxeoba da mis bazaze momuSave mravalprofiliani meRvineoba. am
dargebSi sakmaod konkurentunariani produqtebi SeiZleba vawarmooT
(saWiro iqneba teqno-ogiebis srulyofa da teqnologiuri gadaiaraReba),
rasac saqarTvelos mTeli samarketingo amindis Seqmna SeuZlia.
xazgasasmelia,
rom
es
dargebi
amJamad
CixSia
moqceuli
aramastimulirebeli da jer kidev dasaxvewi ekonomikuri garemos gamo,
rac dabrkolebas uqmnis saqarTvelos marketingul politikas da
araswor orientacias aZlevs mas. analogiurad iTqmis sxva dargebzec.
_adgilobrivi da axlomdebare sabazro segmentebis dasapyrobad da
gasajereblad, arsebul tradiciebze dayrdnobiT, kvlav farTod unda
ganviTardes mexileoba da mis bazaze momuSave sakonservo mrewveloba.
saqarTvelos mexileobis ganviTarebis didi tradiciebi istoriis
kuTvnilebad ar unda darCes. saqarTveloSi Catarebuli mdidari
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seleqciuri muSaobis Sedegebi saSualebas iZleva Tvisebrivad axal
doneze aviyvanoT mexileobis dargi da progresuli da naklebnarCeniani
teqnologiebis gamoyenebiT sakmaod konkurentunariani xili da misi
gadamuSavebis produqtebi vawarmooT.
_adgilobrivi da postsabWoTa qveynebis sabazro segmentebis
gasajereblad unda aRorZindes da farTod unda ganviTardes meCaieoba
da mecitruseoba da maT bazaze momuSave modernizebuli, progresul
teqnologiebze dafuZnebuli Cais mrewveloba da subtropikuli xilis
gadammuSavebeli mrewveloba;
am dargebis ganviTarebisaTvis arsebuli Zvirfasi da xelsayreli
niadagur-klimaturi
pirobebis
racionaluri
gamouyeneblobis
SemTxvevaSi saqarTvelo did marketingul marcxs waawydeba, garda amisa,
didi siZneleebi Seiqmneba Sidamarketinguli poziciidan da rac didad
angariSgasawevia_mikroregionuli socialuri dacvis TvalsazrisiT.
Tvisebrivad axal doneze unda avides adreuli mebostneoba da
mekartofileoba, rac am dargebis ganviTarebisaTvis arsebuli Zvirfasi
mikroklimaturi pirobebis racionalur gamoyenebas moiTxovs. amave
aspeqtiT, strategiul marketingul pozicias warmoadgens sasaTbure
mebostneobis aRdgena da stabiluri ganviTareba.
sagareo-savaWro urTierTobebSi gansakuTrebuli roli SeiZleba
Seasrulos iseTma dargebma, rogoricaa mefutkreoba da eTerzeTebis
warmoeba.
didad angariSgasawevia is, rom futkars, Taflis mocemis garda,
gacilebiT (10-15 jer) meti sargebloba moaqvs, rogorc mcenareTa
damtverianebis Zlier faqtors.
2. lokaluri, Sidasaxelmwifoebrivi da regionul-dargobrivi
poziciebi_aq Tavsdeba mecxoveleoba da “kaloriatevadi” sasoflosameurneo kulturebi, kerZod: marcvleuli, saaდreo da sagviano
kartofili, mzesumzira, Saqris Warxali.
mecxoveleobis dargebidan meRoreoba da mefrinveleoba met-naklebad
yvela regionSi, gansakuTrეbiT sagareubno zonebSi unda ganviTardes;
mecxvareoba_mTian raionebSi; satbore meTevzeoba_Sesatyvis adgilebSi;
mebocvreoba (da sxva)_lokalur masStabebSi.
qveynis yvela regionis sabazro segmentebi unda gajerdes msxvilfexa
rqosani mesaქonleobis produqciiT, am dargis met-naklebi proporciebiT
yvela regionSi ganviTarebiTa (barisa da samTo pirobebze morgebiT) da
mis bazaze xorcisa da rZis mrewveლobis donis amaRlebiT.
3. saxelmwifoebrivi programis poziciebi am TvalsazrisiT
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs marcvleuli meurneobis ganviTarebas.
marketinguli
strategiis
Sesabamisad
sasursaTo
marcvleuli
kulturebis (xorbali, simindi) moyvana met-naklebi masStabiT TiTქმis
yvela regionSi SeiZleba, Tumca, mis regionul regulirebas axdens
istoriulad
Camoyalibebuli
obieqturi
faqtori_mosaxleobis
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specifikuri
moTxovnebi,
romlis
Sesaბamisadac
aRmosavleT
saqarTveloSi upira-tesad moiyvaneba da moixmareba xorbleuli, xolo
dasavleTSi_simindi.
es
garemoeba
mniSvnelovan
gavlenas
axdens
marketingul badeze da sabazro uzrunvelyofaze.
amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom saqarTvelos soflis meurneobis
mravaldargovani
struqtura,
rac
obieqturi
bunebriv-ekonomikuri
pirobebis gavleniT aris Camoyalibebuli, saSualebas ar iZleva
ZiriTadi sasursaTo produqtebi, maT Soris sasursaTo da safuraJe
marcvleuli, gamokveTili mini-SnebiT ki xorbali,
vawarmooT im
moculobiT, rom maqsimalurad dakmayofildes, rogorc saqarTvelos
mosaxleobis, ise, miTumetes turiსtebisa da sakurorto da samkurnalo
kerebSi myof damsvenebelTa (romelTa ricxvi wliTi-wlobiT gaizrdeba)
moTxovnileba.
perspeqtivaSi ki, Tu gaviTvaliswinebT da mxedvelobaSi miviRebT
maRal da intensiur teqnologiebs, seleqciisa da genetikis miRwevebs,
hibridizaciis Zalas da, amis safuZvelze programirebuli mosavlis
miRebis potenciur SesaZleblobebs, am SemTxvevaSi, saqarTvelo, sakuTari
warmoebiT
SeZlebs
daikmayofilos
marcvleulze
sasursaTo
moTxovnileba, magram, es, jerjerobiT Teoriul da mecnierul CarCoebs
ar scildeba.
amitom, Cven, ar unda gamovedevnoT da ar unda gagvitacos marcleuliT
swრafad TviTdakmayofilebis koncefciam da praqtikuli TvalsazrisiT
aqcenti unda gavakeToT da orientirad unda miviCnioT is gza, romelsac
TviT buneba gvTavazobs da gvkarnaxobs, rac imas niSnavs, rom
potenciurad da agrobiologiurad vargisi savenaxe farTobebi unda
daikavos mxolod venaxma; saxexile farTobebi-xexilovanma kulturebma
da
isic
SerCeviTa
da
gamozomilad:
Teslovnebma,
kurkovnebma,
kaklovnebma, kenkrovnebma; Caisa da subtropikuli kulturebisaTvis
vargisi farTobebi swored am kulturebma; sabostne_sabaRCe_bostneulbaRCeulma; sakartofile_kartofilma; sabalaxe_saTib-saZovrebma da a.S.
sasoflo-sameurneo kulturebis aseTi gaadgileba da ganawileba
saqarTvelos bunebis dauwereli kanonia da TuU am wesrigs davujerebT
da mivyvebiT, mas zedmiwevniT moergeba da SeeTanawyoba mTeli
teqnologiuri
arsenali
da
potenciali,
Sesabamisad
sawarmoo
infrastruqtura da saboloo Sedegad warmoebis maRali ekonomikuri
ukugeba.
4. saimporto poziciebidan gamomdinare saqarTvelos sabazro
segmentebi mosaxleobis moTxovnilebis Sesabamisad rom gajerdes
aucilebeli iqneba iseTi ZiriTadi sasursaTo produqtebis importi
(bazris moTxovnebis Sesabamisi cvalebadi moculobebiT), rogoricaa:
marcvleuli,
xorci,
rZe,
da
xorcisa
da
rZis
produqtebi,
mefrinveleobis
produqcia,
cximeuli,
agreTve
produqciis
konkurentunarianobisa da sabazro koniunqturis Sesabamisi sxvadasxva
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sasoflo-sameurneo da kvebis mrewvelobis produqtebi, romelic etapebis
mixedviT cvalebadi moculobiTa da proporciebiT iqneba Semotanili.
rogorc wesi, eqsportisa da importis regulireba unda xdebodes
ekonomikuri
berketebis
marjve
gamoyenebiT,
swori
samarketingo
strategiiTa da moqnili menejmentiT.
5. servisis sfero da infrastruqtura. am TvalsazrisiT saWiroa
xeli Seewyos sxvadasxva, mewarmeobis kanonis Sesabamisi, organizaciulsamrTlebrivi formis servisuli tipis sawarmoebis funqcionirebas,
romelic SeboWili ar iqneba mouqneli sagadasaxado meqanizmiT da
saSualeba eqneba individualurad da diferencirebulad Seuxamos Tavisi
saqmianoba adgilobriv moTxovnebs da marketingis principebs.
menejmenti
saqarTvelos
soflis
meurneobis,
marketingul
sistemasa
da
globalizaciis erTian procesSi ganviTareba uciloblad ukavSirdeba
menejments. globalizaciis procesis maRali done gulisxmobs imas, rom
TviT saxelmwifo unda gamodiodes menejeris rolSi.
am TvalsazrisiT, ZiriTad da momqmed faqtorebs warmoadgens:
 morgebuli organizaciul-samarTlebrivi (m.S. kooperirebuli da
integrirebuli) formebi;
 fulad-sakredito da sagadasaxado meqanizmi;
 ekonomikuri stimulebi;
 institucionaluri sistema;
 sawarmoo da socialuri infrastruqtura;
 garantiebSemcveli samarTlebrivi baza.
amis safuZvelze, saxelmwifos SesaZlebloba eZleva astimuliros,
rogorc ama Tu im organi-zaciuli formis ganviTareba, ise saxelmwifo
SekveTebis Sesruleba, eqport-importis proporciebi, integraciuli
urTierTobebi,
infrastuqturis
ganviTareba,
socialuri
pirobebi,
ekologiuri wonasworoba_rac globalizaciis elementebs Seadgens.
saxelmwifos rolis amaRlebis mizniT, mizanSewonilia TiToeuli
raionisaTvis dgindebodes saxe-lmwifoebrivi da strategiuli sasoflosameurneo produqciis warmoebis savaldebuli zRvruli moculobebi,
romlebic maT, saxelmwifo SekveTis wesiT miecemaT. am produqciis
Sesasyidlad winaswar iqneba gansazRvruli Sesyidvis sagarantio fasebi,
rac sabazro fasebs 8-10 %-ze metad ar unda CamorCebodes da
periodulad koreqtirdebodes.
amasTan, TiToeuli sawarmo uflebamosilebas ar kargavs sagarantio
fasiT gasayidi produqciis garda awarmoos nebismieri saxisa da
raodenobis produqcia (rac kanoniT ar ikrZaleba) da gayidos
Tavisufal fasebSi, nebismier adgilas da pirobebSi, rogorc Sida, ise
sagareo bazarze. es, did stimuls miscems agrarul seqtorSi
mewarmeobis ganviTarebas.
calke
muSaoba
sWirdeba
soflis
meurneobis
saministros
reorganizaciisa da misTvis, dargobriv-regionul warmosaxvaSi, soflis
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meurneobis aRmavlobis mizniT realuri funqciebis (gansakuTrebiT
warmoebis regulirebisa da marTvis TvalsazrisiT) miniWebis sakiTxis
damuSavebas.
soflis meurneobis ganviTarebis prioritetuli mimarTulebebis
realizaciis intensiuri gzebi da mecnieruli rekomendaciebi
sasoflo-sameurneo warmoebis amaRlebisa da mdgradi ganviTarebisaTvis prioritetuli mijnebisa da masStabebis misaRwevad saWiroa:
 seleqciisa da meTesleobis gaumjobesebisTvis xelis Sewyoba da
sasoflo-sameurneo kulturaTa Tesva maRalmosavliani jiSebiT;
 sargavi masalis warmoebis teqnikuri bazis gadaiaraReba da srulyofa;
 mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis zedmiwevniT miznobrivi da
srulyofili gatareba;
 arsebuli sarwyavi sistemebisa da mcire qselebis srul mzadyofnaSi
moyvana, maTi reabilitaciisa da ganaxlebis safuZvelze;
 materialur-teqnikuri
resursebiT
momaragebisa
da
gamoyenebis
zonalur-diferencirebuli rekomendaciebis damuSaveba da danergva;
 produqciis
gadamuSavebis
(m.S
eqspres-gadamuSavebis),
gasaRebis,
warmoebis saSualebebiT momaragebisa da sawarmoo momsaxurebis tipis
damoukidebeli da mini-integrirebuli sawarmoebis (kooperativebis da
sxva formis) Seqmna;
 saxelmwifo dakveTebisa da Sesyidvebis meqanizmis SemuSaveba da
amoqmedeba;
 sabazro segmentebis sworad SerCeva da produqciiT gajerebis
stabilurobis miRweva;
 sameurneo riskis marTva;
 warmoebis optimizaciisa da mdgradi ganviTarebis ekonomikuri
modelebis Seqmna da misi realizaciis ekonomikuri meqanizmis
damuSaveba.
zemoT aRniSnuli, prognozuli marketinguli modeliT dadgenili
parametrebi Seesabameba im pozicias, rom, jer TandaTan unda davZlioT
wlobiT dagrovili krizisuli viTareba da done, araintensiuri
ganviTarebis tempi da TandaTan gadavideT progresul teqnologiebze.
aseTi midgomiTa da strategiuli momarTulebebis realizaciiT
saqarTvelos SeuZlia msoflios erT-erTi mowinave qveyana gaxdes.
es, rom realobad iqces aucilebelia sasoflo-sameurneo warmoebis
intensiuri ganviთareba.
gasuli, mTeli oci saukunis ganmavlobaSi soflis meurneobis
intensiuri ganviTarebis sakiTxi ise mwvaved da aqtualurad ar damdgara,
rogorc axla, XXI saukunis dasawyisSi. es gamowveulia im garemoebiT,
rom evoluciuri (TandaTanobiTi) cvlilebebi ukve veRar esatyviseba da
ver
eTavseba
amJamindel
da
aqamde
ucxo,
ekonomikuri
zrdis
(ganviTarebis) warmoudgenlad swraf tempebs, amas garda, resursuli
potencialis
aTvisebisa
da
gamoyenebis
teritoriul-sivrcobrivma
faqtorebma dakarga Tavisi Zala da SesaZleblobebi da gza dauTmo
revoluciur anu intensiur faqtorebs.
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es imas niSnavs, rom saWiroa TiToeuli heqtari miwa da resursi rac
SeiZleba metad `gamoiwvelos” da misgan, realurad rac SeiZleba metis
gamotana
moxerxdes.
aseTi,
sawarmoo
resursebis
gamowvlilviTi
gamoyenebis
(moxmarebis)
mimarTuleba
intensiuri,
ufro
sworad,
intensifikaciis faqtorebiT zemoqmedebasa da regulirebas Txoulobs.
swored aq iCens Tavs warmoebis intesიfikaciis iseTi mZlavri, qmediTi
da Tanamedroveobaze morgebuli faqtorebi, rogoricaa: meqanizacia da
eleqtrifikacia, qimizacia, mcenareTa da cxovelTa integrirebuli dacva,
melioracia (wylis Zalis gamoyeneba da zedmet (Warb) tenTan brZola),
mosavlis programireba, xarisxis marTva, riskis faqtorebis gavlenis
Semcireba, marketingis marTvis avtomatizebuli sistemebis gamoyeneba,
momavlis sawarmoTa modelireba da sxva. es CamonaTvali TandaTan ufro
gafarTovdeba
Tu
mxedvelobaSi
miviRebT
nanoteqnologiisa
da
mecnierul-teqnikuri progresis sxva miRwevebs.
warmoebis intensiuri ganviTarebis aucilebloba gapirobebulia
msoflio globalizaciis Seuqcevadi procesiT, rodesac maqsimalurad
unda gamovlindes TiToeuli regionis (saxelmwifos, mxaris, zonis da
a.S.) potenciali, roli da adgili Sromis saerTaSoriso danawilebaSi,
specifikuri geopolitikuri, ekonomikuri da socialuri niSan-Tvisebebi,
momavlis modeli da qveynis wonadi saxe, srulad iqnas realizebuli
prioritetuli-strategiuli, magistraluri mimarTulebebi.
soflis meurneobis intensiuri ganviTarebisaTvis aucilebelia:










ekonomikur-teqnologiuri garemos swori mecnieruli Seswavla da
Sefaseba;
niadaguri da bioklimaturi potencialis maRali datvirTviTa da
maRali ukugebiT, zonalur-diferencirebuli specifikis Sesabamisi
gamoyeneba;
axali, intensiur teqnologiebze morgebuli jiSebisa da hibridebis
gamoyvana da maTi intensiuri da industriuli teqno-logiebiT movlamoyvana;
warmoebis
teqnologiuri
kompleqsis
marTvis
avtomatizebul,
programirebul sistemebze gadayvana;
mTeli
resursuli
potencialis:
miwis,
warmoebis
ZiriTadi
saSualebebis, intensifikaciis faqtorebis, SromiTi resursebis,
axleburi, Tanamedrove, intensiuri teqnologiebis Sesabamis normativebsa da energetikul kriteriumebze, amasTan, ekonomikur zrdaze
orientirebul moTxovnebze dayrdnobili, zonalur-diferencirebuli
da modificirebuli gamoyeneba;
intensiur safuZvlebze mowyobili da marTvis avtomatizebul
sistemur modelebze dafuZnebuli sawarmoo infrastruqtura, rasac
amJamad aranaklebi roli miekuTvneba, vidre TviT warmoebis process.
warmoebis
marTvaSi
risk-menejmentis
faqtoris
aucilebeli
gaTvaliswineba;
Zlieri investiciuri garemos Seqmna da regulirebuli gamoyeneba;
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inovaciuri (codnis) ekonomikis TandaTanobiTi da miznobrivi
gamoyeneba.
soflis meurneobis intensiuri ganviTareba unda gavigoT da
ganvixiloT im Tanamedrove formulirebis pasuxad, rogoricaa: axal
dros axali pirobebi da axleburi gadawyvetebi sWirdeba; amasTan,
saWiroa imis gaTvaliswineba da gaTaviseba, rom axal dros axali
adamianebi qmnian da warmoebis axlebur-intensiur tips axali, intensiurindustriuli teqnologiebi da marTvis avtomatizebuli, programirebuli
sistemebi uzrunvelyofen.
ai, ase srulad da rTulad dgas axla, saqarTvelosa da msoflios
nebismieri
qveynis
winaSe,
warmoebis
intensiuri
ganviTarebis,
globalizaciis gavleniT wamoWrili aucileblobis problema.
sakiTxi, globalurad ukve asea dasmuli: msoflio globalizaciis
procesSi gaimarjvebs is qveyana, romelic ganaviTarebs inovaciur
ekoniomikasa da gadawyvets warmoebis, upiratesad sasoflo-sameurneo
warmoebis, intensiur teqnologiebze dafuZnebuli mdgradi ganviTarebis
saerTo-saxelmwifoebriv amocanas.
soflis meurneobis swrafi aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis
xelSemwyobi organizaciul-struqturuli da mmarTvelobrivi xasiaTis
winadadebebi da rekomendaciebi:
 warmoebis organizaciul-struqturuli srulyofis TvalsazrisiT
saWiroa gadaidgas nabiji im mimarTulebiT, rom etapobrivad (Tumca,
araxangrZlivi drois manZilze) nebayoflobiT (darwmunebis meTodis
gamoyenebiT), Sesabamisi sakanonmdeblo bazis miRebis safuZvelze moxdes
fermerul meurneobaTa mniSvnelovani nawilis bazaze, saSualo sididisa
da SedarebiT msxvili kooperirebuli da integrirebuli sawarmoebis
Seqmna.
daCqarebuli
tempiT
unda
damuSavdes
da
damtkicdes
kooperirebul da integrirebul sawarmoTa sanimuSo wesdeba.
am kooperativebsa Tu integrirebul formirebebs unda gaaCndeT
Tavisi agroteqservisuli samsaxurebi, saTanado sasawyobo meurneobebi,
gadammuSavebeli
(Sesabamisi
sididisa
da
masStabis)
sawarmoebi,
produqciis
sarealizacio
samsaxurebi
da
sxva
Sesabamisi
Tanaformirebebi. dasaSvebia agreTve, calke Seiqmnas kooperirebuli
tipis agroteqservisis formirebebi.
aseTi reorganizacia saSualebas movcems maqsimaluri efeqturobiT
gamoviyenoT warmoebis ZiriTadi saSualebebi (gansakuTrebiT miwis
resursebi, romelTa didi nawili amJamad migdebuli da gaveranebulgatialebulia), teqnologiuri xerxebi da RonisZiebebi, intensifikaciis
faqtorebi, kapdabandebebi, maRali ukugebiT aviTvisoT marketinguli
sivrce, ganvaviTaroT sagareo-ekonomikuri kavSirebi, incesticiebis
mozidvis procesi da srulvyoT menejmenti.
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gaazrebebi da poziciebi soflis meurneobis
mdgradi ganviTarebis xelSewyobis mizniT:
soflis meurneobis prioritetul dargad gamocxadeba da am mizniT
soflis meurneobis saministros rolisa da funqciebis amaRleba da
gaZliereba savsebiT drouli da marTebulia. amas, TviT soflis
meurneobis specifika, misi potenciuri SesaZleblobebi da qveynis
ekonomikuri ganviTarebis dRevandeli mdgomareobac gvkarnaxobs.
am, didi, saxelmwifoebrivi amocanis gadawyveta unda eyrdnobodes
mecnierululad
dasabuTebul
rekomendaciebs,
mravalfaqtorul
ekonomikur analizs, srulyofil sakoordinacio sistemas, kvalificiur
sakonsultacio samsaxurs, axalgazrda kadrebis aRzrdasa da maTi
kvalifikaciis sistematiur amaRlebas. es sferoebi da berketebi, soflis
meurneobis saministroSi, ukanasknel wlebSi, TiTqmis aumoqmedebeli da
gamouyenebeli iyo. amis gareSe ki agraruli seqtoris winsvla warmoudgenelia. magram, axla, gvesaxeba, rom Semobrunebis etapi iwyeba.
aqedan gamomdinare, mizanSewonilad da saWirod mimaCnia soflis
meurneobis saministroSi sagangebod Seiqmnas erTani, analitikursakoordinacio da sakonsultacio-sakvalifikacio centri. am centrma
saerTo xelmZRvaneloba da koordinacia unda gauwios analogiur,
axleburad gaazrebul da Sesaqmnel regionul struqturebs (filialebs).
analitikur-sakoordinacio
da
sakonsultacio-sakvalifikacio
centris funqciuri datvirTva unda Seesabamebodes da moicavdes Semdegi
samuSaoebis Sesrulebas:
I. ekonomikuri analizis, marketinguli strategiis,
prioritetebisa da koordinaciis mimarTulebiT:





ganviTarebis

moamzados
kompleqsuri,
dargobriv-regionuli
ekonomikurteqnologiuri analizis, axleburi midgomisa da xedvis meToduri
mimarTulebebi,
xelmZRvaneloba
da
koordinacia
gauwios
mis
realizacias raionul filialebSi da moamzados saerTo, krebsiTi,
sarekomendacio
da
saxelmZRvanelo,
yovelwliuri
analitikuri
krebulebi (sasurvelia gamoices masobrivi, limitirebuli tiraJiT);
koordinacia gauwios saministros Sida struqturebis funqcionirebas,
krebsiTi masalebis momzadebisa da monacemTa erTiani bankis Seqmnis
mizniT;
moamzados
agraruli reformis da amis
Sesabamisad soflis
meurneobis
ganviTarebis
axali,
Tanamedrove
moTxovnebiTa
da
prioritetuli midgomebiT Sejerebuli koncefcia, strategiuli
programa da misi ganxorcielebis etapobrivi gzebi, pasuxismgebeli
subieqtebisa da Sesrulebis vadebis miTiTebiT da koordinacia
gauwios mis Sesrulebas; aRniSnuli programa upiratesad unda
moicavdes ekonomikur-teqnologiur politikas, prioritetebs da
realizaciis institucionalur sistemas; am samuSaoebma unda moicvas
Sesabamisi sakanonmdeblo proeqtis momzadebac;
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unda gansazRvros (axleburad) soflis statusi, TviTmmarTvelobis
sistemisa da sqemis asaxviT da moamzados Sesabamisi sakanonmdeblo
proeqti;
daamuSaos
soflis
meurneobis
ganviTarebis
zonalurdiferencirebuli
Sefasebis
mravalfaqtoruli
analizi
da
periodulad ganaaxlos igi;
daamuSaos
agraruli
seqtoris
teqnologiur-resursuli
da
ekonomikuri
potencialis
Sefasebisa
da
zrdis
zonalurdiferencirebuli strategiuli sistema da periodulad ganaaxlos
igi;
gansazRvros
sasursaTo
usafrTxoebis
resursul-produqtiuli
potenciali da daamuSaos misi gamoyenebis regulirebisa da marTvis
meqanizmi;
daamuSaos soflis meurneobis ganviTarebis marketinguli modeli,
globaluri da lokaluri diferenciaciiTa da prioritetebis
gamoyofiT;
daamuSaos
soflis
meurneobis
ganviTarebis
mravalvariantuli
(optimisturi, pesimisturi da optimizirebuli) prognozuli teqnikurekonomikuri parametrebi, Tvalsawieri da Soreuli perspeqtivisaTvis,
romelic miCneuli iqneba winasaprogramo mecnierul rekomendaciebad;
daamuSaos
kooperirebuli
da
integrirebuli
sawarmoebis
(formirebebis) Seqmnisa da ganviTarebis ekonomikuri safuZvlebi da
rekomendaciebi, raTa am gziT soflis meurneoba, Sewonasworebulad,
TandaTanobiT
gadavides
kooperirebuli
da
integrirebuli
ganviTarebis formebze (gzaze). es samuSaoebi unda moicavdes am
formirebaTa
sanimuSo
wesdebebisa
da
iuridiuli
normebis
(sakanonmdeblo bazis) momzadebasac;
ekonomikurad
Seafasos
soflis
meurneobis
sawarmoo
infrastruqturis gamoyeneba da daamuSaos misi regulirebisa da
ukugebis amaRlebis rekomendaciebi;
daamuSaos agrobiznesis administrirebis ekonomikur-programuli,
institucionaluri modelebi da praqtikuli rekomendaciebi (moicavs
fermeruli da sxva tipis sasoflo-sameurneo, kooperirebuli da
integrirebuli sawarmoebis mier ekonomikuri berketebis gamoyenebis
kriteriumebs,
formebs,
sarekomendacio
parametrul
sidideebs,
fasebisa
da
faswarmowmnis
meqanizms,
menejments
da
sxva
institucionalur poziciebs);
daamuSaos sameurneo riskis Sefasebisa da marTvis zonaluri
rekomendaciebi;
daamuSaos soflis meurneobis saministros sistemis sxvadasxva donis
menejmenti da misi optimaluri modelebi;
daamuSaos raionebis mixedviT socialur-ekonomikuri ganviTarebis
grZelvadiani
programebi
(sawarmoTa
WrilSi_xelSekrulebis
safuZvelze);
daamuSaos
fermeruli
da
sxva
tipis
sasoflo-sameurneo,
kooperirebuli
da
integrirebuli
sawarmoebis
biznes-gegmebi
(xelSekrulebis safuZvelze);
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Seadginos
saministros
daqvemdebarebaSi
Sesaqmneli
sanimuSosaCvenebeli kooperirebuli da integrirebuli sawarmoebis wesdeba da
menejmentis modeli;
 Seadginos investiciebis mozidvisa da regulirebuli gamoyenebis
etapobrivi programa;
 Seadginos inovaciebisa da nou-haus danergvis etapobrivi programa;
 imuSaos soflis meurneobis ekonomikur meqanizmsa, institucionalur
sistemasa da misi regulirebis rekomendaciebis momzadebaze;
 daamuSaos
agraruli
da
sasursaTo
bazris
formirebisa
da
regulirebuli gamoyenebis rekomendaciebi;
 daamuSaos sagareo-ekonomikur urTierTobaTa srulyofis programa;
 koordinacia gauwios miwis kadastris, miwis ekonomikuri Sefasebisa
da miwis fasis zonalur-diferencirebuli sidideebis gansazRvris
samuSaoebs da misi sakanonmdeblo proeqtis momzadebas;
 imuSaos agroteqnikuri da zooteqnikuri RonisZiebebis ekonomikur
Sefasebaze (efeqtianobis gansazRvraze), calkeuli dargis mixedviT;
 imuSos agroturizmis sistemuri modelis Seqmnaze, misi ganviTarebis
zonalur diferenciacisaA da marTvis meqanizmze;
 daamuSaos samewarmeo samarTlis, saadgilmamulo urTierTobebTan,
miwasTan, uZrav
qonebasTan
da
sasursaTo
da
Sromis
bazris
regulirebasTan
dakavSirebuli samarTlebrivi datvirTvis normebis
რეკოmendaciebis
damuSavebis meToduri mimarTulebebi da koordinacia da saerTo xelmZRvaneloba gauwios am saqmianobas (saWiro iqneba momzddes Sesabamisi
sakononmdeblo proeqti);
 koordinacia da saerTo xelmZRvaneloba gauwios soflis meurneobis
specifikis Sesabamisi sakanonmdeblo proeqtebis momzadebasa da mis
parlamentSi
wardgenas,
dasamtkiceblad
(unda
momzaddes
kanonproeqtebi: soflis statusisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis
Sesaxeb, agraruli reformis Sesaxeb, miwisa da sasoflo-sameurneo
uZravi qonebis privatizaciis Sesaxeb (axleburad), miwisa da sasoflosameurneo savargulebis Sesaxeb, mcenareTa integrirebuli dacvis
Sesaxeb, raionebis socialur-ekonomikuri ganviTarebis Sesaxeb, mTiani
raionebis
ganviTarebis
Sesaxeb,
sasoflo-sameurneo
warmoebis
kooperirebisa da integrirebis Sesaxeb, seleqciisa da jiSTa-gamocdis
Sesaxeb, vazisa da Rvinis Sesaxeb (ganaxlebuli), Caisa da Cais
mrewvelobis Sesaxeb, ekologiurad sufTa, bioproduqtebis warmoebis
Sesaxeb, sakredito kavSirebisa da saadgilmamulo bankis Seqmnis
Sesaxeb da sxva);
 gaSalos specifikuri saredaqcio-sagamomcemlo saqmianoba;
 koordinacia gauwios sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis
axali agrowesebis,
Sesabamisi rekomendaciebisa da meToduri miTiTebebis Seadgenasa da
gamocemas da maT darigebas saxelmZRvanelod fermeruli, sxva tipis
sasoflo-sameurneo, kooperirebuli da integrirebuli sawarmoebisaTvis;
 Camoayalibos saministros muSakTaTvis uwyveti swavlebis skola
(mravalferovani
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Tematikuri saswavlo cikliT),saerTo xelmZRvaneloba da koordinacia
gauwios mis muSaobas.
II. sakonsultacio samsaxuris xaziT:
gauwios maRalkvalificiuri konsultaciebi (centrSi gaerTianebul
mowveul mecnierTa da specialistTa meSveobiT) fermeruli, sxva tipis
sasoflo-sameurneo,
kooperirebul
TuU
integrirebul
sawarmoTa
xelmZRvanelebs, biznesmenebs, axalgazrda mecnierebsa da specialistebs,
soflis
meurneobis
nebismier
sakiTxze
(ekonomikis,
marketingis,
menejmentis, agroteqnikis, zooteqnikis, veterinariis, sawarmoo da
socialuri infrastruqturis, gasaRebisa da realizaciis, produqciis
gadamuSavebis,
investiciebis,
inovaciebis,
sagareo-ekonomikur
urTierTobaTa da sxva sferoebis xaziT);
III. fermerTa da soflis meurneobis specialistTa momzadebisa da
kvalifikaciis amaRlebis xaziT (saministros dafinansebiT unda
Seiqmnas ssmm akademiaSi).
centris mizani unda iyos:
soflis
meurneobis
dargSi
momuSave
da
muSaobis
msurvel
specialistTa (maT Soris saministros TanamSromelTa) mravlmxrivi
momzadeba da kvalifikaciis amaRleba, romelic daeyrdnoba momavalze
orientirebul, uwyveti swavlebis principebze agebuli da informaciuli
teqnologiebiT gajerebuli swavlebis formebsa da meTodebs, dargobrivregionul mecnierul-teqnologiur safuZvlebs, grZelvadian marketingul
strategias.
centris amocanebi da ZiriTadi Sedegebi iqneba:








swavlebis axleburi, progresuli, informaciul teqnologiebze
damyarebuli formebisa da meTodebis SemoReba da danergva;
soflad momuSave specialistTa momzadebisa da kvalifikaciis
amaRlebisaTvis saWiro saxelmZRvaneloebisa da normatiul-sacnobaro
krebulebis gamocema;
axalgazrda mecnierTa farTo fenis momzadeba da kvalifikaciis
sistematiuri amaRleba;
soflad
momuSave
specialistTa
farTo
fenis
momzadeba
da
kvalifikaciis sistematiuri amaRleba;
saqarTvelos
soflis
meurneobis
sawarmoo
da
ekonomikuri
potencialis racionaluri gamoyeneba, misi donisa da efeqturobis
amaRleba;
soflis meurneobis mtkice sawarmoo-teqnikuri bazis Seqmna da misi
racionaluri gamoyeneba;
TiToeuli
regionis
bunebriv-ekonomikuri
pirobebis
urTierTSewonasworebuli gamoyeneba.
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analitikur-sakoordinacio
da
sakonsultacio-sakvalifikacio
centrma, dargobriv mecnierebebTan koordinaciaSi, unda imuSaos iseT
sakiTxebzec, rac adre, naklebad, an ar damuSavebula:
unda daamuSaos da gamosces kapitaluri naSromi: `rekomendaciebi
soflis meurneobis gaZRolis zonaluri sistemebis Sesaxeb~ (aseTi
naSromi oc welze metia aRar damuSavebula, am xaziT ki didi
tradiciebia dagrovili);
unda daamuSaos saqarTvelos agromarketinguli atlasi (saerTod ar
damuSavebula);
unda daamuSaos da gamosces kapitaluri naSromi ~soflis meurneobis
ekonomikur-teqnologiuri sacnobaro-normatiuli masalebis krebuli~
(aseTi naSromi aRar gamocemula TiTqmis 40 welia. igi aucilebelia
TiToeuli fermeruli Tu sxva tipis sasoflo-sameurneo da
integrirebuli sawarmosaTvis);
unda Seqmnas da gamosces soflis meurneobis enciklopediis 5
tomeuli (adre saerTod ar Seqmnila);
unda gamosces mravaltomeuli: agraruli da agrarul-ekonomikuri
codnis saganZuri-qrestomatiuli da sarekomendacio xasiaTis calcalke wignebi TiToeul sasoflo-sameurneo kulturaze, pirutyvis
saxeze da agrarul da agrarul-ekonomikur problemebze (adre
saerTod ar Seqmnila).

6.5.3.5. akademikosi nodar WiTanava
2014 წელს გამოქვეყნებული სტატიები, მოხსენებები,
მომზადებული რეკომენდაციები
1. ნ. ჭითანავა, სტატია „აგრარული სექტორი ახალი
გამოწვევების წინაშე“, ჟურნალი „ბიზნესი და
კანონმდებლობა“ N2, მარტი 2014 წელი. სტატიაში
განხილულია
თანამედროვე
პირობებში
საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის

განვითარებაში

შექმნილი

პრობლემები.

შემოთვაზებულია
რეკომენდაციები
სოფლის
მეურნეობის კომპლექსური განვითარების დაჩქარების ღონისძიებათა შესახებ
(გვ. 17).
2. 2014 წლის 16 ივლისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს გაერთიანებულ ღია კრებაზე წაიკითხa მოხსენება თემაზე
„საქართველოს მოსახლეობის კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა და
სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები“. მოხსენებაში კომპლექსურად
განხილულია უკანასკნელ წლებში სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები.
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ნაჩვენებია,

რომ

სასურსათო

უსაფრთხოება

დიდ

რისკებთან

არის

დაკავშირებული. სურსათზე მოთხოვნილების 75-80%-ის დაკმაყოფილება
იმპორტული პროდუქტებით ხდება. შემოთავაზებულია რეკომენდაციები
იმპორტშემცვლელი პროდუქციის წარმოების გადიდებისა და საექსპორტო
პროდუქციის ზრდის სტიმულირებისათვის (გვ.31).
3. აკად. ნ. ჭითანავას მონაწილეობით სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიაში მომზადდა „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების
პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებები“. იგი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის მიერ განსახილველად წარედგინა საქართველოს
პარლამენტსა და პრემიერ მინისტრს. დოკუმენტში მოცემულია 1991-2013
წლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების კომპლექსური
ანალიზი. ახსნილია ის მიზეზები, რომლებმაც განაპირობეს აგრარულ
სფეროში ჩამორჩენა, რიგი დარგების დეგრადაცია. მოცემულია სოფლის
მეურნეობისა

და

სტრატეგიული

მასთან

დაკავშირებული

მიმართულებანი.

დარგების

დასაბუთებულია

განვითარების
2020

წლამდე

პერიოდისათვის სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების სახელმწიფო
პროგრამის შემუშავება-განხორციელების აუცილებლობა (გვ. 110).
4. 2014 წლის 17 ოქტომბერს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიეროპრაქტიკულ კონფერენციაზე გამოვიდა მოხსენებით თემაზე: „საქართველოს
ეკონომიკა

მსოფლიო

ინტეგრაციულ

პროცესებში“.

მოხსენებაში

გაანალიზებულია ინტეგრაციულ პროცესებში საქართველოს ეკონომიკის
მონაწილეობის

ეტაპები,

თავისებურებები,

ტენდენციები.

განხილულია

ევროკავშირთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების თანამედროვე
პრობლემები და შემოთავაზებულია რეკომენდაციები ეროვნული ეკონომიკის
ტრანსფორმაციის

შემდგომი

გაღრმავების

შესახებ.

ევროკავშირთან

ეკონომიკური ურთერთობების სრულყოფასთან ერთად არგუმენტირებულად
წარმოდგენილია წინადადებები გეოეკონომიკური უპირატესობათა უფრო
ეფექტიანად გამოყენებისათვის, რომ საქართველოს აქვს ისტორიული შანსი
უფრო ეფექტიანად

გამოიყენოს ევროპა-აზიის

ქვეყნების ეკონომიკური

ინტერესების დაბალანსებაში მისი ახალი ფუნქცია. (გვ. 22).
5. აკად. ნ. ჭითანავა ნოემბერში სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან
მივლინებული იყო აჭარაში, შუახევის საპატრიარქოს უნივერსიტეტში, სადაც
პროფესორ-მასწავლებლებისა

და სტუდენტებისათვის

წაიკითხა საჯარო

ლექცია თემაზე: „საქართველოს ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე
მდგომარეობა და პერსპექტივები“.
6. მიმდინარე წელს მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა: 2 საბაკალავრო ნაშრომი
თემებზე:
„მცხეთა-მთიანეთის
ბუნებრივი
რესურსების
ეფექტიანად
გამოყენების ძირითადი მიმართულებები“, „ტრასეკასა“ და „ენერგეტიკული
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დერეფნის როლი ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში“ და სამაგისტრო
ნაშრომი „გლობალიზაცია
საქართველოში“.

და

ვაჭრობის

განვითარების

პერსპექტივები

7. 2014 წელს სდასუ-ში ასწავლიდა შემდეგ საგნებს: „ეკონომიკის პრინციპები“
(ეკონომიკური თეორია)-ს, „ეკონომიკის პრინციპები -

2“, „საქართველოს

ეკონომიკა“, „სოციალური პოლიტიკა“, „ეკონომიკური გლობალიზაცია“.
8. აკად. ნ. ჭითანავა არის საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრი,

მეცნიერებათა

ეროვნული

აკადემიის

„მთის

პრობლემების

მუდმივმოქმედი კომისიის“ წევრი. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“
სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
9. 2014 წელს მისი რედაქტორობით ორი წიგნი გამოვიდა.
10. აკად.

ნ.

ჭითანავას

მიზანშეწონილად

მიაჩნია

რეგიონებში

სოფლის

მეურნეობის განვითარების პრობლემებზე აკადემიის ეგიდით სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენციების ჩატარება (რეგიონების თავისებურებათა
გათვალისწინებით შედგება თემატიკა).

6.5.3.6. აკადემიკოსი givi jafariZe
2014 wels
akad.
g.
jafariZe
muSaobas
ganagrZobdა satyeo kanonmdeblobis srulyofis
sakiTxebze, mიs mier SemuSavebuli winadadebebi da
rekomendaciebi saqarTvelos satyeo meurneobis
ganviTarebis axal strategiasTan dakavSirebiT
waredgina
saqarTvelos
garemos
dacvis
saministros saatyeo saagentos.
amave periodSi monawileobdა saqarTvelos
soflis meurneobis ganviTarebis problemebisa da
maTi
gadawyvetis
ZiriTadi
mimarTulebebis
SemuSavebaSi, romelic saqarTvelos mecnierebaTa
erovnuli da saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiebis saerTo krebaze erToblivi ganxilvis Semdgom,
rogorc agraruli seqtoris ganviTarebis strategiis safuZveli
gansaxilvelad gadaegzavna saqarTvelos mTavrobas.
akademiis erovnul koordinatorTan satyeo dargSi prof. g.
gagoSiZesTan erToblivad SemuSavebuli da saqarTvelos parlamentis
agrarul sakiTxTa komitetSi wardgenili iqna kanonproeqti qarsafari
zolebis gaSenebis sakiTxebTan dakavSirebiT.
akademiis
wevr-korespondentebTan
g.
nikoleiSvilTan,
e.
SafaqiZesTan erToblivad SemuSavebuli iqna sainvenსticio proeqti –
“meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis
etapobrivi aRdgena xonis raionSi”
saangariSo periodSi gamoqveynebuliა 5 samecniero statia:
- “bunebis dacviTi kanonmdeblobis calkeuli aspeqtebi”;
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-

“mevenaxeoba-meRvineobis
agroekologiuri
Taviseburebani
SignikaxeTSi”;
- “winadadebebi saqarTvelos agraruli seqtoris ganviTarebis
strategiisaTvis”;
- “SignikaxeTSi vazis teniT uzrunvelyofis sakiTxisaTvis”,
- “klimatis cvlileba da mevenaxeoba-meRvineobis agroekologiuri
potenciali SignikaxeTSi”.
amJamad
gamosaqveyneblad
gadacemuliა
statiebi:
“soflis
meurneobis sakonsultacio momsaxurebis sistema saqarTveloSi” (akad. g.
aleqsiZesTan erToblivad).
-“satyeo
ganaTleba
saqarTveloSi
da
misi
ganviTarebis
perspeqtivebi” (prof. g. gagoSiZesTan erToblivad);
-“soflis meurneobis aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis
strategiul-prioritetuli mimarTulebebi da rekomendaciebi” (xedva da
winadadebebi akad. o. qeSelaSvilTan erToblivad).
rogorc akademiis vice-prezidenti - akademikos-mdivani praqtikulad
აკად. გ. ჯაფარიძე monawileobdა akademiis akademiuri sabWos sxdomebis
sakiTxebisa da saerTaSoriso konferenciebis momzadeba-CatarebaSi,
romelTa Soris aRsaniSnavia:
a.w. 2 - 4 oqtombers Catarebuli saerTaSoriso konferencia “klimatis cvlilebebis gavlena soflis meurneobis mdgrad da
usafrTxo ganviTarebaze”
(saorganizacio komitetis Tavmjdomaris
moadgile);
- 2014 wlis 6 Tebervali – saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiisa da saqarTvelos soflis meurneobis saministros
erToblivi
TanamSromlobiT
Catarebuli
mrgvali
magida
Temaze:
“sasoflo-sameurneo
kooperativebis
roli
agraruli
seqtoris
ganviTarebaSi”;
- 2014 wlis 21 marti – Sexvedra erovnul koordinatorebTan;
- 2014 wlis 26 marti – seminari “marcvleuli kulturebis
mosavlianobis amaRlebis genetikuri da seleqciuri safuZvlebi”;
- 2014 wlis 04 aprili – seminari Temaze: “daWaobebuli
teritoriebis ekosistemis mdgradi marTva”;
- saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi momzadebuli
“saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia 2014-2020
wlebisaTvis”- ganxilva. (mrgvali magida 2014 wlis 11 ivlisi);
- 2014 wlis 16 ivlisi – saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis da
saqarTvelos soflis meurneobis saministros erToblivi Ria kreba
“saqarTvelos mosaxleobis kvebis produqtebiT uzrunvelyofis da
sasursaTo usafrTxoebis problemebi”;
- 2014 wlis 24 oqtomberi – seminari: “sasoflo-sameurneo mcenareTa
endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli
mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia”;
- 2014 wlis 30 oqtombers – seminari: “sasoflo-sameurneo cxovelTa
da frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis
arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia”;
- 2014 wlis 07 noemberi - samecniero-praqtikuli konferencia
Temaze: “soflis meurneobis sakonsultacio momsaxurebis sistemis
Sesaxeb saqarTveloSi”;
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- 2014 wlis 19 noemberi – Sexvedra poloneTis qalaq poznanis
sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis delegaciasTan (miRebuli
iqna urTierTTanamSromlobis memorandumi).
gansakuTrebiT aRsaniSnavia saqarTvelos soflis meurneobis
saministros xelmZRvanelTa Sexvedra saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis wevrebTan da aparatis muSakebTan, romlis drosac
daisaxa
akademiasa
da
soflis
meurneobis
saministros
urTierTTanamSromlobis
RonisZiebebi,
rac
asaxuli
iqneba
TanamSromlobis memorandumSi da sxva.
akademiis akademiuri sabWos sxdomisaTvis akad. g. jafariZis
uSუalo monawileobiT momzadebuli iqna:
- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2014
wlis samuSao perspeqtiuli gegmis proeqti;
- debuleba
“saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
swavluli
mdivnis-samecniero
ganyofilebebis
koordinatoris Sesaxeb”;
- winadadebebi da SeniSvnebi soflis meurneobis saministros mier
“saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia (20152020)”-is ganaxlebul dokumentTan dakavSirebiT;
- “satyeo
ganaTleba
saqarTveloSi
da
misi
ganviTarebis
perspeqtivebi” (soflis
meurneobis
mecnierebaTa
doqtor,
profesor giorgi gagoSiZesTan erToblivad);
- saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategiis axali
arCevani. (akad. T. kunWuliasTan erToblivad);
- informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis erovnuli koordinatorebis Sesaxeb. (akademiis wevrkorespondentTan e. SafaqiZesTan erToblivad);
- debuleba
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
prezidentis,
vice-prezidentis,
akademikos-mdivnis,
akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis), ucxoeli wevrebisa
da sapatio akademikosebis, akademiis akademiuri sabWos wevrebis,
akademiis
samecniero
ganyofilebebis
akademikos-mdivnebis
arCevnebis Catarebis Sesaxeb;
- informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
soflis
meurneobis
produqtebis
Senaxvisa
da
gadamuSavebis samecniero ganyofilebis Sesaxeb;
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
samecniero ganyofilebebis angariSebi 2013 wels gaweuli muSaobis
Sesaxeb (samecniero ganyofilebebis akademikos mdivnebTan da akademiis
swavlul mdivanTan erToblivad) da sxva.
amJamad
akademiis
akademiuri
departamentisa
da
akademiis
prezidentis moadgilesTan, samecniero ganyofilebebis koordinatorTan
da
akademiis
samecniero
ganyofilebebis
akademikos-mdivnebTan
erToblivad akad. g. jafariZe muSaobs akademiis 2015 wlis perspeqtiul
samuSao gegmisa da akademiisa da soflis meurneobis saministros
urTierTTanamSromlobis memorandumis proeqtis Sedgenaze, romelic
gansaxilvelad waredgineba akademiur sabWos.
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6.5.3.7. akademiis wevr-korespondenti paata koRuaSvili
2014 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი და
საზოგადოებრივი საქმიანობა
I.

gamoqveynebuli Sromebi:
1.
miwis
resursebis
efeqturi
marTva
siRaribis
daZlevis
winapirobaa,
`agrarul-ekonomikuri
mecniereba
da
teqnologiebi~, #2, 2014, gv. 34-42;
2. miwis sakuTrebis Sesaxeb, `agrarulekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~,
#3 ,2014, gv. 39-51;
3. rodis eyoleba saqarTvelos miwas
patroni, `agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~, #4,
2014, gv. 23-34;
4. sinergia soflis meurneobaSi _ TanamSromloba ufalTan,
`agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~, #3, 2014, gv.
58-67;
5. kidev erTxel soflis meurneobis ganviTarebis strategiis Sesaxeb
`agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~, #4 ,2014, gv. 3548;
6. saRi goneba janmrTel sxeulSi - `bunebrivi~ sakvebiT. biznesinJineringi, #1 , 2014. gv. 153-158;
7. kidev erTxel sasoflo-sameurneo kooperativebis ganmsazRvreli
ZiriTadi arsis ganmartebisaTvis, Jurnali `ekonomika~, #1-2, 2014 gv,
104-113;
8. aqeT _ ayvaveba, iqeT _ xrami, Jurnali `ekonomika~, #3-4, 2014, gv 7790;
9. miwis regulaciis uqonloba dauSvebelia, Jurnali `ekonomika~,
#7-9, 2014 gv 6-18;
10. strategia srulyofas saWiroebs, Jurnali `ekonomika~, #10-12,
2014, gv,6-14;
11. saqarTvelos soflis tevadoba, `ekonomika da biznesi,~ #3, 2014,
gv, 43-56;
12. konstituciis swori gageba savaldebuloa, pirvel rigSi miwis
sakiTxSi, `ekonomika da biznesi,~ #5, 2014, gv, 189-203.
13. davicvaT qarTuli miwa gaucxoebisgan, socialuri ekonomika - XXI
saukunis aqtualuri problemebi, #3, 2014. gv. 114-121.
14. arsebiTi xarvezebi kanonSi `sasoflo-sameurneo kooperativis
Sesaxeb~, socialuri ekonomika- XXI saukunis aqtualuri problemebi, #3,
2014. gv, 175-178.
15. davicvaT konstitucia gayalbebisgan, socialuri ekonomika - XXI
saukunis aqtualuri problemebi, #4, 2014. gv, 154-162.
16. `SOUND MIND IN A SOUND BODY - EATING HEALTHY~, Annals of Agrarian
Science, Vol 12, #2, 2014. gv. 66-69.
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II. samecniero konferenciebSi monawileoba:
1) baTumis SoTarusTavelis saxelmwifo universiteti, V
saeTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia _ turizmi:
ekonomika da biznesi, 5-6ivlisi, baTumi- xixanis xeoba 2014;
a) `qarTvelTa kvebis sistema da xasiaTi~ , gv, 273-277.
b) `servisuli menejmentis roli turistul biznesSi~, gv, 181-186.
2) baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti, I
saeTaSoriso samecniero-praqtikulo konferencia _ Tanamedrove
menejmentis Teoria da praqtika, 17-18 oqtomberi, 2014,
`gadawyvetilebis miRebis principebi servismenejmentSi~.
3) baTumis saxelmwifo sazRvao aკademia, I regionuli simpoziumi _
`sakruizo turizmi – msoflio gamocdileba da ganviTarebis
perspeqtivebi SavizRvis regionSi~, 30 aprili, 2014 weli.
a) `servisuli menejmentis Tanamedrove problemebi~, gv, 220-228.
b) `lojistikuri koncefciebi da maTi gamoyeneba saqarTvelos
praqtikaSi~, gv, 256-260.
4) Tsu, paata guguSvilis ekonomikis instituti, institutis
daarsebidan 70-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso praqtikuli konferencia _ `ekonomikisa da ekonomikuri mecnierebis
ganviTarebis aqtualuri problemebi~, 27-28 ivnisi, 2014.
`kooperacia-soflad krizisis daZlevis yvelazeefeqturi gza~, gv,
29-31.
5)
quTaisis
universiteti
saerTaSoriso
samecniero-praqtikuli
konferencia,
`ekonomika, turizmi da sainformacio teqnologiebi~,8-9
noemberi, quTaisi-2014.
E`aSS soflis meurneobis gakveTilebi~, gv, 67-72.
6) stu, saqarTvelos sainJiro akademia. meore saerTaSoriso
samecniero ekonomikuri konferencia, Temaze:,,erovnuli ekonomikis
ganviTarebis modelebi: guSin, dRes, xval’’.
”saxelmwifo valdebulia daxmareba gauwios glexobas”,
biznes-inJineringi, #3, 2014. gv. 38-43.
2014 wels gamoqvenebuli Sromebi
ZiriTadad mieZRvna miwisadmi
saxelmwifos
damokidebulebis
sakiTxs,
mis
maregulirebel
kanonmdeblobas, am sferoSi saerTaSoriso gamocdilebas. Aramdenime
Sroma mieZRvna sasoflo-sameurneo kooperaciis mniSvnelobasa da misi
kanonmdeblobis srulyofas, sasoflo-sameurneo warmoebis ganviTarebis
strategiis
problemebs.Aaseve,
agraruli
politikis,
sasursaTo
usafrTxoebis,
turizmisa da servisuli menejmentis
problemebs,
agraruli warmoebis sxva mniSvnelovan sakiTxebs.
saredaqcio (samecniero) kolegiis (sabWos) wevroba, monografiebisa
da saxelmZRvaneloebis redaqtoroba:
1. g. malaSxia _ `uqmi ekonomika~, `universali~ 2014.
2. g. malaSxia _ `didi ilia~ stu, Tb. 2014
3. n. turabeliZe _ `miwaTmowyoba~ (agronomebisTvis), `teqnikuri
universiteti~, Tb. 2014.
4. p. lemunjava _ `bunebis gamoyenebis ekonomika~, stu, Tb. 2014.
5. i. p. gurova _ `msoflio ekonomika~ (qarTuli regaqcia), `darbegi~
Tb. 2014
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6. ,,biznesi da kanonmdebloba”, samecniero _ analitikuri Jurnali.
7. ,,ekonomika”, samecniero Jurnali.
8. `agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi~,
samecniero_praqtikuli Jurnali.
9.
`axali ekonomisti~, samecniero_praqtikuli Jurnali.
10. `axali agraruli saqarTvelo,~ samecniero-sainformacio
Jurnali.
11. `biznes-inJineringi,~ stu, samecniero Jurnali.
12. `socialuri ekonomika _ XXI saukunis aqtualuri problemebi,~
samecniero Jurnali.
13. `saqarTvelos ekonomika~ samecniero _ analitikuri Jurnali.
akademiis w/korespondentma p. koRuaSvilma stu-Si waikiTxa
saleqcio kursi _ bakalavrebTan: “uZravi qonebis ekonomika “;
xelmZRvanelobs eqvs doqtorantsa da erT magistrants.

6.5.3.8. akademiis wevr-korespondenti giorgi nikoleiSvili
საანგარიშო პერიოდში, პროფ. გ. ნიკოლეიშვილის
საქმიანობა ძირითადად მიმდინარეობდა შემდეგი
მიმართულებებით:
1.სამეცნიერო–კვლევითი
საქმიანობა
„თუთის
მრავალმიზნობრივი გამოყენების მიზანშეწონილობა
და ეკონომიკური ეფექტიანობა საქართველ;ოს მთისა
და

ბარის

პირობებში“

(2014–2015.წ.წ),

დამფინანსებელი
საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი (გრანტი AR/323/10–100/12);
2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის ბრძანებით განხორციელებული საინვესტიციო პროგრამა „
მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის
ეტაპობრივი აღდგენა ხონის რაიონში“ (2015–2025წწ).
3. თუთის დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ორი
ჯიშის გამოყვანა–გამოვლინება, დაპატენტება;
4. სამეცნიერო შრომების (მონოგრაფია, სტატიები, ხუთი რეკომენდაცია და ა.შ.
5.მიმდინარე საკითხები–რეცენზია, რეკომენდაცია, და ა.შ.
–წარმოდგენილი საგრანტო თემის მიზანია გააფართოოს თუთის სასარგებლო
თვისებების გამოყენების არეალის სფერო

და ჩაერთოს სოფლის მეურნეობის

აღორძინების მდგრად სისტემაში. იგი გულისხმობს განსხვავებულ აგრო–
ეკოლოგიურ პირობებში თუთის სარგავი მასალის მისადაგებული მეთოდების
მიზანშეწონილ გამოყენებას, ახალი ნარგაობის გაშენებას, მეაბრეშუმეობის
სანედლეულო ბაზის გაძლიერებას, შემოდგომაზე გაუხეშებული თუთის ფოთლის
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მეცხოველეობაში

არატრადიციული

საკვების

(ნეკერი)

დამზადების

შესაძლებლობას და ეკონომიკური ეფექტიანობის შესწავლას.
თემის სრულყოფილად დამუშავების მიზნით ფართომასშტაბიანი მუშაობა
ჩატარდა, გამოიცა რეკომენდაციები-5, სტატიები-6, ერთი მონოგრაფია და
მიღწევები უკვე ინერგება წარმოებაში. ამასთან, ზოგიერთი თეორიული მასალა
თუთის მცენარის ანატომია (ქუთაისური 1 და ქუთაისური 2) წარმატებით
შესრულდა და საერთაშორისო აღიარებას ველით.
განვლილ პერიოდში
ჩატარებული მუშობის შედეგების მიხედვით მომზადდა ნიადაგი თუთის
მრავალმიზნობრივი გამოყენების სრულყოფის, მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციააღორძინების, მეცხოველეობის საკვები ბაზის არატრადიციული საკვები (ნეკერი)
უზრუნველყოფის,

საკონდიტრო

(შესაძლებლობის ფარგლებში),

წარმოების

ნედლეულით

შევსებით

ეროზიული მოვლენებისა და კატაკლიზმების

უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებას.
აღნიშნულ ღონისძიებათა განხორციელება ორგანიზაციულად მისაღები და
ეკონომიკურად გამართლებულია.
– მიმდინარე წელს, გ. ნიკოლეიშვილის საქმიანობაში მაინც განმსაზღვრელად
მიგვაჩნია საინვესტიციო პროგრამა „ხონის რაიონში მეაბრეშუმეობის გადარჩენა–
რეაბილიტაცია, განადგურებული საკვები ბაზის ეტაპობრივი აღდგენა, პარკის
წარმოება

და კუსტარული

რეწვის

მივიწყებული

ტრადიციების

აღდგენა“,

რომელიც კონცეფციასთან ერთად განვლილ ოცდაათწლეულში ჩატარებული
მუშაობის

დამაგვირგინებელს

რეკომენდაციები
მეცნიერულ

და

სისტემას,

წარმოადგენს.

ინსტრუქცია
რაც

ავსებს

მოიწონა

ამასთან,

ქვემოთ

მეაბრეშუმეობის

სოფლის

მეურნეობის

აღნიშნული
განვითარების
მეცნიერებათა

აკადემიამ და გადაეცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეკომენდაციისათვის
წარმოებაში დასანერგად.
–საანგარიშო

პერიოდში

საქართველოს

ინტელექტუალური

საკუთრების

ეროვნული ცენტრის საქპატენტის გ. ნიკოლეიშვილის სახელზე (მცენარეთა და
ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი №4(21) თაბახი
2014) გაცემული მცენარეთა ახალი ჯიშის რეგისტრაციის მოწმობა: №053
ქუთაისური 1 და №054 ქუთაისური 2; თარიღი 2014–07–30.
1) თუთის
ჯიში
„ქუთაისური
1“
ლ.ნაცვლიშვილი, თ.დალალიშვილი.

სელექციონერი

გ.ნიკოლეიშვილი,

ჯიში გამოვლენილია დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭის გავრცელების ზონაში
არსებული ნარგაობიდან მრავალჯერადი მკაცრი გამორჩევის გზით 1971–1974
წლებში გამრავლებულია კლონური სელექციით

ერთწლიან თესლნერგებზე

კვირტის მყნობით. საწარმოო გამოცდა გაიარა ზუგდიდისა და ოზურგეთის
სელექციური მიღწევების დანერგვის სახელმწიფო პუნქტებში 1975–1983 წლებში.
ტესტირების წლები 1985–1992 წწ.
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რეკომენდებულია

დასავლეთ

საქართველოს

რეგიონებში,

ჯიში

ნაყოფმსხმოიარეა. ნაყოფი შავი, დაავადება სიხუჭუჭისადმი პრაქტიკულად
მედეგია, სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობაა 240–243 დღე.
ჯიში „ქუთაისური-1“ 17 წლის ასაკში 1 ჰა–ზე საშუალოდ იძლევა 82,5 ც
ფოთლის მოსავალს. ჯიში ეტალონი ოშიმა–72,6 ც.
„ქუთაისური-2“ სელექციონერი: გ. ნიკოლეიშვილი, ნ. თვალჭრელიძე, თ
დალალიშვილი. ჯიში გამოყვანილია დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭის
გავრცელების ზონაში არსებული ნარგაობიდან; მკაცრი საწარმოო გამოცდა გაიარა
1970–1975 წლებში. საკონკურსო სტაციონალური გამოცდა 1976–1984 წლებში,
გამორჩეულია ფოთლის მოსავლიანობით და დაავადებისადმი გამძლეობის
ნიშნით. ნაყოფმსხმოიარეა. კარგად ფესვიანდება. ტესტირების წლები: 1985–1992
წწ.
ჯიშმა ფართო საწარმოო გამოცდა გაიარა ზუგდიდისა და ოზურგეთის
სელექციური მიღწევების დანერგვის სახელმწიფო პუნქტებში 1985–1992 წლებში.
მავნებელ–დაავადებებისადმი ხასიათდება მაღალი პროდუქტიულობით. 17 წლის
ასაკში 1 ჰა–ზე საშუალოდ იძლევა 108,9 ც. ფოთლის მოსავალს, ხოლო ჯიში
ეტალონი “ოშიმა“ - 72,6 ც. ამასთან, საქართველოს სინამდვილეში გავრცელებული
თუთის ჯიშებიდან, პირველი შემთხვევაა, როცა ანატომიური თვალსაზრისით
აღნიშნული ჯიშები სრულყოფილად არის შესწავლილი თ. დალალიშვილის, ქ.
მჭედლიძის მიერ.
2014 წელს პროფ. გ. ნიკოლეიშვილის მიერ გამოიცა:
1.მონოგრაფია „მეაბრეშუმეობა–შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის
რეგიონის ქვეყნების (BACSA) საერთო საზრუნავია“. თბილისი 2014წ. 15 ნაბეჭდი
თაბახი; თანაავტორი ე. შაფაქიძე.
წარმოდგენილმა ნაშრომმა, წარმატებულად შეავსო დარგვისადმი მიძღვნილი
მეტად ღარიბი ლიტერატურის ნაკლებობა.
ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს მეაბრეშუმეობის არსებული მდგომარეობის
ყოველმხრივი ანალიზი, ჩამორჩენის მიზეზების განსაზღვრა, არსებული
რეზერვების

გამოვლინება

საბაზრო

ურთიერთობათა

გათვალისწინებით

მეურნეობის ახალი ფორმების განვითარების ფონზე დარგის აღმავლობის
უზრუნველსაყოფად, საჭირო ღონისძიებების დასახვა,
საინვესტიციო ურთიერთკავშირის პრობლემების გაშუქება.

დარგის

კონცეფცია,

ნაშრომი შედგება შესავლის, რვა თავის, გამოყენებული ლიტერატურის და
დანართისაგან. ამ უკანასკნელში თითქმის ყველა კატეგორიის მკითხველისათვის
არის

ხელმისაწვდომი

დარგისადმი

საინტერესო

საცნობარო მასალები

და

სტატისტიკური მონაცემები.
პირველი და მეორე თავი ეხება საქართველოში მეაბრეშუმეობის განვითარების
ისტორიას, მის ადგილსა და როლს ქვეყნის ეკონომიკაში, მესამე და მეოთხე თავი
მოძღვნილია BACSA-ს დაფუძნებას და შემდგომი ექვსი საერთაშორისო
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შეხვედრებს, ღონისძიებათა სისტემის შემუშვებას

და ა.შ. ბოლო ოთხი თავი

მიძღვნილია მეაბრეშუმეობის
მაპროფილებელ დარგებთან შეთანწყობის,
საკარმიდამო აღორძინების, მეაბრეშუმეობის საწარმოო პოტენციალისა და
შემოდგომაზე (თავი 2) თუთის გაუხეშებული ფოთლის მეცხოველეობაში
არატრადიციული საკვების (ნეკერი) დამზადება–გამოყენების პრობლემისადმი.
ნაშრომის მეოთხე თავის მეორე ქვეთავი „ქართველი მეცნიერების
საერთაშორისო ასპარეზი“ (ბ. საკანდელიძე, თ. დალალიშვილი, ქ. მჭედლიძე, დ.
შალამბერიძე, გ. ნიკოლეიშვილი) უაღრესად საინტერესოა. ამასთან საერთშორისო
ასპარეზზე გატანისათვის საინტერესოა „საქართველოს თუთის
მორფოლოგიური და სამეცნიერო დახასიათება „თუთის ახალი
მორფოლოგიური

ნაწილების

ანატომიური

სტრუქტურა

ჯიშების
ჯიშების,

„საქართველოს

მეაბრეშუმეობის განვითარების კონცეფცია 2012–2025 წ.წ“ და ა.შ. აღნიშნული
შრომების (ქართული, ინგლისური) გამოქვეყნებით
მეცნიერებმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს.
2. შემოდგომაზე

თუთის

არატრადიციული

გაუხეშებული

საკვების

დარგის

ფოთლისაგან

(ნეკერი)

დამზადება,

ქართველმა

მეცხოველეობის

შესაძლებლობა

და

ეკონომიკური ეფექტიანობა.
რეფერირებული ჟურნალი–აგრარული–ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები 2014 წ. №1 გვ.51–56 თანაავტორობით.
3. რეკომენდაცია
მეცხოველეობის

„შემოდგომაზე

გაუხეშებული

არატრადიციული

საკვების

თუთის

(ნეკერის)

ფოთლისაგან
დამზადება

და

ეკონომიკური ეფექტიანობა“.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი 2014 წ.
რეკომენდაცია 15 გვერდი. თანაავტორობით.
რეკომენდაცია გამოქვეყნდა ქართულ

და

ინგლისურ

ენაზე.

ნაშრომი

უაღრესად საინტერესოა. დასმული პრობლემა მეცნიერული თვალსაზრისით
დღემდე არ ყოფილა შესწავლილი. ნაშრომი გაეგზავნა BACSA -ს პრეზიდენტს და
მაღალი შეფასება მიიღო.
2015

წელს

მოხსენდება

BACSA-ს

მე–7

საერთაშორისო

კონფერენციას.

მიღებული შედეგები უკვე ინერგება ქედის რაიონის სოფ. მერისში.
4.

რეკომენდაცია–„თერმული წყლით გამთბარ სუბტრატში თუთის გამძლე
ჯიშების ნაზამთრი კალმით დაფესვიანება და ეკონომიკური ეფექტიანობა“.
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი 2014 წ. 13 გვერდი.
თანაავტორობით.
ნაშრომი ორიგინალური ხასიათისაა. ამ მეთოდით თუთის ნერგის წარმოება
მცირდება 3 წლიდან 1 წლამდე, ხოლო თვითღირებულება 2,5-3,0- ჯერ.

5.

მეაბრეშუმეობა მდგრადი სოფლის მეურნეობის სისტემაში.

სოფლის

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საერთაშორისო კონფერენცია. შრომათა
კრებული. 2014 წ. გვ. 388-390. თანაავტორობით.
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6.

სტატია-ბუნებრივი თბილი წყლით გამთბარ ღია გრუნტში თუთის ჯიშების
ნაზამთრი კალმით დაფესვიანება და ეკონომიკური ეფექტიანობა. ჟ. „ახალი
აგრარული საქართველო“ №12, 2014 წ. გვ.28-30,

7. რეკომენდაცია „პირველ ორ ასაკში თუთის აბრეშუმხვევიას ცენტრალიზებული
გამოკვება და

უპირატესობა

ინდივიდუალურ გამოკვებასთან შედარებით“.

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 2014 წ. 8 გვ. თანაავტორობით.
8.
„თუთის ახალი ჯიშების ქუთაისური 1 და ქუთაისური 2-ს მცენარეთა
მორფოლოგია

და

ანატომიური

სტრუქტურა“.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი 2014 წ. მონოგრაფია 2 ნ.თ. თანაავტორობით.
შრომა უაღრესად აქტუალურია. მოხსენდება ბაქსას VII საერთაშორისო
კონფერენციას რუმინეთში 2015 წ.
9. მიმდინარე წელს რეცენზია გაკეთდა რამდენიმე ნაშრომს, მათ შორის აკად.
ო.ქეშელაშვილის წიგნს „ბიზნესური ეკონომიკა“, რომელიც სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიამ გამარჯვებულად სცნო ეკონომიკის დარგში და ავტორს
მიენიჭა წლის საუკეთესო მეცნიერის წოდება.
რეცენზირება გაუკეთდა აგრევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ დასკვნისათვის გადმოცემულ
„საქართველოს კანონი მეაბრეშუმეობის შესახებ“.

ნ. კანდელაკის

ნაშრომს

თითქმის ორიათეული წელია გრძელდება წინამდებარე ნაშრომის განხილვა,
მაგრამ უშედეგოდ. გ. ნიკოლეიშვილს

მეოთხედ მოუხდა მისი რეცენზირება.

ამიტომ ზოგიერთი მუხლის შეფასების შემდეგ,

ჩამოყალიბდა გარკვეული

შეხედულება, რაც ალბათ შეუწყობს ხელს მისი პარლამენტში გაგზავნას.
არის ჟურნალ „აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიების“
რედაქციის წევრი და ასრულებს სხვა სამუშაოებს.
ასრულებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიურ საბჭოსთან არსებული მეაბრეშუმეობის ეროვნული კოორდინატორის
ფუნქციას, ხელმძღვანელობს დარგობრივ ჯგუფს, რომელსაც აქვს სამუშაო გეგმა,
საქმიანობა მიმდინარეობს ნაყოფიერად.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2010 წლის №04
ბრძანებით

დამუშავებული

„მეაბრეშუმეობის

საინვესტიციო

პროექტის

მომზადების შესახებ“ საქართველოში მეაბრეშუმეობის განვითარების კონცეფცია
2012-2025 წ.წ. და ზემოთ აღნიშნული საინვესტიციო პროექტი (2015-2025 წ.წ)
პერიოდისათვის

სრულად

ასახავს

დარგის

რეაბილიტაცია-აღორძინების

ღონისძიებათა სისტემას და ეკონომიკურ ეფექტიანობას. ამასთან რეკომენდაციები,
ინსტრუქციები და სამეცნიერო შრომები ხელს უწყობს დარგის რეაბილიტაციააღორძინების დაჩქარებას.
-მიზანშეწონილია 2015 წელს (სასურველია მარტი-აპრილი) ეკონომიკის
და მონათესავე დაგობრივი განყოფილების სხდომაზე მოეწყოს საკითხის
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„მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცი-ა აღორძინების ღონისძიებათა სისტემა
და წარმოებაში დანერგვა“ განხილვა.
-სასურველია აკადემიურმა საბჭომ მოინიშნოს
გაუხეშებული

თუთის

ფოთლისაგან

საკითხი

მეცხოველეობის

„შემოდგომაზე

არატრადიციული

საკვების (ნეკერი) წარმოების როლი და მისი პრაქტიკულად განხორციელების
მიმდინარეობა“. დაისვას საკითხისოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე.
მითითებული რეკომენდაციები, საინვესტიციო პროგრამა „მეაბრეშუმეობის
საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის ეტაპობრივი აღდგენა
ხონის
რაიონში“
გავრცელდეს
მეაბრეშუმეობის
რაიონებში,
მეაბრეშუმეებს და სათანადო ახსნა-განმარტებითი საქმიანობა

გადაეცეს
გაუწიონ

ადგილობრივი პრესის, რადიოს საშუალებით.
სამინისტრომ, დასვას საკითხი მთავრობის წინაშე დარგის რეაბილიტაციის
დაწყებიდან 7-10 წლის განმავლობაში უშუალოდ დარგი განთავისუფლდეს
ყოველგვარი გადასახადებისაგან.
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akademikos oTar zardaliSvilis gaxseneba
akademikosi oTar zardaliSvili daibada 1928
wels 8 seqtembers q. TbilisSi mosamsaxuris
ojaxSi. 1947 wels daamTavra saSualo saswavlebeli
da swavla ganagrZo saqarTvelos sasoflo-sameurneo
institutis
mebaRemevenaxeobis
fakultetze
,romelic daamTavra 1952 wels swavluli agronomis
kvalifikaciiT.
oTar zardaliSvilma 1973 wels daicva sadoqtoro disertacia, 1980
wels
mas
mieniWa
profesoris
wodeba,
1984
wels
mecnierebis
damsaxurebuli moRvawis wodeba, xolo 1992 wels arCeuli iqna
saqarTvel;os soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvil wevrad
(akademikosad).
man
Rirseulad
ganvlo
gza
rigiTi
mecnierTanamSromlidan
akademikosobamde,
studentobidan
saqarTvelos
sasoflo-sameurneo universitetis agroqimiis kaTedris gamgeobamde,
studentebis sayvarel pedagogobamde.
akademikosi oTar zardaliSvili nayofier muSaobas eweoda saqarTvelos
niadagebSi mიkroelementebis sxvadasxva formebis Sesaswavlad. es monacemebi
safuZvlad udevs mis mier Sedgenil wvril da msxvil masStabian rukebs.
aRsaniSnavia, rom man pirvelma Seadgina mikroelementebis Semcvelobis
kartograma. aseve didi muSaoba Caatara mikroelementebis efeqtianobis
dasadgenad, ris Sedegadac dadginda mikrosasuqebis efeqtianobis pirobebi. igi
xangrZlivi periodis manZilze swavlobda azotis balanss saqarTvelos
miwaTmoqmedebaSi. azotis balansis kvlevis procesSi miRebulma masalam asaxva
hpova
marcvleuli kulturebis agrowesebSi. aseve mravali gamokvleva miuZRvna man
mwvane sasuqebis rolis dadgenas miwaTmoqmedebaSi. gansakuTrebiT aRsaniSnavia
Sromebi, romelSic dadgenilia parkosani kulturebis mier atmosferuli
azotis fiqsaciis koeficienti da mwvane sasuqSi Semavali azotis gamoyenebis
raodenobrivi maCveneblebi momdevno kulturis mier.
gansakuTrebul
yuradRebas
imsaxurebs
o.zardaliSvilis
Sromebi,
romlebic miwaTmoqmedebis ZiriTad kanonebs exeba sasuqebis gamoyenebasTan
dakavSirebiT. am SromebSi naCvenebia Tu raoden didi mniSvneloba aqvs
miwaTmoqmedebaSi arsebuli obieqturi kanonebis droul Secnobas da maTi
marTvis dauflebas. sasuqebis gamoyeneba swored am kanonTa gaTvaliswinebiT
unda
moxdes,
winaaRmdeg
SemTxvevaSi
ekonomikur
zaralTan
erTad
gamousworebel zians mivayenebT garemos.
zardaliSvils gamoqveynebuli aqvs 185 samecniero Sroma, maT Soris 10
monografia da 2 saxelmZRvanelo. igi nayofier samecniero da pedagogiur
moRvaweobasTan erTad did sazogadoebriv saqmianobasac eweoda.
wavida
qveynidan agrarikos mecnierTa kidev erTi gamoCenili da
valmoxdili
warmonadgeneli, romlis naTeli xsovna marad darCeba misi
mowafeebis, kolegebis da megobrebis gulebSi.

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWo
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akademiis wevr-korespondentis oTar RorjomelaZis gaxseneba
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis wevr-korespondenti oTar RorjomelaZe
daibada 1955 wlis 15 maiss xuloს რაიონის
sofel RurtyaSi, kolmeurnis ojaxSi.
soflis 8-wliani skolis damTavrebis Semdeg
1968 wels Sevida da 1972 wels warCinebiT
daamTavra
qedis
sasoflo-sameurneo
teqnikumi
agroteqnikosis
specialobiT.
1977
wels
igi
Cairicxa saqarTvelos subtropikuli meurneobis
institutSi (q. soxumi) subtropikuli meurneobis
fakultetze,
romelic warCinebiT daamTavra1982
wels. 1989 wels man daicva sakandidato, xolo 1997 wels sadoqtoro
disetacia. arCeuli iyo saqarTvelos ekologiur mecnierebaTa akademiis
namdvil wevrad, 2003 wels ki saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis wevr- korespondentad. sxvadasxva dros oTar
RorjomelaZe muSobda Caisa da subtropikuli kulturebis sakavSiro
samecniero-kvleviT
institutis
aWaris
sayrden
punqtSi
ufros
laborantad,
mecnier
muSakad,
ufros
mecnier
muSakad,
aWaris
kooperaciul institutsa da baTumis samedicino-ekologiur institutSi
dekanad. 1998 wlidan igi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
aWaris
regionalur
sakoordinacio-samecniero
centrSi
ganyofilebis gamgea. 1999 wels airCies saqarTvelos parlamentis wevrad.
cnobilia,
rom
ekologiuri
mdgomareobis
TvalsazrisiT,
saqarTvelos
winaSe
mdgar
problemaTa
nusxaSi
erT-erTi
umniSvnelovanesi sakiTxia eroziis winaaRmdeg brZola da gadarecxili
niadagebis nayofierebis aRdgenis RonisZiebebi. aqedan gamomdinare,
aRniSnul sakiTxze samecniero-kvleviT muSaobas, ra Tqma unda,
prioritetuli mniSvneloba eniWeba da yovelmxriv xelSewyobasa da
waxalisebas imsaxurebs. am mimarTulebiT momuSaveTa Soris TvalsaCino
adgili ukavia oTar RorjomelaZes, romelmac Tavisi saqmianoba
aRniSnul problemaze muSaobas daukavSira. baton oTars niadagis
eroziisagan dacvisa da bunebaTsargebloba-ekologiis problemebze
gamoqveynebuli aqvs 80-ze meti samecniero Sroma da mravali aTeuli
sagazeTo werili, romelTa aqtualobac udavoa, maTi samecnieropraqtikuli Rirebulebebi Zalze maRalia, xolo sagazeTo werilebSi
asaxuli praqtikuli da konkretuli winadadebebi
didad waadgeba aramarto aWaris, aramed mTlianad Cveni mTagoriani
qveynis miwaTmoqmedebas.
wavida am qveynidan agrarikos mecnierTa kidev erTi warmomadgeneli,
romlis naTeli xsovna marad daრCeba misi kolegebisa da megobrebis
gulebSi.

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWo
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akademiis wevr-korespondentis guram kilasonias gaxseneba
akademiis wevr-korespondenti guram kilasonia daibada
1936 wlis 22 seqtembers senakis raionis sofel nosirSi
mosamsaxuris ojaxSi. saSualo skolis damTavrebis Semdeg
swavla ganagrZo
quTaisSi, saqarTvelos subtropikuli
meurneobis institutSi, ris damTavrebis Semdeg datovebuli
iqna institutSi da institutTan erTad gadavida soxumSi.
igi sxvadasxva dros muSaobda amave institutis eSeris
saswavlo-sacdel
meurneobaSi
ganyofilebis
gamged,
warmoebisagan mowyvetiT 1965-1968 wlebSi swavlobda amave
institutis aspiranturaSi. 1968 wlidan sxvadasxva periodSi
muSaobda kaTedris laborantad, umcros da ufros mecnier muSakad, ufros
maswavleblad, kaTedris docentad, რექტორის moadgiled da amave institutis
reqtorad. 2003 wels igi airCies saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis wevr-korespondentad.
ZiriTadi aqcenti mis mecnierul saqmianobaSi gakeTebulia subtropikul
kulturebze, kerZod damuSavebulia da warmoebaSia danergili iseTi aqtualuri
sakiTxebi,
rogoricaa
keTilSobili
dafnis
plantaciis
gaSenebis
agroteqnologiis Taviseburebani afxazeTis pirobebSi. Zvirfasi subtropikuli
merqnis momcemi mcenaris_ bambukis kulturis intensiuri teqnologiis
mecnieruli safuZvlebi kolxeTis dablobis pirobebSi. aseve ESeswavlil aqvs
geranis, evgenolis, kamelias, lufis movla-moyvanis teqnologiis sakiTxebi,
citrusovani hibridebidan eTerovani zeTis gamosavlianobis gadidebis gzebi da
sxva.
gansakuTrebiT didia misi Rvawli bambukis movla-moyvanis intensiuri
teqnologiis damuSavebis saqmeSi dasavleT saqarTvelos sxvadasxva regionSi. g.
kilasoniam am kulturaze 20 welze meti xnis eqperimentiT daadgina, rom
bambukiს kulturis samrewvelo koromebi warmatebiT SeiZleba gaSendes
dasavleT saqarTveloSi, gansakuTrebiT kolxeTis dablobze, aseve aRmosavleT
saqarTvelos zogierT raionSi.
guram kilasonias damuSavebuli da samecniero SromebSi gamoqveynebuli
aqvs bambukisa da dafnis plantaciis gaSenebamde niadagis pirveladi
damuSavebis axleburi sistema, romelic udides ekonomias iZleva. aseve
dadgenili aqvs bambukis axalgazrda koromebSi niadagis movlis perspeqtiuli
meTodebi. igi avtoria 80-ze meti samecniero naSromisa da statiis, romelTa
Sorisaa ori monografia, xuTi meToduri xasiaTis literatura, avtoria xuTi
gamogonebis.
wavida Cvengan saxelovani mamuliSvili, mecnieri da RirsebiT aRsavse
pirovneba. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevrkorespondentis guram kilasonias naTeli xsovna mudam icocxlebs misi
STamomavlobis, mravalricxovan aRzrdilTa, kolegebisa da megobrebis
gulebSi.
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWo
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akademiis wevr-korespondentis omar (daviT) bedias gaxseneba
saqarTvelos agrarikos mecnierebs 71 wlis
asakSi
kidev
erTi
SesaniSnavi
moqalaqe,
gamorCeuli pirovneba, agrosainJinro dargis
mecnieri,
soflis
meurneobis
meqanizatorTa
skolis erT-erTi TvalsaCino warmomadgeneli,
didi gamocdilebis mqone praqtikosi inJinermeqanikosi,
kargi
meojaxe,
mama
da
babua,
samagaliTo sportsmeni, saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis
moadgile,
administraciuli
departamentis
ufrosi, akademiis wevr-korespondenti, teqnikis mecnierebaTa doqtori
omar (daviT) bedia gamoaklda.
omar (daTo) bedia daibada 1943 wels q. TbilisSi. 1961 wels
daamTavra q. Tbilisis 64-e saSualo skola, xolo 1966 wels
saqarTvelos
sasoflo-sameurneo
institutis
soflis
meurneobis
meqanizaciis fakulteti da mieniWa inJiner-meqanikosis kvalifikacia.
mTeli Segnebuli cxovreba batonma daTom Tavisi qveynis winsvlas
da warmatebebs miuZRvna. institutis damTavrebis Semdeg igi aqtiurad
iyo CarTuli qveynis agrosainJinro dargis
aRmSeneblobis saqmeSi;
SromiTi moRvaweoba daiwyo saxelmwifo zonalur manqanaTa sagamocdo
sadgurSi
rigiTi
inJinridan
laboratoriis
gamgebde;
muSaobda
saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi
- mecnerebis da
propagandis sammarTveloSi mTavar inJiner-meqanizatorad,
saxelmwifo
komitetSi “saqsaxsoflteqnikis” ufrosad, kolegiis wevrad, Semdeg
sakonstruqtoro
teqnologiuri
daproeqtebisa
da
ekonomikuri
prognozirebis institutSi direqtoris moadgiled-mTavar inJinrad;
sainJinro kariera gaagrZela “saqagromrewvSi”-mTavari sammarTvelos
ufrosis
moadgiled,
respublikur
gaerTianeba
“soflteqservisis”
Tavmjdomared.
Semdeg
igi
eweoda
nayofier
samecniero-kvleviT
moRvaweobas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
administraciuli departamentis ufrosis da akademiis prezidentis
moadgilis Tanamdebobaze. batonma daTom sakandidato disertacia daicva
1979 wels, xolo sadoqtoro – 1998 wels da mieniWa teqnikis mecnierebaTa
doqtoris samecniero wodeba. 2004 wels igi airCies saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondentad. kiTxulobda
leqciebs
saqarTvelos
saxelmwifo
agrarul
universitetSi
disciplinebSi:
“sasoflo-sameurneo teqnikis gamocda” da “Sromos
dacva”. xelmZRvanelobda doqtorants da iyo 20-mde sadoqtoro da
sakandidato disertaciebis oponenti, 130-mde
samecniero Sromis, maT
Soris 2 monografiis, 3 saxelmZRvanelos da 2 patentis avtori,
dajildoebuli
iyo
saxelmwifo
wamaxalisebeli
jildoebiT
da
“Rirsebis ordeniT”.
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batoni
daviTi
warsulSi
iyo
SesaniSnavi
sportsmeni,
kalaTburTeli, saqarTvelos axalgazrduli nakrebis kapitani, romelmac
1962 wels sakavSiro spartakiadis umaRlesi jildo moipova. hyavda
SesaniSnavi meuRle iuta palmi, romelmac “vefxistyaosani” Targmna
estonur enaze da SaravandediT Semosa baltiispireTSi saqarTvelos
saxeli. datova didebuli ojaxi Svilebis , SviliSvilebis da
SvilTaSvilebis saxiT.
sicocxlis bolo dReebSi batoni daTo amzadebda masalebs
akademiis mier gamocxadebul agraruli dargis wlis saukeTeso
mecnieris wodebis mosapoveblad agroinJineriis mimarTulebiT, magram ar
dacalda da moulodnelad ufals miabara Tavisi suli.
wavida Cvengan qveynisadmi valmoxdili adamiani, suliT da xorciT
meqanizatori, kargi mecnieri, erTguli megobari da Tavisi qveynis
uangaro patrioti. omar (daviT) bedias
naTeli xsovna mudam darCeba
misi axloblebis, kolegebis da megobrebis gulebSi.
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo..
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