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saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiur sabWoSi
gazeTi “akademiis macne“, romelic gamodis kvartalSi erTxel, sistematiurad aSuqebs
akademiis saqmianobas, akademiuri sabWos sxdomaze ganxilul calkeul mniSvnelovan
sakiTxebs,
Tanamedrove
saintereso
movlenebsa
da
maTdami
midgomebs,
mowinave
gamocdilebasa da teqnologiebs da sxv. gazeTSi aseve yuradReba eTmoba sazRvargareTis
samecniero centrebTan TanamSromlobis mdgomareobisa da ganviTarebis perspeqtivebs.
amgvarad gazeTis furclebze Suqdeba akademiis akademiuri sabWos mokle angariSi
yovel kvartalSi Catarebuli saqmianobis Sesaxeb. vfiqrobT igi kargi sareklamo –
sainformacio saSualebaa akademiis saqmianobis obieqturad SefasebisaTvis.

samecniero-teqnikuri TanamSromlobis
xelSekruleba
belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiasTan
2015 wlis 23 aprils saqarTvelos prezidentis sasaxleSi, belarusiis
prezidentis, baton aleqsandre lukaSenkos saqarTveloSi oficialuri vizitis
farglebSi Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa da belarusiis
mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris samecniero-teqnikuri TanamSromlobis
xelSekrulebaze
xelis
moweris
oficialuri
ceremonia.
TanamSromlobis
xelSekrulebas xeli moaweres saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem da belarusiis mecnierebaTa
erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomarem, akademikosma vladimer gusakovma.
ori qveynis mecnirebaTa akademiebs Soris samecniero-teqnikuri TanamSromlobis
xelSekrulebaze xelis moweras eswrebodnen saqarTvelos prezidenti, batoni giorgi
margvelaSvili da
belarusiis respublikis
prezidenti, batoni aleqsandre
lukaSenko.
samecniero-teqnikuri TanamSromlobis
xelSekrulebis
miznebia:
mxareTa
samecniero-teqnikuri potencialis gaZliereba; orive mxares Soris urTierTobis
gafarToeba; samecniero TanamSromlobisa da erToblivi samecniero namuSevarTa
praqtikuli realizaciis xelSewyoba orive mxarisaTvis saintereso sferoebis
mixedviT.
am
TanamSromlobis
ZiriTadi
amocanebia:
SeTanxmebuli
prioritetuli
mimarTulebebis
CarCoebSi
erToblivi
kvlevebis
damuSavebis
organizacia;
saqarTvelos, belarusis respublikasa da sxva qveynebSi erToblivi saqmianobis
Sedegebis komercializaciis, ideebis, informaciebisa da teqnologiebis gacvlis da
orive mxaris mier samecniero infrastruqturis gamoyenebisaTvis xelSemwyobi
pirobebis Seqmna.
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samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xels aweren
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram
aleqsiZe (marjvniv) da belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis
prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi.

saqarTvelos da belarusiis mecnierebaTa akademiebs Soris samecniero-teqnikuri
TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris oficialuri ceremonia.
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samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris Semdeg.
marcxnidan - belarusiis respublikis prezidenti, batoni aleqsandre lukaSenko,
belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi
vladimer gusakovi, saqarTvelos prezidenti, batoni giorgi margvelaSvili da
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti,
akademikosi guram aleqsiZe.

informacia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
saerTo kreba

2015 wlis 15 maiss Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis saerTo kreba, romelmac moismina saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis angariSi
akademiaSi mimdinare saqmianobis Sesaxeb.
dRis wesrigis me-2 sakiTxze, “saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis arCevnebi”, informacia gaakeTa
akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem. man akademiis saerTo
krebis monawileebs – akademiis namdvil wevrebs da wevr-korespondentebs
akademiis
vice-prezidentis
Tanamdebobaze
warudgina
akademikosi
givi
jafariZe.
Catarda akademiis vice-prezidentis asarCevad faruli kenWisyra.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis
Tanamdebobaze akademiis saerTo krebam (krebas eswreboda akademiis 33 wevri)
erTxmad airCia akademikosi givi jafariZe.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo
ulocavs akademikos givi jafariZes vice-prezidentad arCevas, usurvebs mas am
Tanamdebobaze warmatebebs samecniero da sazogadoebriv saqmianobaSi.
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akademiis sainformacio-sareklamo biuletenis "akademiis macnes"
mier 2014 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015 wlis 14
aprils moismina moxseneba akademiis sainformacio-sareklamo
biuletenis "akademiis macnes"
mier 2014 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb”. momxseneblebi: "akademiis macnes" mTavari
redaqtori - akademiis vice-prezidenti, akademikos mdivani, akademikosi givi jafariZe;
redaqtoris moadgile – akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe.
aRiniSna, rom 2014 wels gamovida gazeT
“akademiis macnes” 4 nomeri. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sainformacio-sareklamo
biuleteni “akademiis
macne” aris yovelkvartaluri gazeTi, romelic aSuqebs akademiur sabWoze ganxilul
sakiTxebs, aseve akademiis mier Catarebul
RonisZiebebs.
kerZod
seminarebs,
mrgval
magidebs, konferenciebs, saerTaSoriso da
adgilobrivi
TanamSromlobis
sakiTxebs.
gasul wels akademiis macnes furclebze sul
gaSuqda 37 sakiTxi, romelic Seexeboda akademiis samecniero mimarTulebebs, romlebic
ganxiluli iqna akademiur sabWoze. masSi
agreTve gamoqveynda akademiis saerTo krebis
masalebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis “klimatis cvlileba da misi gavlena
soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze” mier miRebuli Tbilisis deklaracia, mTlianobaSi 53 sakiTxi. aRniSnul
gazeTSi
asaxulia
akademiis
akademiuri
sabWos saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi.
maT Soris: saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis angariSebi 2013 wels gaweuli muSaobis
Sesaxeb; akademikos nugzar baRaTurias moxseneba “mcire mewarmeobis ganviTarebis koncefcia soflis meurneobaSi”; akademikos zurab
cqitiSvilis moxseneba “Semodgoma zamTris
periodSi rZis deficitis arsebobis gamo mcenareuli cximebis moxmarebiT gamowveuli
safrTxeebis
Sesaxeb“;mrgvali
magida
“sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb”;
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis saerTo krebis masalebi; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis akademikos guram aleqsiZis
moxseneba saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
saerTo
krebaze;
informacia “Sexvedra saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis erovnul
koordinatorebTan”; informacia
akademiis
mier
sxva organizaciebTan gasaformebeli
memorandumebis
SemmuSavebel
komisiebTan
Sexvedris Sesaxeb; seminari - saxnavi miwis
intensiurad gamoyenebis problemebi (wignis
“sakvebi kulturebis agroweseb” -is prezentacia); akademiis wevr-korespondentis giorgi
nikoleiSvilisa da akad. doqtoris TinaTin
dalaliSvilis moxseneba: “Semodgomaze TuTis
gauxeSebuli
foTlisagan
mecxoveleobis
aratradiciuli sakvebis (nekeris) damzadeba,
mizanSewoniloba da efeqturoba”; seminari

“marcvleuli
kulturebis
mosavlianobis
amaRlebis genetikuri da seleqciuri safuZvlebi”; akdemiis prezidentis, akademikos guram
aleqsiZis
moxseneba:
“sasoflo-sameurneo
kvlevebis globaluri forumis da FAO-s
tropikuli
qveynebis
sasoflo-sameurneo
kvlevebis sameTvalyureo sabWos muSaobis
Sesaxeb (safrangeTi, monpelie)”; akaki wereTlis universitetis
reqtoris
moadgilis,
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris
roland kopalianis moxseneba: “akaki wereTlis universitetis agronomiuli fakultetis
2013
wlis
samecniero-kvleviTi
muSaobis
angariSis Sesaxeb”; informacia – TanamSromloba “elkanasTan”; Sexvedra sakvebis usafrTxoebis sakiTxebze “qarTuli ocneba – mrewvelebis” Tbilisis ofisSi. ganxiluli iqna
proeqti saqarTvelos kanonis “sursaTad/
cxovelis sakvebad gamoyenebuli genetikurad
modificirebuli
organizmebis
da
maTgan
warmoebuli genmodificirebuli produqtis
etiketirebis Sesaxeb” proeqti; informacia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis mier momzadebuli rekomendaciebis
Sesaxeb; urTierT TanamSromlobis memorandumi koreis
respublikis
soflis
meurneobis mecnierebaTa
akademiasTan;
akademikos
revaz maxarobliZis moxseneba: “maRali teqnologiebis aTvisebaze orientirebuli agrosainJinro dargis prioritetebi”; informacia milocva akademikos nodar CxartiSvils saqarTvelos sapatriarqos umaRlesi jildoTi
wminda giorgis oqros ordeniT dajildoebis
Sesaxeb; mrgvali magida Temaze: “sursaTis,
cxovelis sakvebis uvneblobis, veterinariisa
da mcenareTa dacvis kodeqsis ganxilva”;
informacia - agrarikos mecnierebis Sexvedra
q. Tbilisis merobis kandidat daviT narmaniasTan; akademikos jumber onianis moxseneba:
“niadagebSi wylieri Tvisebebis sistemaTa
regulirebis Sesaxeb”; saerTo krebis masalebi - saqarTvelos agraruli seqtoris
ganviTarebis strategia; saerTaSoriso seminari
Temaze: „daWaobebuli teritoriebis
ekosistemis mdgradi marTva“; TanamSromloba
ukrainel mecnierebTan. informacia vinicis
universitetTan TanamSromlobis Sesaxeb; informacia saerTaSoriso konferenciis Sesaxeb
(podolskis agrarul teqnikuri universiteti,
ukraina);
akademikos
Tamaz
kunWulias
moxseneba: “soflis meurneobis ganviTarebis
strategiis axali arCevani”; ბულგარეთის ქალაქ
ვარნაში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო-
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ტექნიკური კონფერენციის შესახებ; სუხიშვილის
სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორის,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის,
ევროპის რექტორთა კლუბის წევრის ვალერი სუხიშვილის მოხსენება „ suxiSvilis saswavlo universi-
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leba da soflis meurneobis mdgradi da
usafrTxo ganviTareba”; informacia – TanamSromloba ukrainis q. vinicis erovnul agrarul universitetTan da “agro ganviTarebis
jgufTan”;
informacia
–
“saerTaSoriso
seminari vladikavkazSi”; seminari: “sasoflosameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia”; seminari: “sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli
mdgomareoba,
gamravleba,
seleqcia,
konservacia”;
informacia
gamsvleli
samecniero-praqtikuli
konferencia
gorSi
Temaze:
“mexileobis
da
mebostneobis
Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis
perspeqtivebi Sida qarTlSi”; informacia Sexvedra polonel partniorebTan; mrgvali
magida “progresuli teqnologiebi mecitruseobaSi”- anaseuli; informacia - q. biSkeki
(yirgizeTi) regionaluri konferencia, Sua
aziisa da samxreT kavkasiis qveynebSi fermerTa
sakonsultacio
centrebis
arsebuli
mdgomareoba da misi ganviTarebis gzebi;
informacia - Sexvedra soflis meurneobis
ministrTan oTar daneliasTan; akademikos
zaur Canqselianis moxseneba “აგრორადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები, როგორც
სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარების
საფუძველი”; soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtoris, profesoris giorgi gagoSiZis
moxseneba “სატყეო განათლება საქართველოში და
მისი განვითარების პერსპექტივები ”; akademikos
zurab cqitiSvilis moxseneba “რძის წარმოების
ეფექტურობის განმსაზღვრელ ფაქტორთა კლასიფიკაცია”; informacia - sainvesticio proeqti meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis etapobrivi aRdgena
xonis raionSi.

tetis saqmianobis Sesaxeb“; akademikos Tengiz
yuraSvilis moxseneba ”zoonozuri daavadebebis gavrcelebis mdgomareoba saqarTveloSi
da masTan brZolis mecnieruli siaxleebis
Sesaxeb”; informacia saqarTvelos soflis
meurneobis saministros mier momzadebuli
strategiis
ganxilvis
Sedegebis
Sesaxeb;
informacia - saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis da saqarTvelos
soflis meurneobis saministros erToblivi
Ria krebis Sesaxeb; informacia – saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris TanamSromlobis memorandumis
Sesaxeb; informacia - q.ferganaSi (uzbekeTi)
Catarebuli soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis Sua aziisa da samxreT saqarTvelos sameTvalyureo sabWos me-16 sxdomis
Sesaxeb; informacia - saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiasa da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis urTierTanamSromlobismemorandumis Sesaxeb; informacia – saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis evropis soflis meurneobis akademiebis
kavSiris wevrad arCevis; informacia xalxTa
megobrobis festivalis Sesaxeb; informacia samecniero-praqtikuli konferencia “soflis
meurneobis
sakonsultacio momsaxurebis
sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”; akademikos
nugzar baRaTurias moxseneba “yurZnis gadamuSavebis narCenebi da maTi racionaluri gamoyenebis ZiriTadi mimarTulebebi”; informacia
- saerTaSoriso konferencia ,,klimatis cvli-

saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis 2014
wlis samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao
gegmis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademirma sabWom 2015 wlis
24 aprils moismina moxseneba “saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis
institutis 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao
gegmis Sesaxeb.” momxsenebeli: akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani, teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis direqtori akademikosi nugzar baRaTuria;
aRiniSna, rom saqarTvelos saxelmwifo
biujetis
dafinansebiT
2014
wlisaTvis
dagegmili
da
Sesrulebuli
samecnierokvleviTi samuSaoebi mimdinareobda ramdenime
mimarTulebiT:
mimarTuleba 1.“damuSavdes funqcionaluri daniSnulebis
kvebis produqtebis miRe-

bis
racionaluri teqnologiebi adgilobrivi
nedleulis
resursebis^gamoyenebiT”.
msoflioSi izrdeba moTxovnileba funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebze, romlebic warmoadgenen medikamenturi Terapiis
alternativas.
institutSi
damuSavebuli
inovaciuri teqnologiebiT SeiZleba warmoe-
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bul iqnas antikancerogenuri da radioproteqtoruli daniSnulebis saeqsporto produqcia. aRsaniSnavia Semdegi inovaciuri teqnologiebi:
antioqsidanturi da antikancerogenuli
sasmelis - “bioantis” warmoebis teqnologia.
AyurZnis gadamuSavebis Txevadi da myari
narCenebis gamoyenebiT miRebul iqna yurZnis
fenoluri naerTebiTa da dabalmetoqsilirebuli peqtiniT gamdidrebuli samkurnalo –
profilaqtikuri
daniSnulebis
sasmeli
“bioanti”, romelic SeiZleba gamoyenebul
iqnas rogorc samkurnalo – profilaqtikuri
daniSnulebis sasmeli, radiaciiT dabinZurebul msoflios sxvadsxva qveynebSi (iaponia,
belorusia, saqarTvelo, ruseTi, ukraina)
mcxovrebi mosaxleobisaTvis.
“bioanti”-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.
citrusovanTa nayofebidan hidratopeqtinis warmoebis teqnologia. Hhidratopeqtini
Tavisi kompleqswarmomqmneli unariT 3-4-jer
aRemateba tradiciul, mSral peqtins. saqarTveloSi arsebuli mandarinis arastandartuli
nayofebisა wvenebis koncentratebis warmoebis
narCenebis gamoyenebiT SeiZleba vawarmooT
saeqsporto produqcia radioproteqtoruli
daniSnulebis sasmelebis, hesperidiniTa da
naringiniT
gamdidrebuli
naturaluri
sakvebi danamatebis saxiT.
mimarTuleba 2: ”Seiqmnas samamulo warmoebis konkurentunariani Rvino da alkoholiani sasmelebi”
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 ba-
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zarze dasamkvidreblad. DinstitutSi damuSavebulia qarTuli tipis Rvinoebis warmoebis
inovaciuri teqnologiebi, romlebic saSualebas
iZleva
gavaumjobesoT
am
tipis
Rvinoebis xarisxi da gavafarTooT maTi
asortimenti.
WaWis arayi, anu “WaWa” qarTuli kulturis iseTive niSania, rogorc kaxuri tipis
Rvino. institutis mier dapatentebuli inovaciuri teqnologiebis danergvis 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. momzadda sasmelebis eqsperimentuli nimuSebi.………
PmimarTuleba 3: “gamokvleul iqnas ekologiurad sufTa kvebis produqtebi
da sakvebi
danamatebis: saRebavebis, aromatizatorebis,
Semasqeleblebis
warmoebis
racionaluri
teqnologiebi”
„aromatizirebul alkoholiani, ualkoholo sasmelebisa da mineraluri wylebis
warmoeba“.
proeqti iTvaliswinebs msoflio bazarze konkurentunariani saeqsporto produqciis - aromatizirebuli mineraluri wylebis
warmoebis mowyobas.
msoflio bazarze didi popularobiT
sargeblobs
aromatizirebuli
mineraluri
wylebi.
aRsaniSnavia,
rom
sazRvargareT
mineraluri
wylebis
aromatizacia
xdeba
naturaluris identuri aromatizatorebiT,
romelTac
aranairi
sargebeli
adamianis
organizmisaTvis ar moaqvT. piriqiT, rogorc
nebismieri xelovnurad miRebuli danamati,
isini uaryofiT gavlenas axdenen adamianis
organizmze.
kvebis
mrewvelobis
s/k
institutSi
pirvelad Seiqmna samkurnalo-profilaqtikuri
Tvisebebis mqone naturalur aromatizatorebze damzadebuli borjomis, nabeRlavis da
sxv. mineraluri wylebi, rac iZleva qarTuli
mineraluri wylebis konkurentunarianobis
amaRlebisa da asortimentis gafarToebis
saSualebas.

miwaTmoqmedebis sistemis ganviTarebis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015 wlis 29 მაისს
moismina moxseneba “miwaTmoqmedebis sistemis ganviTarebis Sesaxeb”. momxsenebeli akademiosi
jumber oniani.
aRiniSna, rom miwaTmoqmedebis ganviTarebis mTeli istoria xuT sistemas moicavs:
axoiani anu cecxlovani sistema, e.i. pirvelyofili primitiuli miwaTmoqmedeba, romelic xorcieldeba tye-buCqnarebis gaCexviT da
gadawviT. gadawvis Sedegad miRebuli nacari
sasuqis movaleobas asrulebda. AaseTnairad
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momzadebuli nakveTi, primitiuli iaraRebiT
iCiCqneboda da Tesavdnen maTTvis sasurvel
kulturas. Tesvebs agrZelebdnen manamde,
sanamdec am miwas maTTvis damakmayofilebeli
mosavlis miReba SeeZlo. Semdgom periodSi
axal saaxove nakveTs aRniSnuli wesiT iTvisebdnen da a.S. Semdgom periodebSi pirvelad
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aTvisebul axoebs iTvisebdnen da maTgan
samyof mosavals Rebulobdnen, ramac dasabami
misca miwaTmoqmedebis nasvenian sistemas.
miwaTmoqmedebis nasveniani sistema. am
sistemis ganxorcieleba iwyeboda im niadagebis damuSavebiT, romlebic met mosavals iZleodnen. SemdgomSi aRniSnuli sistema mitovebiTi sistemis formas Rebulobda, sadac
niadagebis nayofierebis aRdgena sxvadasxva
saxeobis mcenareTa zemoqmedebiT xdeboda,
rasac daaxloebiT 2-3 aTeuli weli sWirdeboda.
mosaxleobis zrdam SeuZlebeli gaxada
niadagebis ramodenime aTeuli wliT dasveneba. nakveTebis dasvenebis vadis erT-or wlamde
Semcirebam, niadagebis nayofierebis Semcireba
ganapiroba. am garemoebam miwaTmoqmedni aiZula ezrunaT iseTi RonisZiebebis SemuSavebisaTvis, romlebic ar Seamcirebdnen niadagebis
nayofierebas. aseT agroRonisZiebad mecnierebma aneuliani sistema wamoayenes.
aneuliani sistema. miwaTmoqmedebaSi aneuliani sistemis SemoRebis
aucileblobas
aqtiuri humusis aRdgenaSi xedavdnen. aqtiuri
humusiT niadagis gamdidreba ori gziT hqondaT warmodgenili. pirveli _ niadagSi arsebuli organuli nivTierebis gaaqtiurebiT,
rasac sistematiuri damuSavebiT aRwevdnen da
meore _ organuli nivTierebis SetaniT. niadagebis sistematuri damuSavebiT Zlierdeba
aerobuli procesebi, xolo agronomiulad
srulfasovani
struqturuli
Sedgeniloba
uaresdeba, rac TavisTavad ganapirobebda
humusis intensiur daSlas, rasac ver anazRaurebda organuli nivTierebis Setana, saaneulo sistemis warmoeba niadagis nayofierebas
amcirebda, rac TavisTavad mosavlianobis
klebas ganapirobebda. amrigad, saaneulo
sammindvriani-monokulturuli sistema erTgvarad CixSi moeqca. igi ver uzrunvelyofda
sabazro moTxovnilebas, ris gamoc dRis wesrigSi dadga saaneulo mindvris agrokulturebiT Secvla da mindorTa raodenobis zrda.
mindorTan da agrokulturaTa raodenobrivi
zrda TavisTavad moaswavebda nayofcvliTi
sistemis SemoRebas. nayofcvliTi sistemis
safuZvelia iseTi agrokulturebis morigeoba,
romlebic sakvebi elementebis gansxvavebul
raodenobas moiTxoven.
nayofcvliTi
sistema
agronomiuli
mecnierebis udides miRwevas warmoadgenda.
igi miznad isaxavda niadagebis nayofierebis
aRdgenas da xarisxiani sasoflo-sameurneo
produqtebiT mosaxleobis uzrunvelyofas.
nayofcvliTi sistemis bazaze warmoiSva sxvadasxvagvari mravalmindvriani Teslbrunvebi –
garemo pirobebisa da soflis meurneobis
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mimarTulebaTa gaTvaliswinebiT. miwaTmoqmedebis am sistemamac saTanadod ver aamaRla
niadagebis nayofiereba, ramac TavisTavad
ganapiroba nayofT cvlis sistemaSi mravalwlovani balaxebis xvedriTi wilis TandaTanobiTi zrda, ramac myari safuZveli Seqmna
miwaTmoqmedebis
naTesbalaxian
sistemaze
gadasvlisTvis.
naTesbalaxiani sistema. Tanamedrove
teqnikisa da teqnologiebis pirobebSi akad.
v.r. viliamsis naTesbalaxiani sistema warmoadgens soflis meurneobis problemaTa gadaWris yvelaze srulyofil sistemas. miwaTmoqmedebis naTesbalaxiani sistema gamomdinareobs
niadagwarmoqmnis
(xelovnuri
dakordebis),
miwaTmoqmedebis nasveniani, aneuliani da nayofTcvliTi sistemis mecnieruli analizidan,
sadac wamyvani roli mravalwlovan balaxebs
ekuTvnis.
miwaTmoqmedebis
naTesbalaxiani
sistema aerTianebs niadagebis damuSavebis,
naTesbalaxiani mindvrebisa da sakvebi Teslbrunvebis, mineraluri da organuli sasuqebis
gamoyenebis, niadagebis fizikur da wylier
TvisebaTa regulirebis, mindordamcavi tyis
zolebis gaSenebisa da gadaadgilebis sistemebs. miwaTmoqmedebis naTesbalaxiani sistema
niadagebis nayofierebas zrdis, rac mecnierulad dasabuTebuli srulyofili sistemaa.
miwaTmoqmedebis naTesbalaxiani sistema
warmatebiT unda gamoviyenoT mevenaxeobaSi da
mexileobaSi. vazis da xexilovani kulturebis rigTaSorisebSi unda iTesebodes iseTi
balaxebi, romlebic vazisa da xexilovani
kulturebis mier gamoyofil da maTTvis arasasurvel organul nivTierebebs SeiTviseben
da TavianTi organizmis saSen masalad gamoiyeneben, xolo am ukanasknelTa mier gamoyofili organuli nivTierebebi unda astimulirebdnen vazisa da xexilovani kulturebis zrdaganviTarebas. aseT balaxebis sistematuri Tesva vazisa da xexilovani kulturebis rigTaSorisebSi zrdis niadagebis nayofierebas da
mosavlianobas, zRudavs qlorovan daavadebas,
sidampleebis ganviTarebas da Tavidan agvacilebs niadagis movlas, e.i. es agroRonisZieba
srulyofilad asrulebs nayofTcvlis magivrobas da igi navenaxar da nabaRar niadagebze,
maT Seusveneblad imave kulturebis kvlavwarmoebis srul garantias iZleva.
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ვაზის ნერგის წარმოების არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო
პერსპექტივების შესახებ
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 29 მაისს მოისმინა
მოხსენება “ვაზის ნერგის წარმოების არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ”.
momxsenebeli: akademikosi nodar CxartiSvili.
მევენახეობა-მეღვინეობის
პრიორიტეტულობა
ქვეყნის ეკონომიკაში უახლოესი წარსულის (1970-1990
წწ) რეალობამ დაადასტურა, რაც ვაზისა და ღვინის
შესახებ საქართველოს კანონითაც იქნა განმტკიცებული
(1998, 2004, 2010წწ).
აღნიშნულ პერიოდში მევენახეობის წილად მოდიოდა სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის
18-20%; მეღვინეობიდან მიღებული შემოსავალი კვების
მრეწველობის პროდუქციაში 15-16% შეადგენდა; საგრძნობი იყო ამ დარგის წილი (1/4-1/5) ქვეყნის ბიუჯეტის
ფორმირებაში, რაც დარგის ეკონომიკურ პოტენციალზე
მიგვანიშნებს და ასევე მისი სამომავლო განვითარების
ორიენტირად უნდა იქნას გამოყენებული.
აღნიშნული პერიოდის ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემები ასეთია: ვენახის ფართობმა 144,0 ათას
ჰექტარს მიაღწია (1982წ), შემდეგ იგი 125,0-117,0 ათას
ჰა-მდე დასტაბილურდა; ყოველწიურად საშუალოდ
იწარმოებოდა 600-700 ათას ტონაზე მეტი ყურძენი;
მზადდებოდა 28-30 მლნ დეკალიტრი ღვინო;
ქვეყანაში ფუნქციონირებდა 20 სპეციალიზებული სანერგე სასათბურე მეურნეობა-კომპლექსი; ყოველwliurad იწარმოებოდა 18-20 მლნ ნამყენი ნერგი;
ფილოქსერაგამძლე ვაზის სადედეს ეკავა 1500 ჰა
ფართობი; 500ჰა-ზე მეტ ფართობზე გაშენებული იყო
ძირითადი სამრეწველო (აბორიგენული უნიკალური და
ინტროდუცირებული) ვაზის ჯიშებისა და მათი
კლონების სანამყენეთა სადედეები. ეფექტური იყო
მეცნიერების თანამშრომლობა წარმოებასთან. მეცნიერება რეალურად იქნა წარმმართველ ძალად.
2007 წლამდე, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სისტემაში ფუნქციონირებდა
სამი ექსპერიმენტული სანერგე მეურნეობა (შალაურში,
კისისხევში, სვირში), სადაც ყოველწლიურად იწარმოებოდა 3-4 მლნ. ცალი ნამყენი; სამრეწველო ჯიშების
მაღალმოსავლიანი კლონები გაშენებული იყო 500 ჰა
ფართობზე; ინსტიტუტის სელექციონერი მეცნიერების
მიერ გამოყვანილია ახალი, ქართულიXამერიკული
საძირე ჰიბრიდები (ე.წ. ბიოტიპები) გაშენებული და
დაცული იყო 10ჰა ფართობზე; რომელიც დღეს განადგურებულია. მეტად სამწუხაროდ, კახეთში -მევენახეობა-მეღვინეობის ფლაგმან ქვეყანაში დღეს უკვე
სამეცნიერო-კვლევითი ობიექტი აღარ არსებობს... იგი
გაიყიდა, კანონის უხეში დარღვევით!..
მსგავსი დარღვევების შედეგია საერთოდ აგრარულ მეცნიერებაში და კერძოდ ვაზის ნერგის წარმოების სფეროში შექმნილი მდგომარეობაც; განადგურებულია ზემოთ მოხსენიებული სანერგე მეურნეობის
სამეურნეო და ექსპერიმენტალური ბაზები, სასათბურე
და სანერგე კომპლექსები, ფილოქსერაგამძლე საძირეთა
სადედეები, ქვეყანაში გარკვეული პერიოდით შეწყდა
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ვაზის ნამყენი ნერგის ორგანიზებული წარმოება. იგი
ერთპიროვნული, ოჯახური ნერგის მწარმოებლების
ანაბარა დარჩა, რომლებიც მოკლებულია სტანდარტული ნერგის წარმოების ელემენტარულ პირობებს: საძირე
მასალას მოიპოვებენ და ამზადებენ მიტოვებული ვენახებიდან, გასამრავლებელი ჯიშის სამყნობი მასალაც არა
აპრობირებული ვენახებიდან მზადდება. არ გააჩნიათ
სასათბურე შენობები, საკმარისი მიწის ნაკვეთი სანერგისათვის. ნერგი მარტივი წესით - ცივად, გამოყავთ
(თითოეულ ოჯახს 10-20-30 ათასი ნერგი), რითაც სასურველ შედეგს ვერ აღწევენ; ეს პროცესი დღემდე გრძელდება; გურჯაანის (სოფ. ვეჯინი), თელავის (კონდოლი,
კისისხევი), კისისხევის, და სხვაგან, მოკლებული არიან
მეცნიერულ რეკომენდაციებს; არავინ ზრუნავს მათი
კოოპერირების ფორმით მუშაობის პირობების შექმნაზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში შექმნილი რთული მდგომარეობის მიუხედავად ვენახის გაშენების
სურვილი და პროცესი არ შეწყვეტილა. სამრეწველო
ვენახების გაშენების აუცილებლობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობს.
გაიზარდა მოთხოვნილება ნამყენ ნერგზე, რომლის დაკმაყოფილება ქვეყანაში წარმოებული ნერგით
შეუძლებელი იყო. ერთეულ შემთხვევაში განხორციელდა საქართველოში აპრობირებული ევროპული ჯიშების
( კაბერნე, სოვინიონი, მერიდო, შარდონე..) ნერგების
შემოტანა და გაშენება “წინანდლის„ მიკრო ზონაში 10
ერთეულ ჰექტარზე ( ნინო ანანიაშვილის ვენახი) ერთეულ შემთხვევაში ვენახი გაშენდა (ყვარლის რაიონში)
უბრალო რქით საკუთარ ფესვზე, რომელიც დროულად
იქნა უარყოფილი მეცნიერების მიერ. იგი უარყოფილია
ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონით (1998წ. 2004 წ.)
„საქართველოში ვენახი უნდა გაშენდეს მხოლოდ ნამყენი ნერგით“ ( მუხლი.. ), რამაც ხელი შეუწყო ქვეყანაში
ვაზის ნამყენი ნერგის სამრეწველო მასშტაბით გამოყვანის გააქტიურებას. გასული საუკუნის ბოლოდან,
თელავის რაიონში კომპანია „თელავის ღვინის ქარხნის“
ბაზაზე შეიქმნა სასათბურე-სანერგე მეურნეობის 0.5
მილიონი ნერგის გამოყვანის წარმადობით. გაშენდა
ფილოქსერა გამძლე საძირეთა სადედე 10 ჰექტარ ფართობზე. საგარეჯოს რაიონში, სოფ. ჩაილურში ნერგის
წარმოების ბაზა დღემდე შეინარჩუნა და წარმატებით
მუშაობს ზურაბ მჭედლიშვილის მზრუნველობით.
მიმდინარე წელს დაიმყნო 1.6 მილიონი ნამყენი და
დაირგო სანერგეში. მეურნეობას არ გააჩნია საძირეთა
სადედე, რის გამოც საძირე მასალა ჩამოაქვს უკრაინიდან და მოლდოვეთიდან, არ აქვს აგრეთვე საკმარისი
მიწის ფართობი ნაკვეთის მოსაწყობად საჭიროებს
მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან.
სოფელ კონდოლში (თელავის რაიონში) ფუნქციონირებს სანერგე კომპლექსი“ბესინი“ ფლობს 1,5 2.0
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მილიონ ნამყენის გამოყვანის ბაზას. გაშენებული აქვს
ფილოქსერაგაძლე საძირეთა სადედე 8.0 ჰა ფართობზე
და კახეთის სამრეწველო ჯიშების და საქართველოსთვის რეკომენდირებული ევროპული ჯიშების სანამყენეთა სადედე ნაკვეთი.
თელავის რაიონში ფუნქციონირებს აგრეთვე
კომპანია „კახელები“ 200-300 ათასი ნამყენის გამოყვანის
წარმადობით.
შიდა ქართლში, მუხრანი ძალისის ზონაში
ფუნქციონირებს სანერგე მეურნეობა „ბაგრატიონი“
ყოველწლიურად აწარმოებს 1.0 მილიონ ნამყენ ნერგს,
ფლობს 7-8 ჰა ფილოქსერა გამძლე საძირეთა სადედეს
და ქართლის სამრეწველო ვაზის ჯიშების სანამყენეთა
სადედეს.
სოფელ მუხრანში ვაზის ნერგს აწარმოებს
აგრეთვე ოჯახური „შპს“ - ჩერქეზიშვილების ოჯახი 0,5
მლ ნამყენის წარმადობით; მწვანე ნერგის გამოყვანის
ბაზით. საძირე
მასალა შემოაქვთ უკრაინიდან და
მოლდავეთიდან.
2008 წლიდან, მცხეთის რაიონის საგურამოს მიკროზონაში, სოფ. ჯიღაურაში, ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო პროექტით, შეიქმნა ვაზისა და ხეხილის
ჯანსაღი, უვირუსო, სერტიფიცირებული ნერგის წარმოების საბაზისო სანერგე, რომლის დანიშნულებაა ქვეყნის
ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის სანერგეებისათვის
მოსაწყობად ჯანსაღი -უვირუსო ნერგებითა და სამყნობი მასალით (საძირე სანამყენე) უზრუნველყოფა.
ცენტრი უზრუნველყოფილია, კარგად მოწყობილი ტექნიკური ბაზით; სასტრატიფიკაციო და სამაცივრე
განყოფილებებით, მექანიზებული მყნობით, პარაფინატორითა და სხვ. გაშენებულია ფილოქსერაგამძლე
უვირუსო საძირეთა სადედე - 4,5ჰა; სამრეწველო ვაზის
ჯიშების უვირუსო სანამყენეთა სადედე, 30 -ზე მეტი
დასახელების 3,0 ჰა; გაშენებულია უცხოეთის ვაზის
ჯიშები, მ.შ. ტექნიკური და სასუფრე ვაზის ჯიშები, 250
დასახელება.
პროექტის პირველი ეტაპი წარმატებით განხორციელდა. მომდევნო ეტაპზე გათვალისწინებულია საბაზისო სანერგეების მოწყობა, რეგიონებში - სამრეწველო
სანერგეების მოწყობის ხელშეწყობა. კერძოდ: კახეთში 2; მ.შ. გარე კახეთში -1, ქვემო ქართლში -1, შიდა
ქართლში -1, იმერეთში -1, მიკრო სანერგეები უნდა
მოეწყოს: რაჭაში -1, ლეჩხუმში -1, გურიაში -1, აჭარაში 1, სამეგრელოში -1.
გასული წლის შედეგებმა და მიმდინარე წლის
მყნობის სეზონის ჩატარებამ გვიჩვენა, რომ უპირველესი
პრობლემა, რომელსაც ნერგის მწარმოებლები განიცდიან ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეების მწვავე დეფიციტს. როგორც აღვნიშნეთ, ამჟამად ქვეყანაში 20,0 ჰამდე საძირეთა სადედეც არ გაგვაჩნია; მაშინ როდესაც
მოცემულ ეტაპზე 200ჰა-მდეა საჭირო.
გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში გააქტიურდა ვენახების რეაბილიტაციის პროცესი; მატულობს
ვენახების გაშენების მასშტაბი; სავარაუდო ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახალი ვენახების გასაშენებლად და
ახალშენის სარემონტოდ (მოცდენილი ადგილების
შესავსებად) საჭიროა 4-5 მლნ ძირი ნერგი, რისთვისაც
საჭიროა თითქმის ორი-ორნახევარჯერ მეტი საძირე
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მასალა, რასაც ქვეყანაში სადღეისოდ არსებული
რესურსი მინიმალურადაც ვერ აკმაყოფილებს.
სანერგეებში დაბალია სტანდარტული ნერგის
გამოსავლიანობა (30%), რაც განპირობებულია ტექნიკური ბაზის გაუმართავობით, დაბალი აგროტექნოლოგიური ფონით, მეცნიერული სიახლეებისადმი წვდომის
შესუსტებით, სამეცნიერო-ტექნიკური ბაზების განადგურებით.
არ ხდება ინდივიდუალური (გლეხური მეურნეობის) მენერგეების სათანადო შეფასება; ეს სფერო, არც
აღირიცხება და არც არის რეგისტრირებული, რითაც
ირღვევა ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს
კანონის მოთხოვნა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის
შესახებ (მუხლი 335), არც რეგისტრირებული მეწარმეები
(„შპს“-ები,..) ექვემდებარებიან კანონის მოთხოვნებსა და
მარეგულირებელ ორგანოებს არ აწვდიან ცნობებს
წარმოებული და რეალიზებული პროდუქტის (ნერგის,
სამყნობი მასალის,...) რაოდენობის შესახებ, რაც არ
იძლევა საშუალებას ქვეყანაში განსაზღვრული იქნას
ნერგის წარმოებაზე მოთხოვნილება და განვითარების
დონე; დეფიციტი კი საგრძნობია.
მისასალმებელია, რომ ქვეყანაში ვენახების გაშენების მასშტაბი საგრძნობლად იზრდება, რასაც ნერგის
წარმოების ბაზა ვერ უზრუნველყოფს; არადამაკმაყოფილებელია წარმოებული ნერგის ხარისხიც. ამიტომაცაა
ხაზგასმული დარგის განვითარების კონცეფციასა და
სტრატეგიაში ჯანსაღი სერტიფიცირებული ნამყენი
ნერგრით უზრუნველყოფის პრიორიტეტულობა, რაც
დარგის განვითარების დონის და ეფექტურობის
განმსაზღვრელია.
ქვეყანაში უვირუსო, ჯანსაღი სერთიფიცირებული ნერგის წარმოების საბაზისო სანერგის შექმნის
შესახებ ხაზგასმით აღვნიშნეთ; განსახორციელებელია
პროექტის დამაგვირგვინებელი ეტაპი, - საბაზისო
სანერგის ფილიალების შექმნა მევენახეობის ინტენსიური ტიპის სამრეწველო მასშტაბის სანერგეების მოწყობა.
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების თანამედროვე ეტაპებზე, დარგში შექმნილი აქტუალური
პრობლემების
წარმატებით
განსახორციელებლად,
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მეცნიერულად დასაბუთებული, ორგანიზაციული და ეკონომიკური ღონისძიებების განხორციელება: სქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან განხილული იქნას წინადადება ვენახის (ან მრავალწლიანი კულტურების) ინვენტარიზაცია
- პასპორტიზაციის შესახებ, სრული, კლასიკური პროგრამით, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას, ფართობის,
ჯიშობრივი შედგენილობის, ნარგაობის ბიოლოგიური
მდგომარეობის - კატეგორიას, აგროტექნოლოგიური
ფონის, გაშენების სქემის, გამოყენებული საძირის,
გასხვლა-ფორმირების შესახებ და სხვ., რომლის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება ნერგის მოთხოვნილების
განსაზღვრა, სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება;
მიღებული იქნას ქვეყანაში მრავალწლოვანი კულტურების (ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ჩაი) სარგავი მასალით
უზრუნველყოფის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე დაისვას
საკითხი მრავალწლიანი კულტურების ჯიშთა გამოც-
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დის სამსახურის აღდგენის შესახებ; უმოკლეს დროში
(მიმდინარე წლის ბოლომდე) განხორციელდეს ვაზის
ნერგის წარმოების რეგისტრაცია, წარმოებული და
რეალიზებული ნერგის დეკლარირება (განაცხადი),
ვაზისა და ღვინის საქართველოს კანონის მოთხოვნის
შესაბამისად; დაჩქარებული წესით ჩატარდეს ქვეყანაში
არსებული ფილოქსერაგამძლე საძირეთა და აპრობირებულ სანამყენეთა სადედეების აღრიცხვა; შემუშავებული იქნას ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სორტიმენტის განახლებული პროგრამა და განახლებული სორტიმენტის გაშენების სამწლიანი გეგმა, რეგიონების მიხედვით; გადაუდებელია ვაზის (ერთწლიანი სტანდარტული ნერგის, მწვანე, მოზარდი ნამყენი ნერგის, სერტიფიცირებული ნერგის, ფილოქსერაგამძლე ვაზის დაფესვიანებული ნერგის,..) ქართული სტანდარტის შემუშავება და მიღება, საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით; ამჟამად, საქართველოში
სტანდარტი არ მოქმედებს; საქართველოს სოფლის
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მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მევენახეობა-მეღვინეობის საკოორდინაციო ჯგუფის სამეცნიერო ჯგუფის ძალების გამოყენებით (2-3 თანამშრომელი) შეიქმნას ვაზის (ან ვაზისა და
ხეხილის) სარგავი მასალის კვლევისა და დანერგვის
პროექტი;
წინადადება:
სოფლის
მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის მევენახეობა-მეღვინეობის
საკოორდინაციო ჯგუფის და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს
მევენახეობა-მეღვინეობის
სააგენტოს
მევენახე სპეციალისტთა ერთობლივი პროგრამით
შემუშავდება და განხორციელდება კონსულტირების
პროგრამა მენერგეთა დასახმარებლად.; მიმდინარე
წლის
ბოლომდე
მომზადდება
გამოსაცემად
„რეკომენდაციები - ვაზის ნამყენი ნერგის წარმოების
ინტენსიური ტექნოლოგიები“; დაწესდეს წელიწადში
ორჯერ სანერგეების დათვალიერების დღე (მარტი,
სექტემბერი).

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის 2014 წლის
სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის ანგარიში
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2015 წლის 25
ივნისს მოისმინა მოხსენება „akაკი wereTlis სახელმწიფო universitetis agrარული fakultetis 2014
wlis samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.“
momxsenebeli: akაკი wereTlis სახელმწიფო universitetis reqtoris moadgile
soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori roland kopaliani.
აღინიშნა, რომ საქართველოს სუბტროპიკები
დედამიწის სუბტროპიკული სარტყლის უკიდურეს
ჩრდილო საზღვარზე მდებარეობს და ამდენად უმეტესი ინტროდუცირებული სუბტროპიკული კულტურებისათვის აქ მკაცრი აგროკლიმატური პირობებია.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, თავის დროზე,
საქართველოში დაარსდა რიგი სამეცნიერო–კვლევითი ორგანიზაციები, რომელთაც დაევალათ გამოენახათ სუბტროპიკული კულტურების მოთხოვნილებების, საქართველოს სუბტროპიკული აგროკლიმატურ პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობები, ტექნიკური, სელექციური და სხვა
ღონისძიებების გამოყენებით.
ამ მიმართულებით უაღრესად ეფექტური
სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები იქნა ჩატარებული, მათ შორის საქართველოს სუბტროპიკული
მეურნეობის ინსტიტუტში, რომელიც დაარსდა 1952
წელს ქ. ქუთაისში სას. სამ. ინსტიტუტის სახელწოდებით და 1959 წელს ზემდგომი ორგანოების
გადაწყვეტილებით გადატანილი იქნა ქ. სოხუმში და
ეწოდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
ინსტიტუტი.
სწორედ ამ ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის
მონაწილეობით შეიქმნა აკად. შალვა კერესელიძის
ხელმძღვანელობით და წარმოებაში დაინერგა
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მსოფლიოში პირველი ჩაის საკრეფი მანქანა „საქართველო“. სწორედ ამ ინსტიტუტის პროფესორების
და ცნობილი მეცნიერების ფ. მამფორიას, შ. სურგულაძის და ნ. ქარქაშაძის მიერ მიღწეული იქნა მნიშვნელოვანი პრაქტიკული შედეგები – გამოყვანილი
იქნა მაღალპროდუქტიული, დაავადებებისადმი
გამძლე ციტრუსოვანთა
ჯიშები, რომელთაგან
განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ დაავადება მალსეკოსადმი გამძლე ლიმონის ჯიში „დიოსკურია“. ამ
ჯიშის გამოყვანით გადაწყდა ლიმონის მალსეკოგამძლეობის მსოფლიო პრობლემა.
მოგეხსენებათ აფხაზეთში ცნობილი მოვლენების შემდეგ სსმი დაბრუნდა ქუთაისში და გააგრძელა სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები სსმსუ–ის სტატუსით – 2010 წლამდე. 2010
წლის 16 ნოემბრიდან ის მიაერთეს აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ამჟამად ფუნქციონირებს აგრარული ფაკულტეტის სახით.
ამჟამად აგრარულ ფაკულტეტზე მოქმედებს 5
დეპარტამენტი:
1.აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
2. სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტი
3. ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი
4. აგროინჟინერიის დეპარტამენტი

# 2 (57),

smm akademiis macne
5. სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტთა ტექნოლოგიის დეპარტამენტი.
აღნიშნული დეპარტამენტების მიერ კვლავ
გრძელდება სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები ორი
მიმართულებით, ერთი – ფაკულტეტის საბჭოზე
განხილული და დამტკიცებული სამეცნიერო
კვლევითი სამუშაოების გეგმის მიხედვით და მეორე
– საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ხაზით მოპოვებული სამეცნიერო გრანტების საფუძველზე.
აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტში
მუშავდებოდა 3 თემა:
1) აგროეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება
დასავლეთ საქართველოს ალუვიურ და ეწერი ტიპის
ნიადაგებზე..
კვლევის მიზანი: სამეგრელოს რეგიონის
ალუვიურ ჭარბტენიან ნიადაგებზე დაშრობითი
ღონისძიებების გავლენა ნიადაგის აგროეკოლოგიურ
გარემოზე.
შესწავლილი იქნა სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონში (ნოსირი და მესხეთი-გეგუთი)
დაბალნაყოფიერი ნიადაგები, მათი მექანიკური
მინერალოგიური შედგენილობა და თვისებები,
ეწერლებიანი
ნიადაგების
აგროეკოლოგიური
გარემო. მიმდინარეობს კვლევითი სამუშაოები
მათზე ზეთისხილის კულტურის სამრეწველო
პლანტაციების გასაშენებლად.
კოლხეთის დაბლობზე ნოსირის სასწავლო
მეურნეობის ახალგაზრდა თხილის პლანტაციის
ნაკვეთზე ჩატარდა
ეროზიის შესაჩერებელი და
ნიადაგის
ნაყოფიერების
გაუმჯობესებისათვის
ცდები. GMმიმდინარეობს მუშაობა ალუვიური ნიადაგების ნაყოფიერების ასამაღლებლად.
2). შორეული ჰიბრიდიზაციის პოტენციური
შესაძლებლობანი ციტრუსოვანთა სელექციაში.
მანდარინის ყინვაგამძლეობის, პროდუქტიულობისა და სხვა სამეურნეო და აგრობიოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით შესწავლილ იქნა კულტურის მოვლა-მოყვანის ექსტრემალურ პირობებში გამორჩეული 4 პერსპექტიული კლონის ზრდა-განვითარების, ყლორტწარმოქმნის, შეფოთვლის ინტენსიობის, ნაყოფმსხმოიარობის მაჩვენებლები.
შესწავლილი იქნა ციტრუსოვანთა ნუცელარული ნათესარების ცვალებადობის სიხშირე და
სპექტრი.
შეჯვარებაში ახალი კომბინაციების
(მანდარინი ფართოფოთლიანი უნშიუს კლონი
№2, ქართული ლიმონის კლონი №2, ტრიფოლიატა ადრემსხმოიარე, ციტრუს იჩანგენზისი)
გამოყენების შემთხვევაში მიღებული იქნა ჰიბრიდული ბუნების ნუცელარული ნათესარები.
3). დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული კულტურების მავნებელ დაავადებების
შესწავლა და მათ წინააღმდეგ ღონისძიებების
დამუშავება.
შესწავლილი იქნა ვაზის, ზეთისხილის,
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ivnisi, 2015 w.

დაფნისა და ბოსტნეული კულტურების მავნებელი დაავადებები და შემუშავებული იქნა მათ
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები.
კვლევის შედეგად გამოვლენილი იქნა ვაზის
ჭრაქის გამომწვევი სოკოს (ლასმოპარა ვიტიცოლა)-ას მავნეობა,
იგი აავადებს ვაზის ყველა
ორგანოს: ფოთლებს, ყლორტებს, ყვავილედებს და
ნაყოფებს. ვაზის ჭრაქის წინააღმდეგ გამოყენებული გვქონდა, ბორდოს სითხის შემცვლელი ახალი
პრეპარატები (მელოდიდუო 0.25%, მიკალ-ფლეში
0.3%, პროფაილერი
0.3%, რიდონეტი მც-72 0.4%,
უნივერსალი 0.3%, ლიდერი 0.2%, ანტრაკოლი
0.3%,)
გამოცდილი
პრეპარატებიდან
მაღალი
ეფექტურობით
გამოირჩეოდა
მიკალ-ფლეში,
პროფაილერი, მელოდი-დუო, უნივერსალი და
რიდონეტიმც-72.
სახელმწიფო
გრანტით
დაფინანსებული
( შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი)

1).
სამეგრელოს
ჭარბტენიან
ალუვიურ
ნიადაგებზე ახალგაზრდა თხილის პლანტაციის
აგროეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება
–
ნოსირის სასწავლო მეურნეობაში.
1. ნაკვეთზე შეტანილი იქნა ამონიუმის
გვარჯილა თხილის გამოკვების მიზნით. რამაც
ხელი შეუწყო მცენარის ზრდა- განვითარებას,
თხილის ნაყოფების ზრდასა და მომწიფებას,
მოსავლის რაოდენობის გადიდებას. მიმდინარე
წელს თხილის მოსავალი სხვა წლებთან შედარებით დაბალია, რაც გამოწვეულია თხილის ყვავილობის დროს არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური
პირობებით. (ყინვები იანვარ- თებერვლის თვეში.)

2).“ზეთისხილისათვის
აგროტექნოლოგიის
შემუშავება და დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე
(შ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი )
პროექტის არსი მდგომარეობს სამეგრელოსა
და იმერეთის დაბალნაყოფიერი ნიადაგების მეცნიერულ კვლევაში, მათზე ზეთისხილის კულტურის დარაიონებაში და სამრეწველო პლანტაციების
გასაშენებლად ნერგების გამოყვანის ტექნოლოგიების დამუშავებაში.
დეპარტამენტში დამუშავებულია 5 სახელმძღვანელო და 19 სამეცნიერო ნაშრომი.
სუბტროპიკული
კულტურების
დეპარტამენტში მუშავდებოდა 1 თემა ქვეთემების
მიხედვით.

1) სუბტროპიკული ზონის ზოგიერთი
კულტურის აგროტექნოლოგიების სრულყოფის
გზები.
ამ მიზნით დეპარტამენტის აკადემიური
პერსონალის მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოებში, სამეცნიერო შრომებსა და კონფერენციების მასალებში მეცნიერულად დასაბუთებულია
ჩატარებული
სამეცნიერო
კვლევის
შედეგები. კონკრეტულად: დამუშავებულ იქნა
სუბტროპიკულ კულტურათა მოვლა-მოყვანის

# 2 (57),

smm akademiis macne
პერსპექტიული ტექნოლოგიები; მიტოვებულ
ჩაის
პლანტაციების
რეაბილიტაციისათვის
გასხვლის ოპტიმალური წესები; გლობალური
დათბობის უარყოფითი შედეგებიდან გამომდინარე საქართველოს განსხვავებულ ნიადაგურ
კლიმატური პირობებისათვის აგროტექნიკურ
ღონისძიებათა ეფექტური ხერხები.
სუბტროპიკულ ხეხილოვნებში შესწავლილი და შემოთავაზებული იქნა სუბტროპიკული
ხურმის მოვლა-მოყვანის პერსპექტული ტექნოლოგიები; თხილის და ფეიჰოას კულტურების
მოსავლიანობის ხასიათი და პერსპექტივა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში;
სასოფლო - სამეურნეო პროდუქტების სამკურნალო თვისებები და პრაქტიკული რჩევები.
სუბტროპიკული ტექნიკური კულტურებიდან შესწავლილ იქნა კეთილშობილი დაფნის
ზრდა-განვითარებისა და ეთერზეთის შემცველობის ხასიათი ოროგრაფიული პირობების
მიხედვით; დაფნის ზრდა-განვითარების თავისებურება და დინამიკა კლიმატური პირობების
ცვლილებებთან დაკავშირებით; კვების პროდუქტებში ბიოაქტიური დანამატების სახით დაფნის ეთერზეთის გამოყენების შედეგები; დაფნის
სხვადასხვა მაღალზეთოვან ფორმებში ეთერზეთის დაგროვების თავისებურებანი; მსხვილყვავილა ჟასმინის კულტურის რეაბილიტაციის
საკითხები საქართველოში, ეთერზეთოვანი ვარდის ჯიშები საქართველოს სხვადასხვა ეკოლოგიურ რაიონებში.
აღნიშნულის ირგვლივ გამოქვეყნებულია 1
სახელმძღვანელო და 6 სამეცნიერო სტატია.
ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტში მუშავდებოდა 2 თემა.

1)
სუბტროპიკული
ლანდშაფტურ–ეკოლოგიური
რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

ზონის გარემოს
შეფასება
და

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქ. ქუთაისის
საგარეუბნო ლანდშაფტურ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალის კვლევა, კერძოდ:
არსებული ტყის მასივები, ტყეპარკების და
კორომების ნარგაობის სახით, რომლებიც განთავსებულია ქალაქიდან 30 კმ-მდე მანძილზე, შედის
ქალაქების მწვანე ზონების შემადგენლობაში. საქართველოს ქალაქების მწვანე ზონების ტყეებით უზრუნველყოფა კი მეტად არათანაბარია, და შესაბამისად, ერთ მცხოვრებზე გამწვანებული ფართობის
რაოდენობაც განსხვავებულია.

2).
დეკორაციულ
მცენარეთა
ზრდა–
განვითარების
თავისებურებები
საქართველოს
სხვადასხვა ეკოლოგიურ პირობებში.
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დეკორაციული მერქნიანი მცენარეების გარკვეული ასორტიმენტის, საკარმიდამო ნაკვეთების გამწვანებაში
გამოსაყენებელი
ზოგიერთი
ხეხილოვანი
და
კენკროვანი
მცენარეების
ზრდა-განვითარების,
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ყვავილობის,
ნაყოფმსხმოიარობის
კვლევა
სხვადასხვა ეკოლოგიურ პირობებში.
იაპონური კამელიას სხვადასხვა ჯიშების
მწვანე
კალმებით
გამრავლების
საკითხების
შესწავლის
შედეგად
დადგენილ
იქნა,
რომ
კალმების
დაფესვიანება
დამოკიდებულია
სუბსტრატის ხასიათზე, დაკალმების დროზე,
კალმების სიგრძეზე, მისი დამზადების ტექნიკაზე,
კლიმატურ
პირობებზე,
მცენარის
ჯიშურ
თავისებურებებზე და სხვა. დასაფესვიანებლად
საუკეთესო შედეგს იძლევა წითელმიწისა და
ფიჭვის მიწის (2:1) ნაზავი (75 %), აგრეთვე სუფთა
წითელმიწა (69%).
შესწავლილ იქნა თესლიდან მიღებული
გერბერას ზრდა-განვითარების თავისებურებები
ღია და დახურულ გრუნტში, შესწავლილ იქნა
აქტინიდიის (კივის) კულტურის მოსავლიანობა
და
ეკონომიკური
ეფექტურობა
დასავლეთ
საქართველოს რამოდენიმე რაიონში, დადგენილ
იქნა, რომ აქტინიდია მსხმოიარობაში შედის
მესამე, მეოთხე წელს, სრული მსხმოიარობა კი
იწყება მეშვიდე წლიდან და გრძელდება ორმოც
წლამდე.
სახელმწიფო
გრანტით
დაფინანსებული
( შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი )
A1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიების
ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
3
ობიექტის
სასწავლო
კორპუსების
მიმდებარე
ტერიტორიების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა და დაისახა რეკონსტრუქციის ღონისძიებები, ესენია: 1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ახალგაზრდობის
გამზირზე
მდებარე საერთო საცხოვრებლის და სპორტული
კომპლექსის კორპუსების მიმდებარე ტერიტორია;
2.
ჭავჭავაძის
გამზირზე
მდებარე
ყოფილი
სუბტროპიკული
მეურნეობის
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციული
შენობის
მიმდებარე
ტერიტორია; 3. შერვაშიძის ქუჩაზე მდებარე
აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსის
მიმდებარე ტერიტორია.
გამოქვეყნებულია 2 სახელმძღვანელო და 14
სამეცნიერო სტატია.
აგროინჟინერიის დეპარტამენტში მუშავდებოდა 1 თემა.
1) საქართველოში მეურნეობრიობის მრავალ-

ფორმიანობის პირობებში სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესებისათვის თანამედროვე მანქანური ტექნოლოგიების შემუშავება
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესრულება
მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:
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1 .სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისათვის ინოვაციური მანქანური ტექნოლოგიების
შემუშავება შესაბამისი ტექნიკითა და სერვისული
უზრუნველყოფით;
2. სასოფლო-სამეურნეო ტვირთების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება სატრანსპორტო
ოპერაციების ორგანიზაციისა და მართვის რაციონალური მეთოდების შემუშავებით.
ინოვაციური მანქანური ტექნოლოგიების მიმართულებით შესწავლილია თანამედროვე ზუსტი
მიწათმოქმედების ტექნოლოგიის უზრუნველყოფის
მეთოდები და მათი დანერგვის პერსპექტივები
საქართველოში სოფლის მეურნეობის მრავალფორმიანობის პირობებში ასევე შესწავლილია სასოფლო–
სამეურნეო ტვირთების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლების გზები
საქართველოს ბუნებრივ–
კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, გადაზიდვის ორგანიზაციისა და მართვის ეფექტური მოდელების შექმნა და მათი პრაქტიკაში რეალიზაცია.
გამოქვეყნებულია 1 მეთოდური მითითება და
4 სამეცნიერო ნაშრომი.
სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის
დეპარტამენტში მუშავდებოდა 1 თემა ქვეთემების
მიხედვით

1) აგრონედლეულის შენახვა-გადამუშავების
ახალი ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა, მზა
პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის მეთოდების
შემუშავება და ექსპერტიზა..
საკვლევი თემატიკის შესაბამისად განხილულია სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის: ჩაის, თამბაქოს,ხილ-ბოსტნეულის (ხურმის, კიტრის, პომიდორის, ლობიოს, ჩაიოტის, ყურძნის),ლუდისა და ღვი-
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ნის გადამუშავების ტექნოლოგიური პარამეტრები,
მათი ქიმიური შედგენილობის დადგენისა და კვლევის მეთოდები და მათი აპარატურული უზრუნველყოფა; ჩაის ახალი პროდუქტების შექმნისა და მისი
ექსტრაქტების მრავალმხრივი გამოყენების შესაძლებლობები.
შესწავლილი იქნა ლუდის წარმოების პროცესების რეგულირება ჩაის ექსტრაქტების გამოყენებით.
Dშესწავლილი იქნა ჩაიოტის ანუ მექსიკური კიტრის
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავრცელების
შესაძლებლობა. მცენარის ყველა ორგანოს (ფესვების,
ტუბერების, ნაყოფების, ღეროების, ახალგაზრდა
ნაზარდების) გამოყენების შესაძლებლობა, აგრეთვე,
ჩაიოტის მცენარის ღეროს გადანაჭერისაგან მიღებული წვენისა და ნაყოფების ქიმიური შედგენილობა.
შესწავლილი იქნა თამბაქოს ნედლეულის დაფერმენტების შესაძლებლობა ინერტულ (ანაერობულ) არეში, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ნახშირის დიოქსიდი და პოლიეთილენის შესაფუთი მასალა.
შესწავლილი იქნა მწვანე ჩაის ექსტრაქტისა და
მწვანე ჩაიდან გამოყოფილი კატეხინური პრეპარატის
ანტიმიკრობული აქტივობა და ცხოველურ ქსოვილებზე რეგენერაციის მოქმედების მექანიზმი.
შესწავლილი იქნა ინფრაწითელი სხივების
გავლენა ღვინომასალების მიკროფლორაზე. დადგენილი იქნა, რომ ინფრაწითელი სხივების მოქმედება
ამცირებს ძმარმჟავაბაქტერიების რაოდენობას.
გამოქვეყნებულია
სამეცნიერო სტატია.

3

სახელმძღვანელო,

17

mrgvali magida meTevzeobaSi
2015 wlis 3 aprils saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero
sabWos organizebiT (samecniero sabWos Tavmjdomare akademikosi napoleon qarqaSaZe,
moadgile akademikosi jemal guguSvili) akademiis sakonferencio darbazSi Catarda
mrgvali magida meTevzeobis problematur sakiTxebze. mis muSaobaSi monawileoba miiRes,
akademikosebma: napoleon qarqaSaZem, iuza vasaZem, guram tyemalaZem, Tengiz yuraSvilma,
givi badriSvilma, jemal guguSvilma, omar qeSelaSvilma, jemal kacitaZem, doqtorma
anatoli giorgaZem. mowveulma stumrebma, mecnierebaTa doqtorebma: giorgi gagoSiZem,
amrosi Wkuaselma, giorgi maZRaraSvilma, ramaz kikviZem, vaJa buCukurma, ramaz WanturiZem;
doqtorebma: roin bokuCavam, maia xuciSvilma, koba nacvalaZem, nana maisuraZem.
mrgvali magida mihyavda samecniero sabWos Tavmjdomares akademikos napoleon
qarqaSaZes. ZiriTadi momxsenebeli iyo soflis meurneobis doqtori roin bokuCava. man
mokled mimoixila saqarTvelos meTevzeobis simZlavreebi warsulSi, isaubra Tanamedrove
mdgomareobasa da samomavlo ganviTarebis perspeqtivebze.
gaimarTa diskusia.
gamomsvlelebma yuradReba gaamaxviles kvalificiuri kadrebis naklebobaze da axali
teqnologiebis gavrcelebisa da gamoyenebis problemebze meTevzeobaSi.
mrgvali magidis muSaoba Seajama akademikosma napoleon qarqaSaZem.
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mrgvali magidis sxdomis mimdinareoba
akademiis sakonferencio darbazSi

agraruli kvlevebis
saerTaSoriso konsorciumiს (CGIAR) fondis sabWos
me-13 sxdoma

2015 wlis 27-30 aprils q. bogorSi
(indonezia) Catarda agraruli kvlevebis
saerTaSoriso
konsorciumis
(CGIAR)
fondis sabWos me-13 sxdoma, romlis muSaobaSic monawileoba miiRo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
prezidentma
akad.
guram
aleqsiZem, romelic aris centraluri
aziisa da samxreT kavkasiis kvleviTi
organizaciebis
(CACAARI)
warmomadgeneli aRniSnul sabWoSi.
sabWos
Tavmjdomarea
msoflio
bankis vice – prezidenti, batoni raSel
keiti,
romelic
amavdroulad
aris
klimatis cvlilebebis sapatio elCi
gaerTianebuli
erebis
organizaciaSi.
sabWos SemadgenlobaSi Sedian: amerikis,
kanadis,
meqsikis,
didi
britaneTis,
norvegiis,
SvedeTis,
niderlandebis,
CineTis, avstraliis, TurqeTis, iaponiis,
indoeTis,
nigeriis
warmomadgenlebi.
amavdroulad saerTaSoriso organizaci-
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ebis: evropis kavSiris, FAO-s, bil da
melinda geitsis fondis, IFAD-is, msoflio
bankis,
globaluri
forumis
da CACAARI-is warmomadgenlebi, sul 24
wevri.
sxdomaze ganxiluli iqna 6 sakiTxi: strategia da miRebuli Sedegebi;
CGIAR-is meore Taobis kvleviTi programebi; CGIAR-is struqtura da saxelmZRvanelo dokumenti; kvlevis resursebis
mobilizacia da inovaciuri dafinanseba;
mSrali regionebis kvlevis CGIAR-iseuli xedva da genbankebis dafinansebis
sakiTxebi. sakiTxebis ganxilvaSi aqtiuri
monawileoba miiRo akad. g. aleqsiZem,
romlis gamosvlebic mimarTuli iyo
regionebis interesebis dacvisaken. yovel sakiTxze miRebuli iqna Sesabamisi
dadgenileba, romelic gaziarebuli iqna
sabWos wevrebis mier.
momdevno sxdoma Catardeba q. vaSingtonSi 2015 wlis noemberSi.
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akad. guram aleqsiZe CGIAR-is sabWos me-13 sxdomaze.

belarusiis mecnierebaTa
erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare stumrad
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
2015 wlis 22 aprils saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias
saqmiani vizitiT estumra belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis
Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi da amave akademiis prezidiumis Tavmjdomaris
pirveli moadgile, akademikosi sergei CiJiki.
stumrebs saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan Sexvdnen akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe,
vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe,
prezidentis moadgile, doqtori anatoli
giorgaZe, akademiuri departamentis ufrosi,
akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe, akademikosebi revaz maxarobliZe da
arCil vaSakiZe.
sapatio stumrebis vizitis mizani iyo
or akademias Soris TanamSromlobis xelSekrulebis
xelmoweris
win
informaciebis
gacvla, garkveul sakiTxebSi azrTa gaziareba
da xelis moweris mosamzadebel periodSi
garkveuli organizaciuli sakiTxebis ganxilva.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa da belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris TanamSromlobis xelSekrulebas xeli moewereba 2015 wlis 23 aprils, rodesac saqarTvelos oficialuri
vizitiT estumreba belarusiis respublikis prezidenti aleqsandre lukaSenko da
umaRles doneze gaimarTeba saqarTvelosa da

belarusiis respublikas Soris CarCo xelSekrulebaze xelis moweris ceremonia. aRniSnuli RonisZiebis farglebSi moxdeba agreTve
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
da belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris TanamSromlobis xelSekrulebaze
xelis moweris ceremoniac.
sapatio stumrebi gaecvnen akademiis
struqturas, samecniero Tematikas, samomavlo
perspeqtivebs, romlebic maT gaacno akademiis
prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem.
Tavis mxriv akademikosma v. gusakovma isaubra
im samomavlo gegmebze, romelic dakavSirebulia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan. aRiniSna, rom belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saCuqrad gadascems wignebis 1600 toms,
romlebSic soflis meurneobis yvela dargia
warmodgenili. stumrebma daaTvalieres akademiis samecniero biblioTeka da sagamofeno
darbazi, romelic eqsponantebis miRebisaTvis
aris gamzadebuli.
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saqmiani Sexvedra
belarusiis mecnierebaTa erovnul da saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiebis xelmZRvanelebs Soris.

marjvnidan - belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare,
akademikosi vladimer gusakovi da amave akademiis prezidiumis Tavmjdomaris pirveli
moadgile, akademikosi sergei CiJiki.
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informacia
USAID-is warmomadgenlis saqmiani viziti
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi.
2015 wlis 8 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani
vizitiT estumra aSS-is virjiniis politeqnikuri institutis da saxelmwifo universitetis
biomasalebis mdgradobis departamentis profesori tom Hhammeti, romelic amavdroulad
warmoadgens USAID-is (aSS-is saerTaSoriso ganviTarebis saagento) proeqtebis monitoringis
xelmZRvanels da Semfasebels.

SexvedraSi monawileoba miiRes akademiis mxridan - prezidentma, akad. g. aleqsiZem, vice-prezidentma, akad. g. jafariZem,
prezidentis moadgilem doqt. a. giorgaZem,
akademiuri departamentis ufrosma, akademiis w/k e. SafaqiZem, fermerTa da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis centris
xelmZRvanelma akad. o. qeSelaSvilma da
akademiis prezidentis mrCevelma saerTaSoriso urTierTobebis dargSi T. epitaSvilma.
Sexvedraze ZiriTadad ganixiles akademiaSi Camoyalibebuli fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis centris saqmianoba, misi
miznebi da amocanebi, samomavlo perspeqti-

vebi. aRiniSna agreTve, rom am saqmianobaSi
aucilebelia akademiis da soflis meurneobis saministros erToblivi muSaoba da is
perspeqtivebi, romlebic ganxorcielebas
poveben USAID-is da saministros mxridan
akademiis daxmarebaSi, rac gamoixateba
akademiis mier 2014-2015 wlebSi momzadebuli
rekomendaciebis farTo tiraJirebaSi, kvalifikaciis amaRlebis centris materialur
– teqnikuri bazis gaumjobesebaSi, konsultaciebis meTodikis daxvewaSi da a.S. mxareebi SeTanxmdnen, rom saWiroa akademiam am
mimarTulebiT uaxloes vadebSi moamzados
Sesabamisi dokumentacia USAID-is da soflis meurneobis saministrosaTvis.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis xelmZRvanelobis
Sexvedra amerikel stumarTan.
- 17 -
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saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi
guram aleqsiZe da USAID-is proeqtebis monitoringis xelmZRvaneli profesori
tom Hhammeti.

mrgvali magida
“agroinJineriis saganmanaTleblo programis Sesaxeb“
2015 wlis 13 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda
mrgvali magida Temaze: “agroinJineriis sabakalavro saganmanaTleblo programebis Sesaxeb”.
aRniSnuli saganmanaTleblo programa momzadebulia saqarTvelos teqnikur universitetSi.

mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agroinJineriis
samecniero
ganyofilebis
akademikosmdivanma r. maxarobliZem da akademikosma
a. didebuliZem, akademiis wevr-korespondentma, akademiuri departamentis ufrosma
e.
SafaqiZem;
akademiis
prezidentis
moadgilem,
samecniero ganyofilebebis
koordinatorma, doqtorma a. giorgaZem;
saqarTvelos teqnikur universitets warmoadgendnen programis avtorebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis
erovnuli
koordinatori
sasoflo-sameurneo
hidromelioraciis
mimarTulebiT, teqnikis
mecnierebaTa
doqtori, saqarTvelos teqnikuri universitetis sruli profesori irakli yruaSvili da sas.
sam.
hidromelioraciis

dargobrivi jgufis wevri, stu-s asocirebuli profesori zurab lobJaniZe;
mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes agreTve stu-s TanamSromlebma - teqnikis mecnierebaTa doqtorma,
profesorma d. gubelaZem, doqtorebma d.
ormocaZem, l. maisaSvilma da k. bziavam.
ganxiluli saganmanaTleblo programis irgvliv gaimarTa diskusia, gamoiTqva SeniSvnebi da winadadebebi, romelic
mTlianad
gaiziares
programis
avtorebma.
zemoT aRniSnuli mrgvali magida da
saganmanaTleblo
programis
ganxilva
gaimarTa saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiasa da saqarTvelos
teqnikur universitets Soris gaformebul urTierTTanamSromlobis memorandumis safuZvelze.
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mrgvali magidis farglebSi saganmanaTleblo programis ganxilva.

informacia
2015 wlis 20 maiss saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi saqarTvelos
mecnierebaTa erovnuli akademiis mTianeTis komisiisa da saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis metyeveobis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis organizebiT
Catarda
samecniero-praqtikuli
konferencia“saqarTvelos
mTis
tyeebis
dRevandeli
mdgomareoba”.
konferenciaze moxsenebiT “satyeo meurneobis mdgradi ganviTarebis principebi” gamovida
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis akademikosi, metyeveobis mimarTulebis
erovnuli koordinatori revaz CageliSvili. saqarTveloSi satyeo ganaTlebis sakiTxebze
moxseneba gaakeTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis metyeveobis
mimarTulebis erovnulma koordinatorma, profesorma giorgi gagoSiZem. tyis dacviTi
funqciebis Sesaxeb moxseneba gaakeTa soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis metyeveobis
mimarTulebis erovnuli koordinatoris jgufis wevrma, mecnierebaTa doqtorma laSa doliZem.
aseve moxsenebebiT gamovidnen mecnierebaTa doqtori, profesori Temur kandelaki, Tavisufali
eqsperti merab dvali.

evropis soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiebis kavSiris
forumi q. kievSi (ukraina)
2015 wlis 21-22 aprils q. kievSi ukrainis
erovnulma agrarul mecnierebaTa akademiam
umaspinZla evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris forums, romlis
muSaobaSic monawileobdnen: CexeTis soflis
meurneobis mecnierebaTa akademia, latviis
soflis meurneobisa da metyeveobis mecnierebaTa akademia, moldovas mecnierebaTa akademia, rumineTis soflis meurneobisa da metyeveobis mecnierebaTa
akademia,
ukrainis
erovnuli agraruli mecnierebaTa akademia,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademia, safrangeTis soflis meurneobis

mecnierebaTa akademia, norvegiis sasoflo
sameurneo da garemos dacvis instituti.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias aRniSnul forumze warmoadgenda da moxsenebiT gamovida akademikosi
revaz asaTiani. moxsenebis Tema "saxelmwifos
politika soflis meurneobis dafinansebaSi".
forumis dasasruls miRebuli iqna deklaracia “evropis agraruli mecnierebaTa akademiebis, samecniero centrebisa da relevanturi
institutebis erToblivi Zalisxmevis Sesaxeb
agrarul
mecnierebaSi
gansaxorcielebel
reformebSi.”
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evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris forumi

saerTaSoriso seminari
mimdinare wlis 28 maiss kompania “lomTagoraSi” gaimarTa saSemodgomo xorblis
gaumjobesebis programa IWWIP—s saerTaSoriso semianris (azerbaijani – saqarTvelo) gaxsna,
romlis mizania saerTaSoriso miRwevebisa da gamocdilebis gaziareba. seminarze warmodgenili
iyo
monawile
qveynebis
prezentaciebi
aRniSnul
sakiTxTan
dakavSirebiT.
seminari
organizebuli iyo gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizaciis, simitis da ikardis
mier. masSi monawileoba miiRes sxvadasxva qveynis 40-mde warmomadgenelma (saqarTvelo,
azerbaijani, ukraina, ruseTi, TurqeTi, yazaxeTi, uzbekeTi da sxva). seminaris gaxsnas
eswrebodnen: soflis meurneobis saministros, parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis,
soflis
meurneobis
kvleviTi
centris,
arasamTavrobo
organizaciebi
da fermerebi.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan seminaris muSaobaSi monawileobdnen:
akademikosebi omar qeSelaSvili da jemal guguSvili, akademiis wevr-korespondenti oTar
liparteliani,
akademiis
prezidentis
moadgile,
samecniero
ganyofilebebis
koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe, akademiis prezidentis TanaSemwe, saerTaSoriso
urTierTobebis kooradinatori TinaTin epitaSvili.

ssmm akademiis wevr-korespondenti oTar
liparteliani, akademikosi omar
qeSelaSvili, ssmm akademiis prezidentis
moadgile, samecniero ganyofilebebis
koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe

ssmm akademiis prezidentis moadgile, samecniero
ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli
giorgaZe da ssmm akademiis prezidentis TanaSemwe,
saerTaSoriso urTierTobebis kooradinatori
TinaTin epitaSvili.
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informacia
2015 wlis 01-05 ivniss saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi moewyo
respublikuri gamofena “inovaciuri da mecnierebatevadi produqciis nimuSebi”; saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan gamofenaSi monawileoba miiRes akademikosebma
revaz maxarobliZem, jemal kacitaZem da Tengiz yuraSvilma. gamofenaze maT mier wardgenilma
teqnologiebma da produqciam didi mowoneba daimsaxures. samive akademikoss gadaecaT
gamofenaSi
monawileobis
sertifikatebi,
momavalSi
gaTvaliswinebulia
warmoebaSi
winadadebebis ganxorcielebisaTvis Sesabamisi masalebis momzadeba.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აზერბაიჯანში
2015 წლის 1-6 ივნისს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ჩატარდა ევრაზიის ქვეყნების
ბიომრავალფეროვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც
მონაწილეობდა ცხრა ქვეყნის ორასამდე დელეგატი.
პლენარულ
სხდომაზე
კონფერენცია
გახსნა
აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა აკიფ ალიზადემ.
ფორუმის მონაწილეებს მიესალმნენ რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჰაიდარ ასადოვი,
თურქეთის
რესპუბლიკის
რამიკ-კალეს
უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ჰუსეინ ბაჰჩი,
ყაზახეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
აკადემიკოსი ირადა ჰუსეინოვა, საქართველოს
სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ/კორესპონდენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რეზო
ჯაბნიძე,
მარდაგიანის
დენდროლოგიისა
და
ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი,
აკადემიკოსი
ტოფიკ
მამმადოვი,
სოხუმის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
პოფესორი
ვაჟა
თოდუა, ბელარუსიის აგრარული უნივრსიტეტის
პროფესორი ანა ბულატოვა და სხვები. პროგრამის
მიხედვით კონფერენციის ყოველი დღე, გათვლილი
იყო, როგორც სექციური, ასევე საველე და
პრაქტიკული მუშაობისათვის.
კონფერენციაზე ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იყო ჰიდრობიოლოგიური კვლევების
შედეგების განხილვისა და თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური
პროცესების
გამოყენების,
ასევე
მრავალწლიანი და ხეხილოვანი კულტურების,
ბიოლოგიური
თავისებურებების
გენეტიკური,
სელექციური, აგროტექნიკური, ჰიდროლოგიური,
ეკოლოგიური და მრავალი სხვა მიმართულებით
სოფლის მეურნეობაში დანერგვის საკითხებზე.

კონფერენციის პრეზიდიუმი - მარცხნიდან მარჯვნივ: თურქეთის რესპუბლიკის რამიკ-კალეს
უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ჰუსეინ ბაჰჩი; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სოფლის
მეუნეობის მინისტი ჰაიდარ ასადოვი; აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
პრეზიდენტი აკიფ ალიზადე; საქართველოს სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ/კორესპონდენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რეზო
ჯაბნიძე; მარდაგიანის დენდროლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი,
აკადემიკოსი ტოფიკ მამმადოვი.
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informacia
Sexvedra koreis respublikis warmomadgenlebTan
2015 wlis 17 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani
vizitiT
ewvia
koreis
respublikis
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
agrobiomravalferovnebis erovnuli centris direqtori, doqtori sok-iong li da amave
centris ufrosi mkvlevari, doqtori hong parki.
stumrebTan Sexvedras akademiis mxridan
eswrebodnen ssmm akademiis akademikosebi g.
aleqsiZe, g. jafariZe, n. CxartiSvili, r. CageliSvili,
v. kvaliaSvili, g. margvelaSvili, o. qeSelaSvili, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe, T. TurmaniZe, o. liparteliani, prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe, saerTaSoriso urTierTobis sakiTxebSi prezidentis
TanaSemwe T. epitaSvili, mowveuli stumrebi saqarTvelos
agraruli
universitetidan,
doqtori d. maRraZe da soflis meurneobis
saministros samecnier-kvleviTi centris TanamSromlebi.
Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna da
agrobiomravalferovnebis
mniSvnelobasa
da
mis SenarCunebaze isaubra akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem.
Tavis gamosvlaSi doqtorma sok-iong
lim isaubra koreis respublikis agrobiomravalferovnebis erovnuli centris struqturaze, mis funqciebze da saqmianobaze. yuradReba gaamaxvila genetikuri resursebis bankze
da mis did mniSvnelobaze qveynis soflis
meurneobis ganviTarebis saqmeSi; survili

gamoTqva, rom moxdes erwliani kulturebis
koreuli jiSebis saqarTveloSi gamocda da
piriqiT – qarTuli jiSebis koreaSi gamocdebi.
doqtor sok-iong lis moxsenebam didi
interesi gamoiwvia damswre sazogadoebaSi. man
upasuxa sakmaod mraval SekiTxvebs.
amave Sexvedraze akademiis prezidentma,
akad. g.aleqsiZem da koreis respublikis
agrobiomravalferovnebis erovnuli centris
direqtorma, doqtorma sok-iong lim xeli
moaweres urTierTanamSromlobis xelSekrulebas 5 wlis vadiT. xelSekrulebaSi gansazRvrulia akademiasa da koreis respublikis
agrobiomravalferovnebis centrs Soris TanamSromlobis mimarTulebebi memcenareobaSi
axali jiSebis gacvlis, genetikuri resursebis bankis struqturis daxvewis da saqarTveloSi axali jiSebis danergvis kuTxiT,
agreTve agraruli ganaTlebis srulyofis da
samecniero-kvlviTi saqmianobis gaumjobesebis,
axalgazrda samecniero kadrebis gadamzadebis da gacvliTi samecniero mivlinebebis
mimarTulebiT.

urTierTTanamSromlobis xelSekrulebaze xelmoweris procesi ssmm akademiasa da
koreis agrobiomravalferovnebis centrs Soris.
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informacia
CineTis mecnierebi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi
2015 wlis 19 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
oficialuri vizitiT imyofeboda CineTis ningxias avtonomiuri regionis satyeo samecniero
institutis delegacia direqtoris, profesor Sen xiadongis xelmZRvanelobiT. delegacia
xuTi wevrisagan Sedgeboda, saidanac oTxi institutis departamentebis xelmZRvanelebs
warmoadgendnen.
akademiis mxridan Sexvedras eswrebodnen
akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe,
prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe,
akademiuri departamentis ufrosi, akademiis
wevr-korespondenti e. SafaqiZe, akademikosi o.
qeSelaSvili, prezidentis TanaSemwe saerTaSoriso sakiTxebSi T. epitaSvili.
Cineli stumrebi akademias warudgina
saqarTvelos soflis meurneobis saministros
samecniero-kvleviTi cedntris xelmZRvanelma,
doqtorma l. ujmajuriZem.
akademiis prezidentma, akad. guram aleqsiZem
stumrebs
mokled
gaacno
akademiis
struqtura,
funqciebi,
samecniero-kvleviTi
saqmianoba. aRiniSna, rom akademias TanamSromlobis xelSekruleba aqvs gaformebuli CineTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan da dRemde maTTan damyarebulia mWidro
samecniero kontaqtebi. aseve aRiniSna akademiis

saqmianoba saerTaSoriso samecniero-kvleviT
centrebTan, maT Soris bolo Sexvedra koreis
respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis agrobiomravalferovnebis centrTan
da sxva.
profesorma Sen xiadongma warmoadgina
misdami
rwmunebuli
satyeo
institutis
samecniero-kvleviTi
saqmianobis
ZiriTadi
mimarTulebebi; aRiniSna, rom CineTis mxare
dainteresebulia mevenaxeobiT da meRvineobiT,
informacia gakeTda am kuTxiT Catarebuli
samuSaoebis Sesaxeb. CineTis mxare Zalze dainteresebulia venaxis qarTuli jiSebiT, qarTuli meRvineobiT da gansakuTrebiT qvevris Rvinis warmoebiT. gamoiTqva mosazreba SemdgomSi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiasa da CineTis satyeo institutis
samecniero TanamSromlobis Sesaxeb.

Cineli mecnierebis delegaciasTan Sexvedra saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiaSi (Tbilisi, 19.06.2015)
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mrgvali magida saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiaSi
2015 wlis 23 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa
mrgvali magida Temaze: "agrarul sferoSi mecnierebisa da maRalkvalificiuri kadrebis
momzadebis arsebuli mdgomareobisa da perspeqtivebis Sesaxeb".
mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen akademiis namdvili wevrebi (akademikosebi) g. jafariZe, r. maxarobliZe, a. didebuliZe,
a. vaSakiZe, T. yuraSvili, z. cqitiSvili, n. baRaTuria, j. oniani, g. guguSvili, r. CageliSvili, i. vasaZe, v. kvaliaSvili, g. margvelaSvili, o. qeSelaSvili, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe, T. TurmaniZe, akademiis
prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe
da mowveuli stumrebi saqarTvelos teqnikuri
universtitetis agraruli mecnierebisa da
biosistemebis inJineringis fakultetis dekani
prof. g. qvarcxava, fakultetis TanamSromlebi prof. i. yruaSvili, g. gagoSiZe, z. lobJaniZe, goris suxiSvilis saswavlo universitetis reqtori, prof. v. suxiSvili.
mrgval magidas uZRveboda akademiis viceprezidenti, akad. givi jafariZe, romelmac Sesaval sityvaSi aRniSna sakiTxis aqtualuroba,
teqnikuri universitetis Zalisxmeva agraruli
ganaTlebis aRorZinebisaTvis da iq gaxsnili
agraruli mimarTulebis fakultetis specialobebis saganmanaTleblo programebisa da am
mimarTulebiT akademiis rolis da ZiriTadi
xedvebis Sesaxeb.
stu-is agraruli mecnierebisa da biosistemebis inJineringis fakultetis dekanma,
prof. giga qvarcxavam damswre sazogadoebas
gaacno universitetSi axlad gaxsnili fakul-

tetis struqtura, misi funqciebi, studentTa
Semadgenloba,
fakultetis
ganviTarebis
perspeqtivebi da aRniSna am tipis sakiTxebiT
akademiis dainteresebis didi mniSvneloba.
diskusiaSi monawile yvela gamomsvlelma
aRniSna, rom qveyana ganicdis agraruli dargis specialistebis deficits, saWiroa saganmanaTleblo programebi eyrdnobodnen sazRvargareTis wamyvani agraruli mimarTulebis
universitetebis gamocdilebas da programebs,
saWiroa gamoinaxos
studentTa praqtikis
obieqtebi da sawarmoebi TbilisTan axlos.
mizanSewonilia akademiis mecnierebis gamoyeneba axali saleqcio kursebis Sesaqmnelad da
maTi mowveva leqciebis Casatareblad, mecnierebis potencialis gamoyeneba studentTa
samecniero-kvleviTi muSaobis mimarTulebiT
magistraturasa da doqtoranturaSi.
mrgvali magidis monawileebma moiwones
winadadebebi, rom stu-s agraruli mimarTulebis fakultetis yvela saganmanaTleblo programebi ganxiluli iqnes akademiis dargobrivi samecniero ganyofilebebis mier, rogorc
es moxda agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi
agroinJineriis
saganmanaTleblo
programis ganxilvisas. es RonisZiebebi kidevac aris asaxuli akademiasa da saqarTvelos
teqnikur universitets Soris gaformebul
memorandumSi.

mrgval magidas uZRveba saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis viceprezidenti, akad. givi jafariZe

mrgvali magidis muSaobaSi monawile
akademiis wevrebi da
mowveuli stumrebi.

mrgvali magida saqarTveloSi qarsafari zolebis Sesaxeb
2015 wlis 24 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero
sabWos iniciativiT Catarda mrgvali magida, romelic mieZRvna saqarTveloSi qarsafari
zolebis arsebul mdgomareobas da samomavlo amocanebs.
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mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba
miiRes akademiis vice-prezigdentma, akad. g.jafariZem, akad. e. guguSvilma, akademiis wevrkorespondentma e. SafaqiZem, akademiis prezidentis moadgilem, doqtorma a. giorgaZem,
samecniero sabWos wevrebma da mowveulma
stumrebma.
mrgvali magidis muSaobas uZRveboda
akad. e. guguSvili. ZiriTadi moxseneba “saqarTveloSi qarsafari zolebis arsebuli mdgomareoba da am mimarTulebiT samomavlo perspeqtivebi” gaakeTa akademiis erovnulma koordinatorma satyeo mimarTulebiT, soflis
meurneobis mecnierebaTa doqtorma, profesorma g. gagoSiZem. diskusiaSi monawileoba
miiRes akad. g. jafariZem, akademiis w/k e.
SafaqiZem, soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtorebma l. doliZem da g. maZRaraSvilma,
profesorebma r. rusieiSvilma, v. buCukurma
da T. WumburiZem.
momxsenebelma da gamomsvlelebma aRniSnes is sagangaSo mdgomareoba, romelic dReisaTvis Seqmnilia qarsafari zolebTan dakavSirebiT. iTqva, rom TiTqmis mTeli saqarTvelos masStabiT soflis mosaxleobis mZime
ekonomikuri pirobebis gamo ganadgurebulia qarsafari zolebi, romelmac uaryofiTi gavlena iqonia soflis meurneobis erT-

ivnisi, 2015 w.

wlovani
da
mravalwlovani
kulturebis
zrda-ganviTarebasa da Sesabamisad mosavlianobaze. saWiroa soflis meurneobis da bunebrivi resursebis da garemos dacvis saministroebis Sesabamisi departamentebis mier
gatardes qmediTi RonisZiebebi am mimarTulebiT, xolo saqarTvelos parlamentma daCqarebuli wesiT daiwyos kanonis “qarsafari zolebis Sesaxeb” ganxilva, romelic akademiis
ZalisxmeviT aris momzadebuli. saWiroa Catardes mosaxleobaSi Zalze didi ganmartebiTi
RonisZiebebi qarsafari zolebis mniSvnelobis, maTi aRdgenis da reabilitaciis mimarTulebiT, ganemartos mosaxleobas qarsafari
zolebis sasikeTo mniSvnelobis Sesaxeb.
daevala samecniero sabWos mrgvali magidis
sxdomaze miRebuli
gadawyvetilebebi
da
Sesabamisi daskvnebi acnobos zemoT aRniSnul orive saministros da saqarTvelos
parlaments.
mrgvali magidis muSaoba Seajama akademikosma elguja guguSvilma, romelmac aRniSna
ganxiluli sakiTxis qveynis soflis meurneobisaTvis strategiuli mniSvneloba da am
mimarTulebiT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis rolisa da funqciebis Sesaxeb.

informacia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
profkavSiruli organizaciis saerTo kreba.
a.w. 26 ivniss, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis profkavSiruli organizaciis saerTo kreba.

krebas eswrebodnen:
a) akademiis prezidenti – akademikosi
guram aleqsiZe, akademikosebi – omar qeSelaSvili da jemal guguSvili, akademiis wevrkorespondenti elguja SafaqiZe, akademiis
prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori anatoli giorgaZe da
sxv.
b) mowveuli stumrebi saqarTvelos
soflis meurneobis, msubuqi, kvebisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis muSakTa damoukidebeli profesiuli kavSiris respublikuri
komitetis Tavmjdomaris moadgile qalbatoni
klara maWaraSvili, da
Tbilisis saqalaqo
sabWos Tavmjdomare vladimer lomsaZe.
krebas Tavmjdomareobda g. mosaSvili.
damswre sazogadoebas mimarTa qalbatonma
klara maWaraSvilma, romelmac ilaparaka
profkavSirebis rolze dRevandel pirobebSi,
Seexo
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis profkomitetis yofili Tavmjdoma-

ris – doqtor anatoli giorgaZis saqmianobas
da madloba gadauxada gaweuli nayofieri
muSaobisaTvis.
krebaze airCies smm akademiis profkomitetisa
da
sarevizio
komisiis
axali
Semadgenloba. saerTo krebaze arCeul iqnen
saqarTvelos soflis meurneobis, msubuqi,
kvebisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis
muSakTa damoukidebeli profesiuli kavSiris
saangariSo-saarCevno yrilobis delegatebi.
saerTo krebaze gaformda axali koleqtiuri
xelSekruleba saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiasa da amave
akademiis profkavSirul organizacias Soris.
xelSekrulebis saboloo variants xeli
moaweres saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma – akad.
guram aleqsiZem da profkomitetis Tavmjdomarem – doqtorma g. mosaSvilma. xelmoweris
Semdeg xelSekrulebis teqsti damtkicda
saerTo krebis saoqmo gadawyvetilebiT.
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koleqtiur xelSekrulebaze
xelmoweris procesi

wina planze:
qalbatoni klara maWaraSvili;
akademikosi guram aleqsiZe;
doqtori givi mosaSvili;
vladimer lomsaZe;

ukana planze:
ciala TegetaSvili; doqtori
anatoli giorgaZe; xazinadari –
eTer yuraSvili.

milocva
akademikosi napoleon qarqaSaZe
2015 wlis 15 maiss dabadebidan 80 weli Seusrulda,
gamoCenil qarTvel mecniers, saqarTvelosa da ruseTis
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis namdvil
wevrs, umaRlesi skolis mecnierebaTa saerTaSoriso
akademiis
namdvil
wevrs,
saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos
Tavmjdomares,
ekonomikis
mecnierebaTa
doqtors,
profesors, baton napoleon qarqaSaZes.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis akademiuri sabWo ulocavs iubilars am
RirSesaniSnav TariRs, usurvebs janmrTelobas, didxans
sicocxles da did SemoqmedebiT warmatebebs Cveni
qveynis
sasikeTod,
rogorc
samecniero,
ise
sazogadoebriv asparezze

milocva
akademikosi Tamaz

kunWulia

2015
wlis
01
ivliss dabadebidan
80
weli
Seusruldeba, gamoCenil qarTvel mecniers, ekonomikis
mecnierebaTa
doqtors,
profesors,
saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikos
Tamaz kunWulias.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademia
guliTadad
ulocavs
akademikos
Tamaz
kunWulias dabadebidan 80 da samecniero_pedagogiuri
moRvaweobis 55 wlisTavs, usurvebs janmrTelobas,
didxans sicocxles, nayofier SemoqmedebiT samecniero
da
sazogadoebriv
saqmianobas
Cveni
qveynis
sakeTildReod
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mrgvali magida
regionebSi agrosainJinro sferos
mdgomareobis Sesaxeb
as
2015 wlis 29 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa
mrgvali magida Temaze: “agrosainJinro
centrebis rolis gazrdis Sesaxeb”.

sferoSi

akademiidan mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes akademiis viceprezidentma, akad. g. jafariZem, agrosainJinro da ekonomikuri samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebma - akad. r. maxarobliZem da o. qeSelaSvilma, akademiuri
departamentis ufrosma, sagranto proeqtis
FR/454/10-140/14 xelmZRvanelma - akademiis w/k
e. SafaqiZem, akademiis prezidentis moadgilem, doqtorma
a. giorgaZem, akademikosebma j.kacitaZem da
a. didebuliZem,
akademiuri departamentis TanamSromlebma
da akademiidan wardgenili fundamenturi
kvlevebisaTvis
saxelmwifo-samecniero
grantebis 2014 wlis konkursSi gamarjvebuli
proeqtis:“teqnologiuri
procesebis
energodanaxarjebis gaangariSebis safuZvelze racionaluri sasoflo-sameurneo
warmoebebisaTvis
aucilebeli
teqnikis
nomenklaturisa da raodenobis gansazRvris meTodikis damuSaveba regionSi kulturaTa saxeobebisa da dakavebuli farTobebis mixedviT”
ZiriTadma da damxmare
personalma g. Citaiam, g. mosaSvilma, r.
jafariZem, k. boZaSvilma da m. mosaSvilma.
mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen mowveuli stumrebi: aWaris soflis
meurneobis ministris pirveli moadgile i.
abulaZe, imereTis, mcxeTa-mTianeTis, Sida
qarTlis, guriis da samegrelo-zemo svaneTis regionebis sakonsultacio-sainformacio samsaxuris xelmZRvanelebi – r. ZiZiSvili, n. kiknaveliZe, m. lomsaZe, o. CxartiSvili da a. miqava. dmanisis, sagarejos,
axalqalaqis, onis, qobuleTis, xelvaCauris, qedis, Suaxevis da xulos raionebis
sakonsultacio-sainformacio
samsaxuris
ufrosebi – n. cixelaSvili, n. javaxiSvili,
r. gogalaZe, t. lobJaniZe, m. niJaraZe, a. vaSaymaZe, s. ServaSiZe, a. kakalaZe da r. SanTaZe; Jurnal “axali agraruli saqarTvelos” redaqtori S. maWaraSvili.
mrgvali magidis monawileebs akademiis akademiuri sabWos saxeliT miesalma
akad. g. jafariZe; regionebSi agrosainJinro samsaxuris rolsa da perspeqtivebze
isaubra akad. r. maxarobliZem, raionebSi
warmoebuli sasoflo- sameurneo kulture-
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raionebis

sakonsultacio-sainformacio

bis da farTobebis mixedviT teqnikis nomenklaturis da raodenobis gansazRvris mniSvnelobasa da meTodikaze isaubra akademiis w/k da sagranto proeqtis xelmZRvanelma e. SafaqiZem, fermerebis da soflis
meurneobaSi dasaqmebuli specialistebis
kvalifikaciis amaRlebis Sesaxeb damswre
sazogadoebas esaubra akad. o. qeSelaSvili.
ganxilul sakiTxTan dakavSirebiT
TavianTi mosazrebebi gamoTqves
aWaris
soflis meurneobis ministris pirvelma
moadgilem i. abulaZem, regionebis da
raionebis
sakonsultacio-sainformacio
samsaxuris xelmZRvanelebma r. ZiZiSvilma,
n. kiknaveliZem, m. lomsaZem, o. CxartiSvilma, a. miqavam, n. cixelaSvilma, n. javaxiSvilma, r. gogalaZem da t. lobJaniZem;
sagranto
proeqtis
ZiriTadma
Semsrulebelma g. mosaSvilma.
regionebis da raionebis warmomadgenlebma aRniSnes is sakiTxebi, romlebic
problematuria raionebSi, maT Soris:
- teqnikuri personalis (operatorebi,
meqanizatorebi) momzadebis dabali done da
amis gamo is problemebi, romelic Tan axlavs
Tanamedrove
sas.
sam.
teqnikis
marTvisa da eqspluataciis sakiTxebs;
moxdes
municipalitetSi
teritoriuli organoebis mixedviT saWiro
teqnikis nomenklaturis dadgena, riTvisac
mizanSewonilia
saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademias miewodos raionebis sawyisi parametrebi da
arsebuli teqnikis da maTi teqnikuri mdgomareobis sruli suraTi;
- Seiqmnas raionebSi mcire simZlavris
meqanizaciis servis-centrebi da moxdes
maTi saWiro marag-nawilebiT da sawvaviT
Seuferxebeli momarageba;
- gadaidgas qmediTi nabijebi raTa ar
hqondes adgili teqnikis mocdenas – sezonis ganmavlobaSi erTi traqtoris saSualo
datvirTva ar unda iyos 150 ha-ze naklebi;
sazRvargareTidan
saqarTveloSi
teqnikis Semoyvanamde moxdes misi savele
gamocda regionebis niadagobriv-klimaturi
pirobebis gaTvaliswinebiT;
- saqarTveloSi ganxorcieldes mini

# 2 (57),

smm akademiis macne
traqtorebiT (gansakuTrebiT venaxis mcire simZlavris traqtorebiT) da motoblokebiT fermerebis farTo momarageba
maTTvis misaRebi ekonomikuri pirobebis
gaTvaliswinebiT;
sasurvelia
kooperativebisaTvis
gagrZeldes
motoblokebis
SeRavaTian
pirobebSi Sesyidvis proeqti, rac xels
Seuwyobs
mcire konturiani nakveTebis
damuSavebas;

- gaZlierdes da gafardovdes agrarikos mecnierebis mier regionebSi gamsv-

ivnisi, 2015 w.

leli
seminarebis
da
praqtikuli
xasiaTis
mecadineobebis
Catarebis
praqtika;
- dasamuSavebelia regionebis meqanizatorTa da saerTod soflis meurneobis
muSakTa swavlebis sakiTxebi da am mimarTulebiT misasalmebelia saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi fermerTa da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis kursebis Camoyalibeba da
saswrafod unda moxdes misi praqtikuli
ganxorcieleba.

mrgvali magidis monawileebs
miesalmeba akademiis vice-prezidenti,
akad. g.jafariZe

mrgvali magidis muSaobaSi monawile
regionebis da raionebis
sakonsultacio-sainformacio centrebis
xelmZRvanelebi da akademiis
TanamSromelebi.

meore kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna
9 sakiTxi. maT Soris
akademiis samecniero Jurnal "moambis" mier 2014 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.
momxseneblebi: akademiis samecniero Jurnal "moambis mTavari redaqtori, akademiis
prezidenti,
akademikosi
guram
aleqsiZe;
samecniero
Jurnal
"moambis"
pasuxismgebeli mdivani mixeil SubiTiZe; akademiis mudmivmoqmedi gamofenis mowyobis
organizaciis mimdinareobis Sesaxeb. momxseneblebi: akademiis vice prezidenti, akademikos
mdivani, akademikosi givi jafariZe; akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis
wevr-korespondenti elguja SafaqiZe; akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli
giorgaZe; agrarul sferoSi eqspertis wodebis mimniWebeli komisiis debulebis Sesaxeb.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti,
akademikos-mdivani, akademikosi givi jafariZe.
ganxilul calkeul sakiTxebze, rekomendaciebze saTanado reagirebisaTvis ecnoboda
zemdgom organoebs.

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtori:

ssm mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti-akademikosmdivani, akademikosi givi jafariZe

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtoris moadgile:

ssm mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile,
samecniero
ganyofilebebis
koordinatori,
soflis
meurneobis doqtori anatoli giorgaZe

gazeT “akademiis macnes”
pasuxismgebeli mdivani:

ssm mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis mTavari specialisti, teqnikis doqtori givi mosaSvili

”akademiis macne” - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero
Jurnal “moambis” damateba. "News of Academy "- addition of a scientific magazine "Moambe" of The
Academy of Agricultural Sciences of Georgia.
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