xvale ar unda hgavdes dRevandels, Tu kacs progresi,
winsvla adamianisa fuW sityvad ar miaCnia
ilia WavWavaZe

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiur sabWoSi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia Tavis saqmianobas warmarTavs
akademiis wesdebis Sesabamisad Camoyalibebuli samuSao gegmis mixedviT. akademiuri sabWos
sxdoma tardeba yovelTviurad (kvartalSi sami gegmiuri sxdoma) da ixilavs agraruli
mecnierebis aqtualur sakiTxebs, Tanamedrove mdgomareobas, sadReiso amocanebs,
ganviTarebis perspeqtivebs da sxv. 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 eTmoba
yuradReba 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.

aWaris avtonomiur respublikaSi Caisa da subtropikuli kulturebis
arsebuli mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2013 wlis
26 ivliss moismina akademiis wevr-korespondentis revaz jabniZis moxseneba „aWaris
avtonomiur respublikaSi Caisa da subtropikuli kulturebis arsebuli mdgomareoba da
ganviTarebis perspeqtivebi“.
aRiniSna, rom Tavisi niadagur-klimaturi
da sxva ekologiuri faqtorebis SeTanawyobis TaviseburebiT saqarTvelo unikalur
qveyanas
warmoadgens
agraruli
sferos
aRorZinebisaTvis
da
aseTi
xelsayreli
agroklimaturi pirobebi iZleva saSualebas
mravaldargovani
da
maRalrentabeluri
sasoflo-sameurneo warmoebis SeqmnisaTvis,
rogoricaa: meCaieoba, mecitruseoba, mevenaxeoba da sxva kulturebis warmoeba: dafna,
kivi, Txili, simindi, stevia, barambo, brinji,
wiwibura da sxva.
Cais dargi qveyanaSi gadaSenebis piras
mivida, misi aRdgenis erTaderT prioritetul formad fermeruli meurneobebis or-

ganizacia migvaCnia. amisaTvis saWiroa TiToeuli fermerisaTvis 3-5 ha Cais plantaciebis
ijaris wesiT gadacema. yvela agroteqnikuri
RonisZiebebis
CatarebiT
heqtridan
2,5-3
tonaxarisxovani Cais foTlis miReba da 2-2,5
tona produqciis warmoeba.
aucilebelia
subsidiebis
garkveuli
nawilis
gamoyeneba
mecnieruli
kvlevis
dasafinanseblad, raTa SesaZlebeli gaxdes
meCaieobis
klasikuri
SedarebiT
Cveni
CamorCenis aRmofxvra iseTi teqnologiebis
damuSavebis gziT, rogoricaa civ wyalSi
xsnadi
Cais warmoeba,
romelzec
bumia
evropisa da laTinuri amerikis qveynebSi,
Cais
dabal
temperaturaze
damuSavebis
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kombinirebuli teqnologiebis danergva, Cais
amosaZirkvi teqnikis Seqmna, romelsac gverds
ver avuvliT, Tu racionaluri meCaieoebis
ganviTarebis gzas davadgebiT.
veyrdnobiT ra agrarikos mecnierTa mravalwlian gamokvlevebs calkeuli sasoflosameurneo kulturebis mimarT, subtropikuli
zonis niadagur-klimaturi maCveneblebis gaTvaliswinebiT, glexur- fermerul meurneobebs
vTavazobT sasoflo-sameurneo savargulebis
ganaSenianebis sanimuSo sqemas, sadac warmodgenilia pirobiTad sami zona: pirvel zonad
migvaCnia mecitruseobis da meCaieobis is
raionebi, romlebic ZiriTadad Savi zRvis
sanapiro
zolSia
ganlagebuli,
sadac
citrusovanTa
kultivireba
Ria
gruntSi
garantirebulia. meore zonad _ Savi zRvis
sanapirodan dacilebuli regionebi, sadac
ZiriTadad warmodgenilia meCaieoba, Tumca
mikroklimaturi
faqtorebis
Sedegad
SesaZlebelia Ria gruntSi zogierTi SedarebiT yinvagamZle citrusovani kulturebis samrewvelo kultivirebac. mesame zonad miCneulia tipiuri meCaieobis raionebi, sadac SeuZlebelia citurosovanTa warmoeba samrewvelo daniSnulebiT.
kulturaTa
ganaSenianebiT
modeli
glexs, fermers saSualebas miscems mTeli
wlis
ganmavlobaSi
awarmoos
sasoflosameurneo samuSaoebi, ar moacdinos muSaxeli
da uzrunvelyos maTi socialur-ekonomikuri
pirobebis stabiluri gaumjobeseba.
gasaTvaliswinebelia, rom subtropikul
zonaSi mecitruseobisaTvis axali farTobebis
aTvisebis rezervi amowurulia da dargis ganviTareba, ZiriTadad, intensifikaciis faqtorebzea damokidebuli. dargis rentabelobis
donis amaRleba unda moxdes biologiurad
moberebul (amortizirebuli) xeebis SecvliT,
progresuli agroteqnikis, swori
organizatoruli da ekonomikuri faqtorebis gamoyenebiT, sanergeebis mowyobiT, uxvad da regularulad msxmoiare jiSebis gamoyvaniT da
maTi elituri nergebiT axali plantaciebis
gaSenebiT.
am problemis gadawyvetiT aucilebelia
sadede baRebisa da axali sanergeebis mowyoba. unda vecadoT, miviRoT maRalxarisxovani standartuli kalmebi, risTvisac gansakuTrebuli pirobebia saWiro: kerZod, niadagis agrowesebiT ganoyiereba, normaluri tenis, temperaturis, haeraciis, niadagSi arsebuli sasargeblo mikroorganizmebis cxovelmyofelobis uzrunvelyofa da a.S.
citrusovnebis axali, gaumjobesebuli
jiSebis gamoyvanis da warmoebaSi danergvis
mxriv sxva qveynebma sagrZnoblad gagviswres.
iseve rogorc sxva dargebSi. CvenTan es procesi cnobili politikuri da ekonomikuri
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sirTuleebis gamo CamorCa. misasalmebelia,
rom dRevandeli xelisuflebis mier sxvadasxva qveynebidan
SeZenili da Camotanilia
citrusovanTa nergebi: mandarinis, forToxlis, limonis da pomelos 5 saxeobis 50 jiSis
citrusovanTa sanerge masala. aqedan 14 jiSi
mandarinia. isini daapikires Caqvis sanerge
meurneobis kvalsaTburebSi, gamoazamTres da
swored axla gadaitanes sadede nakveTze. aq
gaSenebuli nargavebidan
aiReben sanamyene
kvirtebs citrusovanTa nergebis masobrivi
warmoebisaTvis.
mecitruseobis dargSi arsebuli mdgomareobis gamosworeba da arsebuli pirobebis
mogvareba SesaZlebeli iqneba mxolod servisuli momsaxurebis SeqmniT, rac gulisxmobs:
mavnebel-daavadebaTa diagnostikas, mis kvalobaze preparatebis saxeobis da raodenobis,
wamlobaTa vadebis, jeradobebis, koncentraciebis, samuSao xsnarebis moculobebisa da
lodinis periodis zust gansazRvras, saWiroebis mixedviT niadagis nimuSebis aRebas da
qimiuri Sedgenilobis gansazRvras, rekomendaciebis safuZvelze agroqimikatebiT niadagis
ganoyierebas, wamlobaTa maRalefeqturad da
xarisxianad Catarebis uzrunvelsayofad Tanamedrove dispersiuli Semasxurebeli teqnikis
SeZenas da gamoyenebas.
citrusovanTa reabilitaciis programis
ganxorcielebis safuZvelTa safuZvelia fermerTa reorganizacia da gaerTianeba kooperatiuli an saaqcio sazogadoebis urTierTobaTa safuZvelze, romelTa klasikuri magaliTebis
Sesaxeb migviTiTebs sxvadasxva qveynebis gamocdileba.
aRmoCnda, rom aWaris agroseqtorSi muSaobs Svidi saerTaSoriso donori organizacia. Tumca, maTi programebiT didi gardatexa aWaris agroseqtorSi jer kidev ar
SeimCneva. samagierod misasalmebelia aWaris
soflis meurneobis saministros iniciativa _
“agroserviscentrebis” Seqmna, romelic sami
mimarTulebiT
muSaobs.
esaa,
fermerTa
swavleba-konsultireba, sanerge meurneobebis
mowyoba-ganviTareba da msxvilfexa rqosani
pirutyvis xelovnuri ganayofierebis praqtikis aRdgena-ganviTareba, aseve, Sps “veterinaris” Seqmna, romelic moemsaxureba aWaris mecxoveleobas.
aWaris agroseqtoris SesaZleblobebi
gacilebiT didi da mravalferovania, rasac
metad unda daeinteresebina investorebi. amjerad gamovyofT mTavars _ sxvadasxva qveyanasTan xelsayrel savaWro reJimebs. SeRavaTain
vaWrobis sistemas evrokavSiris qveynebTan,
aSS-Tan da zogierT sxva qveynebTan. iafi
nedleuli da muSaxeli, xelsayreli niadagobriv klimaturi pirobebi, investiciebis ganxorcielebis
prioritetuloba
sasoflosameurneo daniSnulebis miwebze.
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setyva, masTan brZolis arsebuli
mdgomareoba da perspeqtivebi
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2013 წლის 30 აგვისტოს
მოისმინა აკადემიკოს შოთა ჭალაგანიძის, აკადემიკოს ნოდარ ჩხარტიშვილისა და აკადემიის წევრ–კორესპონდენტის
თამაზ თურმანიძის მოხსენება „setyva, masTan brZolis arsebuli mdgomareoba da perspeqtivebi.“

lenisagan yovelwliurad nadgurdeba mosav-lis mniSvnelovani nawili, 3_5 procentidan
30-50 procentamde.
setyvianobis sixSirisa da intensivobis
mxriv aRmosavleT saqarTvelos, gansakuTre-biT kaxeTs, erT-erTi pirveli adgili ukavia
dedamiwaze.
setyva ZiriTadad modis maissa da ivnis-Si, Tumca arc Tu iSviaTad aris SemTxvevebi,
roca setyva simwifeSi Sesul mcenareebsac
azianebs.
ase, magaliTad m.w. 14 maiss mosuli Zli-eri setyvis Sedegad gurjaanis raionis sof-lebSi kardanaxSi, bakurcixeSi, kolagSi, ve-jinSi, da WandarSi mosavali 70-80 procentiT
gaanadgura. mravalwliani kulturebi dazian-da 2000 heqtarze, xolo erTwlianebi 435 heq-tarze.
bolo informaciiT, Zlierma setyvam m.w.
30 ivliss simindis, bostneulis da sazam-Tros naTesebi TiTqmis mTlianad gaanadgura
lagodexSi, 31 ivliss gurjaanis raionis
sofeli araSenda mniSvnelovnad daazarala,
xolo 8 da 9 agvistos mosavali ganadgurda
sagarejos raionis soflebSi.
rogorc zemoT aRiniSna es problema
araxalia da masTan brZola msoflio masSta-biT metad aqtualuria.
setyvisagan gamowveulma zaralma ganapiroba am stiqiisagan dacvis yvela SesaZlo
meTodisa da saSualebis Zieba da ganviTareba.
dReisaTvis, sasoflo-sameurneo kulturebis setyvisagan dacvisa da setyvis proce-sebze aqtiuri zemoqmedebis ori saxis meTo-dia cnobili:
1. setyvis procesebze aqtiuri zemoqmede-bis meTodi _ setyvis Rrublebis
qimiuri
reagentebis Setana (iodovani vercxli an
iodovani tyvia).
2. sasoflo-sameurneo savargulebis ga-daxurva sxvadasxva saxis (ZiriTadad polie-Tilenis) badeebiT.
pirveli meTodisas RrublebSi reagentebis Setana xorcieldeba ori gziT:
a) TviTmfrinavidan Setana Rrublebis

აღინიშნა, რომ adamianis sacxovrebeli garemos ideologia, sxva mraval sacxovris pirobebTn erTad, stiqiur movlenebisagan dacvasa da ekologiuri wonasworobis
SenarCunebas gulisxmobs, romlebic xasiaTdebian gansxvavebuli sivrcobrivi, droiTi
masStabebiTa da a.S. da zogadad sam tipad
iyofa: amindis pirobebTan arapirdapir kavSirSi myofni (mewyerebi, zvavebi, tyis xanZrebi,
epidemiebi da sxv.); uSualod amindis pirobebTan arian dakavSirebulni, magram garkveuli
geografiuli
movlenebiT
ganpirobebulni
(miwisZvrebi, vulkanuri amofrqvevebi, cunami);
uSualod amindis pirobebiT gamowveulni
(qariSxlebi, gvalvebi, wyaldidobebi, ciklonebi, cxeli da civi amindis talRebi, setyva
da sxv.).
stiqiuri movlenebiT mosaxleobisa da
qveynis ekonomikisadmi miyenebuli zianis da
diskomfortis erT-erTi mniSvnelovani mize-zia am movlenebisagan dacvis an misi Semcire-bisaTvis
operatiulad
ganxorcielebuli
RonisZiebebis uqonloba, am movlenebisadmi
maTi arasakmarisi informirebuloba da maT-Tvis saTanado rekomendaciebis ukmarisoba,
calkeuli movlenebisadmi brZolis arasaTa-nado samecniero-teqnikuri baza, kvalifici-uri kadrebis nakleboba, xSir SemTxvevaSi
saerTod ar yola. am mxriv, mniSvnelovnad
CamovrCebiT Tanamedrove samecniero-teqnikur
da praqtikaSi gamoyenebis msoflio dones.
soflis meurnobisaTvis, erT-erT yvela-ze saSiS stiqiur movlenas, warmoadgens set-yva, romelic ZiriTadad meqanikurad azianebs
mcenareTa vegetatiur nawilebs, yvavilebs,
nayofebs. masTan erTad, setyviT dazianebul
mcenareebze xSirad viTardeba mavneblebi da
daavadebebi,
romlebic
saWiroeben
meti
raodenobiT SromiT da materialur danaxar-jebs. igi Cveulebrivi movlenaa wlis Tbili
periodisaTvis. msoflios meteorologiuri
organizaciis monacemebiT, setyvisagan gamow-veuli zarali, ZiriTadad lokalizdeba dedamiwis Crdilo da samxreT naxevarsferoebis
mTian da mTiswina raionebSi. am stiqiur mov--
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Tavze reagentis mobneviT;
b) raketebis
qobinebSi
reagentis
moTavsebiT
da
maTi
RrublebSi
gafantviT.
orive aRniSnuli meTodi sakmaod efeqturia da warmatebiT SeiZleba maTi gamoyene-ba setyvisagan sasoflo-sameurneo naTesebisa
da plantaciebis did farTobze dasacavad.
meore SemTxvevaSi _ sas. sam. miwis far-Tobi (ZiriTadad venaxi, baRi da sxva) gadaifareba specialuri konstruqciis sayrdenebze
gadaWimuli polieTilenis badiT.
setyvis procesebze aqtiuri zemoqmede-bis meTodebis kvleva, saqarTveloSi pirve-lad gasuli saukunis ormocdaaTiani wlebis
Sua xanebSi daiwyo. qarTveli mecnierebis
mier, kerZod alaznis velze. dazustda mecnierTa codna setyvis warmoqmnis meqanizmis
Sesaxeb, SemuSavda setyvis procesebze, aqti-uri zemoqmedebis fizikuri safuZvlebi, gaum-jobesda setyvis movlenaTa prognozis meTodika, Seiqmna aqtiuri SenaerTebi, Rrublebis
xelovnuri kristalizaciisaTvis, SemuSavda
da iyeneben RrublebSi qimiur nivTierebaTa
mitanis sxvadasxva saSualebebs da sxv.
aRniSnuli kvlevebis safuZvelze Seiqmna
setyvasTan brZolis meTodi, romelic SemdegSi mdgomareobda: meteolokatori aRmoaCens
savaraudo setyvis Rrubels 3-10 km-is distanciaze da gasaSvebi mowyobilobiT esvrian
specialur (adre “oblakos” tipis) raketebs.
rogorc ki RrublebSi SeiWreba, raketis
Tavidan gamoityorcneba
makristalizebeli
reagenti (iodovani vercxli, iodovani tyvia),
romelTac
axasiaTebT,
gadametcivebuli
wylis wveTebis kristalizaciis, gansakuTrebiT maRali Tvisebebi. unda aRiniSnos, rom
qarTvel mecnierTa da inJinerTa erToblivi
muSaobis Sedegad, Seiqmna setyvis sawinaaRmdego srulad axali konstruqciis raketa.
cdebma, romelic alaznis velze moewyo, cxadyves, rom es raketa Tavisi teqnikuri monacemebiTa da efeqtianobiT, mniSvnelovnad sjobda setyvis Rrublebze zemoqmedebis im saSualebebs, romlebsac sazRvargareT iyeneben.
ufro mogvianebiT SesamCnevad gaumjobesda es raketebi, agreTve Seiqmna axali,
ufro mZlavri reaqtiuli Wurvebi “alazani”.
1958-1960 wlebSi, alaznis velze ganxorcielda aTobiT cda, romlebic saSualebas
iZleoda, SemuSavebuliyo setyvis procesebze
zemoqmedebis axali meTodika da teqnikuri
saSualebebi.
aRsaniSnavia am mxriv, qarTvel geofizi-
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kos mecnierTa gamokvlevebi da praqtikuli
saqmianoba. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis geofizikis institutSi (k. sulaqveliZe, a.
qarcviZe da sxvebi) da amierkavkasiis hidrometeorologiur samecniero-kvleviTi institutSi (v. lominaZe, b. beritaSvili da sxvebi),
damuSavda setyvasTan brZolis originaluri
meTodebi, romelTa gamoyenebiT gasuli saukunis 70-80-ian wlebSi warmatebiT xorcieldeboda venaxebisa da sxva sasoflo-sameurneo
savargulebis, setyvisagan dacvis samuSaoebi.
ase, magaliTad kaxeTisa da
qarTlis raionebSi igi 400 aTas heqtarze Catarda.
dagrovili gamocdilebisa da am saqmianobis gaaqtiurebis mizniT 1961 wels, saqarTveloSi Seiqmna setyvis sawinaaRmdego specialuri samsaxuri, xolo momdevno wlebSi, am
saqmianobis sakoordinacio operatiuli Stabi,
romlis SemadgenlobaSi Sediodnen uwyebaTa
xelmZRvanelebi, mecnierebi da sxv. am Stabis
wevri viyavi mec, rogorc ck-is warmomadgeneli, sadac vxelmZRvanelobdi soflis meurneobis mecnierebisa da teqnikis sakiTxebs. amdenad, xSirad mixdeboda adgilebze yofna –
saraketo punqtebze, poligonebze, meurneobebSi, venaxis zvrebSi da sxv. bevrjer minaxavs
erT mosvlaze, rogor gaunadgurebia setyvas
dasakrefad gamzadebuli yurZnis mTeli mosavali, minaxavs am sacodaobisagan gamwarebuli
da atirebuli glexi. minaxavs misi locvavedrebiT aRsavse Tvalebi, jiqur mipyrobili
saavdrod pirgamexebuli cisken. romeli erTi
gavixseno. erTi ram cxadia am samsaxurma
TiTqmis 20 weli iarseba, bevri kargi saqmec
gaakeTa, magram sabolood ver gamoinaxa setyvis
procesebze zemoqmedebis iseTi meTodi
da teqnikuri saSualebebi, romlebic am procesis daZlevis absolutur garantias iZleoda (drouli prognozireba, droulad zemoqmedeba, operatiuli organizacia da sxv.). Zalian
didi mniSvneloba aqvs drosac da zemoqmedebis
adgilsac,
radgan
Rrubels
Tavisi
specifika aqvs _ Tu kristalizacia moaswro,
mere ukve veRaraferi uSvelis, amitom setyvis
winaaRmdeg sinoptikuri samsaxurebisa da am
sistemis erToblivi da gamarTuli saqmianobaa
saWiro, romelic zustad unda iyos Serwymuli amindis prognozTan.
Tanamedrove evropaSi, upiratesobas aniWeben sasoflo-sameurneo savargulebis dacvis
meore meTods, e.w. badeebis sistemas. aRniSnuli sistemis Sesaswavlad, jer kidev ormocdaaTian wlebSi, italiaSi, sadac am meTodma
farTe gavrceleba hpova, mivlinebuli iyvnen
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qarTveli specialistebi (f. duRaSvili, n.
CxartiSvili da m. gvritiSvili), romlebic
adgilze gaecvnen arsebul mdgomareobas da
SeimuSaves saTanado rekomendaciebi.
italiaSi, baR-venaxebis gadaxurva polimeruli badiT farTod gamoiyeneboda magaliTad, lombardis velze mdinare veronis
auzSi. siciliaze, kataniis raionSi, setyvisagan badeebiT icavdnen citrusebisa da xexilis sanergeebs. italiaSi Seqmnili iyo specialuri firma “agrinova”, romelsac damuSavebuli hqonda polimeruli badeebiT gadaxurvis teqnologiebi da xelSekrulebis safuZvelze axorcielebda baR-venaxebis setyvisagan
dacvas italiis gareTac_ avstriaSi, safrangeTSi, Sveicariasa da espaneTSi.
nakveTebis
gadasaxuravad
gamoiyeneba
sxvadasxva saxis polimeruli badeebi, romelTa ujredebis zomebia 4x8 an 4x6 mm, kapronis
Zafis sisqe – 0, 28 mm. badeebis gamZleoba 10-12
weli (Savi feris badeebi) da 7-8 weli TeTri
feris badeebisaTvis. isini kargad atarebs
mzes, amasTan ewinaaRmdegeba nebismieri tipis
naleqs, maT Soris did wvimasac.
badeebi gaWimulia 4,6_6 m. sigrZis rkinabetonis boZebze 12-14 mm sisqis liTonis
mavTulebis saSualebiT. arsebobs meqanikuri
da arameqanikuri badeebi. meqanikuri amindis
gafuWebisTanave iSleba da nargavebs efareba,
arameqanikuri ki mudmivad gaSlilia. amasTan es
meTodi mTlianad unda iyos avtomatizebuli.
setyvisagan venaxebis dasacavad, polimeruli
badeebiT
gadaxurva
saqarTveloSi
daiwyo 1975 wlidan. Tavdapirvelad am samuSaoebs hqonda samecniero-kvleviTi xasiaTi.
maT awarmoebda saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobisa
da
meRvineobis
samecnierokvleviTi instituti. 1980 wlisaTvis, polimeruli badeebiT gadaxuruli venaxebis farTobma Seadgina 50 ha.
Catarebuli samecniero-kvleviTi da sakonstruqtoro samuSaoebis Sedegad dadgenili iqna, rom garda setyvisagan dacvisa, badeebiT gadaxurva aumjobesebs nargaobis mikro
klimatur pirobebs. mzis radiaciuli reJimis
gaumjobesebis xarjze, izrdeba mcenareTa
fotosinTezi, intensivoba da produqtiuloba,
10-15 %-iT izrdeba mosavlianoba da sxv.
sul axlaxan, sofel jiRaurSi vazisa
da xexilis sargavi masalis warmoebis teritoriaze, damontaJda sainJinro uzrunvelyofis institutis (n. wignaZe) mier, damuSavebuli “baduri dafarvis” sistema, romelic adre
arsebul sistemasTan SedarebiT gamoirCeva
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dacvis saimedoobiT, simartiviTa da eqsploataciis xangrZlivobiT. amasTan, rogorc adre
arsebuli sistemebi, igi finansurad met danaxarjebTanaa dakavSirebuli da mniSvnelovnad
Zviria.
mTlianobaSi Tu ganvixilavT, dadebiT
mxareebsa da upiratesobebTan erTad, am meTods gaaCnia mTeli rigi xarvezebi: saqarTveloSi damzadebuli badis sagarantio vada ar
aRemateba 3-4 wels. sayrdenebis konstruqciebi
moiTxovs srulyofas, aucilebelia avtomatizirebuli sistemebis gamartiveba da daxvewa,
Zalian Zviria Tavad meTodi da sxva.
erTi ram cxadia _ xelovnuri Careva
ueWvelia xels uwyobs setyvis winaaRmdeg
brZolas. arsebuli mdgomareobis gaTvaliswinebiT axla saWiro da aucilebelia ufro
SeTanxmebulad warmoebdes Cveni mecnierebis
muSaoba, gaumjobesdes setyvis
movlenaTa
prognozis meTodika, damuSavdes avtomatizirebuli sistemebi, rac avtomaturad moaxdens
setyvis sawinaaRmdego gasrolas, daixvewos
setyvis procesebze zemoqmedebis teqnikuri
saSualebani da xerxebi. moxdes am teqnikis
modernizeba, kritikulad unda gadaisinjos
ganxorcielebuli muSaoba da daisaxos setyvis winaaRmdeg brZolis organizaciis gaumjobesebisa da operatiulobis gaZlierebis
gzebi. seriozuli yuradReba unda daeTmos
specialistTa kadrebiT uzrunvelyofas. axla
samecniero-sakvlevi dawesebulebebis winaSe
isaxeba gadidebuli moTxovnebi _ gaaumjobeson Teoriuli da eqsperimentuli kvleva.
ufro farTod gaSalon setyvis Rrublebze
zemoqmedebis axali, ufro efeqturi reagentebis Zieba, SeimuSaon dasetyvisagan dacvis
ufro srulyofili meTodebi, saWiroa Sesabamisi sadazRvevo infrastruqturis arseboba
da sxva.
aucilebelia, setyvis sawinaaRmdego samuSaoebis ganaxleba da gaZliereba, setyvis
sawinaaRmdego sistemebis aRdgena da reabilitacia, saxelmwifos mxridan meti daintereseba da daxmareba, setyvis sawinaaRmdego samsaxuris aRdgena da a.S. am mimarTebiT damaimedebelia, rom saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da
infrasruqturis saministrom
(ara soflis meurneobis saministrom) sul
axlaxans, ganixila sakiTxi setyvis sawinaaRmdego
erovnuli
sistemis
reabilitaciis
Sesaxeb. axlo momavalSi miRebuli iqneba
Sesabamisad warmodgenili proeqti Tavisi
finansuri gaangariSebiT.
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ხეხილის ინტროდუქცია საქართველოში - ისტორია, არსებული მდგომარეობა და
პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულებები
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2013 წლის 30 აგვისტოს
მოისმინა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტის ვაჟა კვალიაშვილისა და აკადემიური დოქტორის ზვიად ბობოქაშვილის
მოხსენება „ხეხილის ინტროდუქცია საქართველოში - ისტორია, არსებული მდგომარეობა და პრობლემების
გადაწყვეტის მიმართულებები „

აღინიშნა, რომ მეცნიერული კვლევების შედეგად
დადასტურებულია, რომ საქართველო ხეხილის წარმოშობისა და მოშინაურების (დომესტიკაციის) მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყანა მიჩნეულია
ვაშლის, მსხლის, ქლიავის, ტყემლის, თხილის, ზღმარტლის, მაყვლის და სხვა მნიშვნელოვანი ხეხილოვანი
და კენკროვანი კულტურების წარმოშობისა და მოშინაურების ერთ-ერთ კერად. უმდიდრესია საქართველოს
ხეხილის ადგილობრივი გენოფონდი, რომლის მრავალფეროვნებას განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის უნიკალური
ეკოლოგიური პირობები.
მიუხედავად, ადგილობრივი ხეხილოვანი რესურსების გამოყენების დიდი გამოცდილებისა, სახეობების, ქვესახეობების, ჯიშების გაცვლას და შემოტანააკლიმატიზაციას ჩვენს ქვეყანაში მრავალსაუკუნოვანი
ისტორია აქვს - მსოფლიოში ხეხილოვანი კულტურების
ჯიშების ინტროდუქციის დაწყების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად ითვლება დიდი აბრეშუმის გზის
დაარსება ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე მეორე საუკუნეში,
რომლის ერთ-ერთი მარშრუტიც
საქართველოზე
გადიოდა.
ჩვენს ქვეყანაში ჯიშების შემოტანისა და გამოცდის მიზანმიმართული სამუშაოები წამოწყებულ იქნა
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. ჯიშების მიღების
ძირითად წყაროს წარმოადგენდა საზღვარგარეთის
სანერგეებიდან (საფრანგეთი, გერმანია, ყირიმი) ნერგებისა და კალმების მიღება გასამრავლებლად. ამ დროისთვის საქართველოში დაარსდა სანიმუშო ხეხილის
ბაღები და სანერგეები როგორც აღმოსავლეთ, ასევე
დასავლეთ საქართველოში: ისაია ფურცელაძის მიერ იმერეთში, კეცხოველის მიერ - ტყვიავში, ხეთაგურის
მიერ - კასპში, ფრიდონოვების და ავსარქისოვების მიერ
- სკრაში და სხვა. ამ სანერგეებს გამოჰყავდა ხეხილის
ძირითადი სახეობების, როგორც ადგილობრივი, ასევე
ინტროდუცირებული ჯიშების ნერგი და აწვდიდა
მოსახლეობას. 1901 წელს ისაია ფურცელაძემ მერეთში
გააშენა ბაღი, სადაც 200-ზე მეტი ჯიშის ხეხილი იყო
თავმოყრილი. აღნიშნული ბაღი პომოლოგიური ხასიათის იყო და განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა
როგორც ხილის წარმოების პოპულარიზაციის შესანიშნავ საშუალებას, თუმცა ამ დროისათვის სამეცნიერო
კვლევებს ჯიშების სრულყოფილი შესწავლის მიმართულებით შემთხვევითი და ფრაგმენტული ხასიათი
ჰქონდა.
საქართველოში ხეხილის ჯიშების ინტროდუქცია, გამოცდა და შეფასება მეცნიერულ დონეზე იწყება
მეოცე საუკუნის 20-30 -იანი წლებიდან როდესაც
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შეიქმნა მეხილეობის პროფილის კვლევითი დაწესებულებები - სკრის მეხილეობის ზონალური და ადგილობრივი მნიშვნელობის საცდელი სადგურები, მებაღეობის,
მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი, ჯიშთა გამოცდის სტრუქტურა და სხვა.
უკვე 1966 წლების მონაცემებით, ჯიშთა გამოცდის ქსელში იცდებოდა ხეხილის, როგორც ადგილობრივი, ასევე ინტროდუცირებული ჯიშები, რომელთა
რაოდენობა 429 ჯიშს აღწევდა.
1993 წლის მონაცემებით მებაღეობის მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის მხოლოდ გალავნის
მეურნეობის კოლექციის ინტროდუცირებული ჯიშების ნუსხაში მოცემული იყო 260-ზე მეტი სხვადასხვა
ხეხილოვანი კულტურების ჯიში, რომელთა ძირითადი ნაწილი შემოტანილი იყო 80-იანი წლების დასაწყისში. ჯიშების კომპლექსური ბიოლოგიურ-სამეურნეო თვისებების შესწავლის საფუძველზე ხდებოდა
რეკომენდებული ჯიშების სორტიმენტის დადგენა და
რეკომენდება წარმოებისათვის. ინტროდუქციის მთავარ მეთოდოლოგიად გამოყენებული იყო კლიმატურეკოლოგიური პირობების ანალოგების მეთოდი, ანუ იმ
ჯიშების შემოტანა, რომელიც ეკოლოგიური პირობებით წააგავს საინტროდუქციო რეგიონის პირობებს.
პოლიტიკურ-ეკონომიკური ფორმაციის
შეცვლის შედეგად განვითარებული მოვლენების გამო ახალი
ჯიშების შემოტანისა და გამოცდის პროცესი შეწყდა
თითქმის ორი ათეული წლის მანძილზე 1990 წლების
მეორე ნახევრამდე, როდესაც
აგრარული უნივერსიტეტის თაოსნობით (გ. ბარბაქაძე; მ. ვარძელაშვილი)
უკრაინიდან გამოცდის მიზნით
შემოტანილი იქნა
ვაშლის წამყვანი ჯიშები (ჯონაგოლდი, ფუჯი, არლეტი,
გალა, გოლდენ რეზისტენტი და სხვა).
XXI
საუკუნის დასაწყისიდან გააქტიურდა
საინტროდუქციო სამუშაოები ხეხილის სხვადასხვა
ჯიშების შემოტანისა და შეფასების კუთხით, მებაღეობის მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის
ინიციატივით და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების (UN FAO, USAID, EU ) მხარდაჭერით
ინტროდუცირებული იქნა ხეხილის 180-ზე მეტი ჯიში
და 20 -ზე მეტი საძირე, რომელიც გაშენდა სკრის და
გორის კვლევითი სადგურების საკოლექციო ნაკვეთებზე, გორის მეხილეთა ასოციაციის ფართობებზე. შემოტანილი იქნა შემდეგი კულტურების ახალი და პერსპექტიული ჯიშები - ვაშლი, მსხალი, კომში, ატამი,
ნექტარინი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ნუში, კაკალი,
ჟოლო, ხურტკმელი, ლურჯი მოცვი, მოცხარი, მარწყვი
და სხვა. კვლევითი სამუშაოები აღნიშნული ჯიშების
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შესწავლის მიზნით ხორციელდებოდა
მებაღეობის მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკით გათვალისწინებული
კვლევების ფარგლებში.
2008 - 2012 წლებში ვაზისა და ხეხილის გამრავლების ეროვნული ცენტრის (საგურამო) ინიციატივით
შემოტანილი იქნა ხეხილის სხვადასხვა კულტურების
220-ზე მეტი ახალი ჯიში და კლონი, რომელიც გაშენდა 9,0 ჰა-ზე. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები
აღნიშნული ჯიშების პირველადი შესწავლისა და
შეფასების მიზნით. გარდა ამისა, უკანასკნელი 5 წლის
მანძილზე ხეხილის მცირე საკოლექციო ნარგაობები
კერძო ინიციატივით და
განვითარების დონორი
ორგანიზაციების მხარდაჭერით
გაშენდა:
გორში,
ბებნისში, ჩუმლაყში, კასპში და სხვა.
ჯიშების შესწავლის ინტროდუქციული
სამუ-

seqtemberi, 2013 w.

შაობის
ეფექტიანობის
ამაღლების, დახვეწის და
სორტიმენტის გამდიდრებისათვის მნიშვნელოვნად
მიგვაჩნია შემდეგი ღონისძიებების დასახვა და განხორციელება:
რეგიონალური მნიშვნელობის ორი
კვლევითი ცენტრის მოწყობა (დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში) ხეხილის ჯიშების სრულფასოვანი გამოცდისა და შეფასებისათვის; მიზნობრივი
საგრანტო სისტემის კომპონენტის დამატება რუსთაველის ეროვნულ ფონდში ჯიშების შესწავლის მიზნით;
წარმოების რეგიონების მიხედვით ხეხილის გასაშენებლად რეკომენდებული ჯიშების
სიის შემუშავება
- მეთოდოლოგიის შედგენა, სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; მონაცემთა ბაზის შექმნა
შემოტანილი ჯიშების აღნუსხვის, დოკუმენტირებისა
და შეფასების მიზნით; საცნობარო სახის პუბლიკაციების დაბეჭდვის ორგანიზება.

niadagis eroziisagan dacva da erozirebuli niadagebis nayofierebis
amaRlebis RonisZiebebi SidamTian aWaraSi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2013 wlis 27
seqtembers moismina akademiis wevr-korespondentis oTar RorjomelaZis moxseneba “niadagis
eroziisagan dacva da erozirebuli niadagebis nayofierebis amaRlebis RonisZiebebi SidamTian
aWaraSi”.
aRiniSna, rom aWara saqarTvelos is
kuTxea, sadac SedarebiT mcire teritoriaze
bunebis mravalsaxeobaa warmodgenili. maSin,
roca mTebi ukve TovliTaa dafaruli, zRvispireTSi rigi mcenareebisa yvavis da narinjovanTa rTveli grZeldeba.
aWaris avtonomiuri respublika erTerTi mciremiwiani regionia, romlis farTobi
Seadgens 290000 ha. aqedan sasoflo-sameurneo
savargulebs ukavia mxolod 26%. erT sul mosaxleze modis 0,2 ha sasoflo-sameurneo savarguli da 0,02 ha saxnavi. garda mciremiwianobisa, aWara gamoirCeva mosaxleobis simWidroviTac, aq 1 km2 saSualod modis 126 adamiani.
sameurneo-geografiuli
TvalsazrisiT
aWaraSi gamoiyofa ori ZiriTadi zona: Savi
zRvis sanapiro mxare (qobuleTi, baTumi,
xelvaCauri), romelsac uWiravs teritoriis
daaxloebiT 40% da SidamTiani aWara^(qeda,
Suaxevi, xulo), masze modis saerTo farTobis
60%.aWaris zonebi erTmaneTisagan gansxvavdebian reliefiT, klimaturi pirobebiT, niadagebiT, mcenareuli safaris xasiaTiT, aseve sxva
maxasiaTeblebiT.
aWara gamoirCeva uxvnaleqianobiT. zRvispireTSi naleqebis saSualo mravalwliuri
raodenoba Seadgens 2500-2600 mm, xolo SidamTianeTSi raionebis mixedviT igi meryeobs
1050 mm-dan 1900-2100 mm-mde.
aWaris
teritoriaze
zRvispireTidan
vidre alpur zonamde Tavmoyrilia landSaftur-geografiuli zonalobis yvela speq-tri,
rac
sxvadasxva
mimarTulebis
sasoflosameurneo da sakurorto-rekreaciuli darge-

bis perspeqtiuli ganviTarebis saSualebas
iZleva. magram, am dargebis mizandasaxul da
gegmazomier marTvas Zlier uSlis xels bunebis saSiSi stiqiuri procesebi: niadagis
erozia, wyalmovardnebi da datborva, mewyruli da Rvarcofuli movlenebi, Tovlis,
miwisa da kldis zvavebi, zRvis napirebis
warecxva da sxv.
problemis masStaburobaze miuTiTebs is
garemoebac, rom mTis mcire mdinareebi, romlebic gamoirCevian maRali eroziuli da
Rvarcofuli potencialiT, Seadgenen mdinareTa qselis saerTo maCveneblis 80%-s da am
xeobebSi Tavmoyrilia mosaxleobis 60%-ze
meti.
sakuTari gamokvlevebis Tanaxmad, saxnavi miwis 1 ha-ze erTi katastrofuli wvimis
Sedegadac ki SeiZleba Camoirecxos 150-200 t
niadagi, es maCvenebeli wlis manZilze SeiZleba gaizardos 350-550 t-mde da ufro metadac ki.
dReisaTvis saqarTvelos geologiuri
samsaxurebis mier, aWaraSi dafiqsirebulia
300-ze meti axlad ganviTarebuli an aqtivizirebuli mewyeri, kldezvavi, Camonaqcevi,
Rvarcofi,
Tovlis
zvavi
da
mdinaris
eroziul-abraziuli garecxvis ubani. saSiSi
bunebrivi procesebis aqtiuri zemoqmedebis
sferoSi aRmoCna 350-mde dasaxlebuli punqti
da 5600-mde ojaxi; regionSi ukanaskneli 25-30
wlis manZilze 1600-ze meti sacxovrebeli
saxli mTlianad daingra an uvargisi gaxda
sacxovreblad, dazianda meurneobis 400-mde
obieqti; ganadgurda 5000 ha-mde sasoflo-
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sameurneo savarguli, mwyobridan gamovida
ramodenime aTeuli km-is sigrZis sxvadasxva
daniSnulebis gzebi.
aWaraSi miwa Seviwroebas ganicdis
zRvidanac. zRva yovelwliurad xmeleTidan
itacebs miwis did masivebs. specialistebis
gaangariSebiT, 30 milion m3-ze meti xreSi da
qviSa, romelic sameurneo saqmianobisaTvis
iqna amoRebuli bolo 20-35 wlis manZilze,
saqarTvelos SavizRvispira zolSi zRvis
mier mitacebuli 1000-ze meti ha nayofieri
miwis fasad gvizis. maTive gaangariSebiT,
aRniSnul periodSi aWaris sanapiros mTel
rig adgilebSi wyalma warecxa 200-600 m sifarTis xmeleTi (maT Soris baTumis bulvari da
qobuleTis sanapiroebi).
aWara xasiaTdeba sakmaod rTuli da
mravalferovani reliefiT. umetesi nawili
warmodgenilia gorak-borcvebiT da sxvadasxva simaRlis mTebiT, romlebic danawevrebulia Rrma, cicabo kalTebiani xeobebiT. teritoria gamoirCeva wvrilnakveTianobiTac. aq
dablobebze modis farTobebis mxolod 5,3%,
gorak-borcvebze _ 9,3%, winamTebze da mTebze
85,4%. teritoriis 80%-ze meti 200-ze ufro
did daxril ferdobebs ukavia.
dinamikaSi Tu Tvals gadavavlebT aWaris miwis fondis ZiriTadad ki sasoflosameurneo savargulebis transformacias davinaxavT, rom mkveTrad matulobs tye-buCqnarisa
da saZovar-sabalaxoebis qveS myofi farTobebi _ mravalwlovani kulturebis, saxnavi
miwebisa da saTibebis qveS myofi teritoriebis Semcirebis xarjze.
uxvnaleqian, cicabo reliefian da mciremiwian aWaraSi, sadac teritoriis 96% aris
sxvadasxva xarisxiT erozirebuli, ZiriTad
problemad kvlavac rCeba xsenebuli stiqiuri
da sxva ubedurebebisagan dacva, amitomac, aq
sisxlxorceulad auclebeli xdeba nayofierebadakarguli teritoriebis aRdgena-gaumjobeseba da adamianTa samsaxurSi kvlav Cayeneba, garemos ekologiuri pirobebis gaumjobeseba, miwaTmoqmedebis kulturis amaRleba,
miwis racionaluri gamoyenebis gzebisa da
xerxebis Zieba-SemuSaveba, maTi ucilobeli
danergva.ar unda dagvaviwydes, rom am mxriv
saukeTeso gamosavalia warmoebis racionaluri organizacia da misi mecnieruli uzrunvelyofa, samTo miwaTmoqmedebaSi mecnieruli
sistemebis danergva-ganxorcieleba.
yovelive zemoT aRniSnulidan gamomdinare saWiroa miwis nayofierebisa da savargulebis produqtiulobis amaRleba, miwaTsargeblobis sivrcobrivi Tvisebebisa da ekologiuri wonasworobis dacva. droa moveridoT
istoriulad praqtikaSi Seumowmebel, araadaptirebul da mecnierulad dausabuTebel yovel moqmedebas.
aWaris zRvispireTis teritoria Cvens
qveyanaSi tipiuri subtropikuli meurneobis
mxarea, is uaxloes warsulSi warmodgenili
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iyo maRalganviTarebuli meCaieobiT, mecitruseobiT, mexileobiT, mevenaxeobiT, mebostneobiT, eTerzeTovani da sxva teqnikuri kulturebiT, samkurnalwamlo mcenareulobiT. mis
mTian raionebSi kvlavac dominirebs erTwlovani saToxni kulturebis (simindi, kartofili, Tambaqo) warmoeba. aq niadagis damuSavebas
misdeven iseT ferdobebzedac, romelTa daqanebis zRvari
sac ki aRwevs, rasac
cxadia araviTari gamarTleba ar moeZebneba
da sameurneo Rirebuleba ar gaaCnia, (miT
umetes erTwliani saToxni kulturebis qveS).
aseTi farTobebi gamoyenebuli unda iqnas ara
saxnav-saTesad, aramed niadagdamcveli balaxovani safaris, aseve nayofismomcemi xe da
buCqovani mcenareebis gasaSeneblad.
avtonomiuri
respublikis
sasoflosameurneo savargulebis mniSvnelovani nawili
(47204 ha anu mTliani teritoriis 16,3 %)
saTib-saZovrebia, romelTa produqtiuloba da
racionalurad gamoyeneba mecxoveleobis myari sakvebi baziT uzrunvelyofis problemis
gadawyvetis aucilebeli pirobaa.
SidamTiani aWaris niadagebis efeqturi
nayofierebis
amaRlebisaTvis
aucilebelia
Cais, subtropikuli kulturebisa da Cais
mrewvelobis samecniero-kvleviTi institutis
soxumis filialisa da niadagis eroziasTan
brZolis aWaris sayrdeni punqtis mecniermuSakebis (S. gvazava, o. RorjomelaZe, i. beriZe, n. beriZe) Mmier SemuSavebuli mecnieruli
winadadebebisa da rekomendaciebis kvlavac
danergva, romlebic Tavis droze inergeboda
warmoebaSi, mas saTanado ukugebac hqonda.
amdenad, saerTod aWaraSi da gansakuTrebiT ki, mis SidamTian nawilSi seriozuli
yuradReba unda mieqces zemoT xsenebuli
niadag-gruntis damrRvevi sxvadasxva negatiuri movlenebis winaaRmdeg brZolas, niadagdamcavi RonisZiebebis da agrowesebiT gaTvaliswinebuli, aseve Cvens mier SemuSavebuli konkretuli rekomendaciebis moTxovnebis dacvas,
niadagis nayofierebis aRdgena-gaumjobesebis,
warmoebis intensiurobis amaRlebas, ramac
unda ganapirobos sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobisa da yoveli ha miwis
ukugebis mkveTri gadideba. aRniSnulidan
gamomdinare, Tanamedrove etapze miwis racionalurad gamoyenebis aqtualur sakiTxebad
gvesaxeba Semdegi:
mravali wlis manZilze warmoebuli
stacionaruli, savele, lizimetruli, laboratoriuli da sawarmoo cdebiTa da kvlevaZiebis safuZvelze Sedgenili rekomendaciebis
moTxovnaTa gaTvaliswineba da amis Sesabamisad niadagdamcavi samTo miwaTmoqmedebis
sistemebis danergva. niadagis nayofierebis
aRdgena-amaRleba,
misi
movla-patronobis
gaumjobeseba, dacva eroziuli, mewyeruli da
sxva uaryofiTi movlenebisagan, darRveuli
farTobebis rekultivacia, miwebis meliora-
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cia, qimizacia, kompleqsuri samTo meqanizacia, nidagis ganoyierebisa da kulturaTa
movla-moyvanis agrowesebiT gaTvaliswinebuli moTxovnebis ucilobeli dacva da a.S. rac
mogvcems saSualebas imisas, rom e.w. migdebul
-mitovebuli da erozirebuli miwebi kvlav
CavrToT sasoflo-sameurneo (adamianTa sasargeblo) brunvaSi, amiT ki sofels davubru-
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nebT im tradiciul da istoriul
misias,
rodesac
sofeli
mis
mier
warmoebuli
sasoflo-sameurneo produqtebiT da sursaTiT ikmayofilebda sakuTar Tavsac da nameti
(Warbi) produqcia gasayidad Tu barterze
gasacvlelad gahqonda samrewvelo centrebsa
da qalaqebSi.

mevenaxeobis arsebuli mdgomareoba da ganviaTarebis
perspeqtivebi saqarTveloSi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom mimdinare
wlis 27 seqtembers moismina saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademikosis nodar CxartiSvilis moxseneba “mevenaxeobis arsebuli mdgomareoba da
ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi.”
aRiniSna, rom qveyanaSi ganxorcielebuli gardauval da metad sasurvel reformebs,
gansakuTrebiT miwis privatizaciis process,
pirvel etapze Tan axlda moumzadebeli, naCqarevi nabijebi, ramac mZime daRi daasva agrarul seqtors, maT Soris mevenaxeobas.
am periodis mZime daRi dRemde moyveba
Tanamedrove mevenaxeobas, romlis upirvelesi
maCvenebeli, samrewvelo venaxis farTobi aRweriT 37 419 aTas heqtaramdea SenarCunebuli,
rac 1980-1990 wlebis sakarmidamo venaxebis
farTobze naklebia, da utoldeba 1921 wlis
maCveneblebs, rac Sesabamisad aisaxeba qveyanaSi warmoebuli yurZnis raodenobaSi. kerZod, 1990 wels Rvinis qarxnebis mier 433 aTasi
tona yurZeni gadamuSavda, 2003 wels man mxolod 19.5 aTasi tona Seadgina (22.2-jer naklebi); Sesabamisad qveyanaSi am wlebSi damzadda
16 183 aTasidan 2 414 aTasi dekalitri Rvino
da Rvinis masala. Sesabamisad Semcirda
cqriala (Sampanuri) Rvinoebisa da koniakis
warmoebac.
uaryofiTi
Sedegi
dRemde
grZeldeba – bolo wlebSi qveyanaSi warmoebuli yurZnis raodenoba 100-150 aTas tonas ar
aRemateba. ZiriTadad msxvili kompaniebis monawileobiT, rac Sors aris SesaZleblobis
farglebidan. glexur – ojaxuri mevenaxeoba
(ise rogorc sxva mimarTulebebi) uyuradRebod aris mitovebuli.
qveyanaSi Sida politikuri stabilurobis (1995-1998 ww) dasawyisidanve agrosamrewvelo seqtorSi upirvelesad aRdgeniTi procesebi mevenaxeoba – meRvineobiT daiwyo.
istoria meordeba. glexi daubrunda venaxs,
ganaxlda mitovebuli venaxebis movla –
patronoba, aRdgena – rekonstruqcia; gaCnda
axali venaxebis gaSenebis msurvelebi; gamoCndnen namyeni nergis mwarmoeblebic – glexuri meurneobis pirobebSi, rac mocemul etapze
mxardaWerili da waxalisebuli iqna. namyeni
nergis deficitis gamo moisinja venaxis gaSe-
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neba (yvarelSi – saferavi) sakuTar fesvze –
rqiT, rac dasawyisSive aikrZala, rogorc
uperspeqtivo
da
igi
Sewyda.
gamoCndnen
samrewvelo masStabiT nergis mwarmoeblebi:
kaxeTSi:
kondolSi,
yvarelSi,
TelavSi,
kisisxevSi, qarTlSi – mcxeTa, imereTSi –
sviris sanerge. maRali kategoriis namyeni
nergi Semotanili iqna ucxoeTidanac; kerZod,
TelavSi, winandlis mikrozonaSi nino ananiaSvilis mamulSi, ramac ra Tqma unda sasurveli Sedegi gamoiRo.
ganaxlda arsebuli Rvinis qarxnebi,
moxda marnebis aRdgena-rekonstruqcia. daiwyo
axali qarxnebis mSenebloba, romlebic aRiWurva Tanamedrove teqnikuri saSualebebiT,
teqnologiuri
xazebiT,
kerZod:
kaxeTSi:
“Telavis marani”, “jvs”, yvarelSi: “vazis
cremlebi”,
“qinZmarauli”,
“saqarTvelos
marani”, qarTlSi – “Satos muxrani”, imereTSi
– “xareba”, raWaSi – “oqros xvanWkara” da sxv.
daiwyo urTierToba sagareo bazrebTan.
pirvelad qveyanaSi Seiqmna dargis marTvis
samarTlebrivi safuZveli – saqarTvelos kanoni vazisa da Rvinis Sesaxeb (1998 w.), Sesworebebi ganxorcielda 2002 da 2010 wlebSi.
damuSavda dargis reabilitaciis proeqti.
umTavres prioritetul mimarTulebad
kvlav rCeba umaRlesi xarisxis mSrali (TeTri da wiTeli), bunebrivad motkbo, qarTuli
cqriala Rvinoebis warmoebisaTvis sanedleulo bazis ganviTareba, ZiriTadad qarTuli
aborigenuli,
unikaluri
jiSebis
bazaze,
romlis Sevseba ganxorcieldeba winaswar
aprobirebuli da rekomendirebuli jiSebis
gamoyenebiT, moqmedi kanonmdeblobis dacviT.
Sida dargobriv prioritetTa Soris
prioritetad kvlav rCeba biologiurad jansaRi (virusisagan Tavisufali) seleqciurad
sufTa, umaRlesi kategoriis serTificirebuli sargavi masalis (nergis) warmoebis myari
bazis Seqmna.
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vazisa da xexilis jansaRi, serTificirebuli vazis nergis warmoebis sabaziso
sanerge ukve Seqmnilia da funqcionirebs
mcxeTis raionis sofl jiRauraSi, 55.0 ha
farTobze; axla programaSia misi gafarToeba
mxareebis mixedviT da amave kategoriis samrewvelo sargavi masalis warmoebis bazis Seqmna.
saqarTvelos mevenaxeobaSi mkrTalad
aris warmodgenili sufris yurZnis warmoebis
sfero. mas mxolod adgilobrivi moxmarebis
daniSnuleba aqvs miniWebuli, rac gaumarTlebelia. saWiroa: Seiqmnas sufris yurZnis warmoebis gafarToebis jiSobrivi baza, cocxali
saxiT (mcenaridan) xangrZliv sezonze moxmarebis gaTvaliswinebiT (konveiruli sistema);
amaRldes sasufre da saqiSmiSe yurZnis warmoebisa da momxmareblisaTvis miwodebis kultura; SemuSavdes qveyanaSi sufris yurZnis
warmoebis saxelmwifo miznobrivi programa
eqsportis gaTvaliswinebiT.
21-e saukuneSi qarTuli meRvineobis
umTavresi prioritetia warmoSobis adgilis
dasaxelebis, kontrolis daqvemdebarebuli
Rvinoebis warmoebis sanedleulo bazis gafarToeba da mowyoba.
amJamad registrirebulia saerTaSoriso reestrSi 18 dasaxelebis Rvino; rezervi
kvlav didia da igi racionalurad unda iqnes
gamoyenebuli.
2004 wlis aRweris masalebis mixedviT
saqarTveloSi aRricxulia 37.5 aTasi heqtari
venaxi; iqve miniSnebulia teritoriebi, romelTa venaxebic ar Sesula aRricxvaSi, sadac SesaZlebelia 7-10 aTasi ha venaxis arseboba,
rom-lis
gaTvaliswinebiT
dReisaTvis
oficialur
wyaroebSi
saqarTveloSi
45.0
aTasi heqtari venaxis arsebobaze miuTiTeben,
rac daaxloe-biT XX saukunis 30-iani wlebis
maCvenebels utoldeba da TiTqmis naxevaria
1875 wlis maCveneblebisa (75.0 aTasi ha.).
qveyanaSi mxareebis mixedviT kaxeTi yovelTvis iyo flagmani da asea axlac; mTeli
farTobis 68% anu 32 823 heqtari modis kaxeTze; qarTlSi – 4177 ha (9%); imereTSi – 18%
e.i. 8584 ha; raWa-leCxumSi – 1348 ha (3%); guria
– 268.0 ha (1%); samegrelo – 775.0 ha (2@%),
aWara – 42.0 ha. sul saqarTveloSi 48 017 ha
venaxs varaudoben. mevenaxeoba – meRvineobis
uZveles mxareSi mesxeTSi sadReisod venaxis
farTobi 7.0 ha-s Seadgens.
aRsaniSnavia, rom aRweris masalebi ar
aris srulyofili. igi ver asaxavs venaxebis
agroteqnologiur
da
biologiur
fons,
jiSur Sedgenilobas, venaxebis kategoriebs,
namyeni, sakuTar fesvebze, gaSenebis sqemebs da
saerTod mTel struqturas, rac aucilebelia
qveyanaSi dargis ganviTarebis perspeqtiuli
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programebis SesamuSaveblad.
aRniSnulidan gamomdinare gadaudebelia venaxebis (sxva sas. sam. kulturebis)
srulyofili aRwera – inventarizacia –
pasportizacia.
xangrZlivi kvlevebisa da Seswavlis
safuZvelze mevenaxeobis zonebis da mxareebis
mixedviT
Sedgenilia
samrewvelo
vazis
jiSebis standartuli asortimenti, romlis
ganaxleba,
Sevseba,
gaumjobeseba
mudmivi
procesia da igi gagrZeldeba.
samrewvelo
asortimenti
ZiriTadad
Sedgenilia
adgilobrivi,
aborigenuli,
saukeTeso, maRalxarisxovani vazis jiSebis
gamoyenebiT;
agreTve
gamoyenebulia
amave
principiT SerCeuli ucxouri, introducirebuli vazis jiSebi (10-mde jiSi); m.S. sufris
yurZnis jiSebi.
samrewvelo vazis jiSebi
(ha-biT):
rqawiTeli 19741, saferavi 3704, mwvane kaxuri
249, qisi 20, xixvi 5, kaberne sovinioni 223,
goruli mwvane 224, Cinuri 955, Tavkveri 29,
aligote 97, pino TeTri 171, cicqa 2839,
colikouri 6161, kraxuna 36, ocxanuri safere
5, wulukiZis TeTri 152, aleqsandrouli
mujureTuli 219, usaxelouri 8, ojaleSi 25,
Cxaveri 20, aladasturi 46.
samwuxarod,
saqarTvelos
venaxebis
jiSobrivi Sedgenilobis srulyofili da
dRevandeli mdgomareobis amsaxveli monacemebi ar gagvaCnia; 2004 wels monacemebidan
Cans, rom TiTqmis gaqrobis zRvarzea, savalalo mdgomareobaSia Tavisi unikalurobiT
gamorCeuli vazis jiSebi: Cxaveris, ojaleSis,
usaxelouris, ocxanuri saferes, kraxunas da
sxvaTa farTobebi, romelTa aRdgena-ganviTareba samTavrobo zrunvis sagani unda gaxdes.
samwuxarod, bolo wlebSi qveyanaSi
gaxSirda ucxouri vazis jiSebis samrewvelo
daniSnulebiT Semotana-gavrceleba winaswari
aprobaciis, Semowmebis gareSe, ramac sasurveli Sedegi ar mogvca; mag: Sato muxranSi
italieli konsultantis iniciativiT saukunis dasawyisSi Semotanili iqna ucnobi vazis
jiSi. “nero de ola”, romelic 4-5 wlis Semdeg amosaZirkvi gaxda da amoiZirkva kidec;
aseve, mecnieruli rekomendaciis gareSe kaberne sovinioni aRmoCnda Terjolis raionSi,
Seuferebeli niadagur-klimatur pirobebSi.
gasul wels 5 wlis venaxi amoiZirkva; sxva
magaliTebic bevria, romlebic reagirebis
gareSe ar unda darCes da saTanado wesrigi
unda damyardes am sferoSic.
zemoT aRiniSna, rom 21-e saukuneSi qarTuli meRvineobis prioritetia adgilwarmoSobis
dasaxelebis
Rvinoebis
warmoebis
gazrda, romlis SesaZleblobac Cvens qveyanas
uxvad gaaCnia.
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მრგვალი მაგიდა მცენარეთა დაცვის საკითხებზე
მიმდინარე წლის 19 ივლისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა
მრგვალი მაგიდა „მცენარეთა დაცვის საკითხებზე“. მასში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა, შესაბამისი
სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, მცენარეთა დაცვის საშუალებების მწარმოებელი ფირმების
წარმომადგენლებმა, პრაქტიკოსმა ფერმერებმა.
მრგვალი მაგიდის მუშაობას ხელმძღვანელობდა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ
ალექსიძე. დარგში არსებულ სიტუაციაზე, ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე მოხსენება გააკეთა აკადემიურმა დოქტორმა
შაქრო ყანჩაველმა. მცენარეთა დაცვის პრევენციულ
და სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე ისაუბრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ლიპარტიამ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა კარანტინის
სამმართველოს უფროსმა ოთარ სხვიტარიძემ. გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს:
არჩილ სუპატაშვილმა – სატყეო ინსტიტუტი; ზურაბ
ლოლაძემ – კომპანია „SYNGENTA“-ს წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში; დავით კაკაშვილმა – სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს გორის საინფორმაციო–
საკონსულტაციო ცენტრი; კარლო კიკორიამ – კომპანია „ბიოაგრო“; ავთანდილ მურვანიძემ – ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ლუიზა მიქაძემ – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
რადიოლოგიისა
და
ეკოლოგიის
ინსტიტუტი; ლალი წივილაშვილმა – საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა დაცვის
ინსტიტუტი; ესმა ორჯონიკიძემ – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი; მზაღო ლობჟანიძემ – საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი; თინათინ გოგიშვილმა – საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი; ნინო დათუკიშვილმა –
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ნოდარ
მინდაშვილმა – აგრო განვითარების ჯგუფი; ლია რეხვიაშვილმა – ბიოლოგიური დაცვის ცენტრის ლაბორატორიის გამგე; გიორგი ბარისაშვილმა – ბიოლოგიურ
მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“.
ასეთი შეხვედრების მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე ყურადღება გაამახვილა აკადემიის ვიცე–
პრეზიდენტმა აკადემიკოს მდივანმა, აკადემიკოსმა
გივი ჯაფარიძემ. მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა
აკადემიის
პრეზიდენტმა,
აკადემიკოსმა
გურამ
ალექსიძემ. მან მიმართა მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს წარმოადგინონ თავიანთი ხედვები მცენარეთა
დაცვის დარგში განსახორციელებელი სამომავალო
ღონისძიებების შესახებ, რომელთა საფუძველზეც
შემუშავებული იქნება შესაბამისი რეკომენდაციები.

ბულგარეთის საერთაშორისო კონფერენცია
2013 წლის 20-21 ივნისს ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური
კონფერენცია თემაზე ”მანქანები სოფლის მეურნეობაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თემატიკა
მრავალფეროვანი იყო, რომელიც გაყოფილი იყო ორ სექციად: 1. მანქანები სოფლის მეურნეობაში. გამოკვლევა
და გამოცდა. ახალი ტექნოლოგიები; 2.მანქანების გამოყენება. სერვისი. ეკოლოგია;
კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის 88-ზე მეტი მეცნიერი გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ბულგარეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან და
ასევე ირანიდან.
წინასწარ შედგენილი იყო საერთაშორისო
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი, რომლის შემადგენლობაში საქართველოდან წარმოდგენილი იყო აკადემიკოსი ჯემალ
კაციტაძე . საორგანიზაციო კომიტეტი აწარმოებდა
წარმოდგენილი მოხსენებების მკაცრ შერჩევას, რომლის დროსაც აუცილებელი კრიტერიუმები იყო
თემის აქტუალურობა, მისი ინოვაციურობა და მეცნიერული დონე. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი
47 მოხსენებიდან საორგანიზაციო კომიტეტმა მიიღო

მხოლოდ 33.
სამეცნიერო კონფერენცია გახსნა საორგნიზაციო კომიტეტის თავჯდომარემ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა მიხო მიხოვმა. ის
მიესალმა კონფერენციის მონაწილეებს და აღნიშნა,
რომ ასეთი სახის სამეცნიერო ფორუმები ხელს
უწყობენ
სხვადა-სხვა
ქვეყნების მეცნიერების
დაახლოებას, გამოცდი-ლებების გაზიარებას და
ინოვაციური ტექნოლოგი-ების გაცნობას სოფლის
მეურნეობის მექანიზაციაში, რომელიც წამოადგენს
საწარმოო პროცესების ინტენ-სიფიკაციის ყველაზე
რეალურ მიმართულებას.
კონფერენციას მიესალმენ და სამახსოვრო
საჩუქრები გადასცეს: მიროსლავ ნაიდენოვი-ბულგარეთის მიწადმოქმედებისა და კვების მინისტრი;
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ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
გიორგი პოპოვი-ბულგარეთის სამეცნიერო-ტექნიკური კავშირის თავჯდომარე; ტექნიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი ანჟეი ჩიშევსკი პოლონეთის
ინჟინერ-მექანიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქრისტო
ბელოევი, ქალაქ რუსეს ანგელ კინჩევის სახელობის
უნივერსიტეტის რექტორი;
აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე ხელმძღვანელობდა „.მანქანების გამოყენება. სერვისი. ეკოლოგია“ სექციის მუშაობას.
განსაკუთრებით
აღსანიშნავია
შემდეგი
მეცნიერების მოხსენებები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ პრობლემის აქტუალურობით და კვლევის ორიგინალობით: დოქტორი დ. ერლეტი (პოტსდამის
სასოფლო-სამეუნეო მანქანათმშენებლობის ინსტიტუტი, გერმანია) ლაზერული სკანერის გამოყენება
მემცენარეობაში;
ტექნ.მეცნ.დოქტორი, პროფ. მიხო მიხოვი
(ბულგარეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია) მანქანების ტექნიკური მომსახურების ოპტიმიზაცია; პროფ. ი. შჩეპანიაკი (პოზნანის სასოფლო- სამეურნეო მანქანათმშენებლობის სამრეწველო
ინსტიტუტი, პოლონეთი) -ტრაქტორის ოპერატორზე მოქმედი დინამიკური ძალების პროგნოზირება;
აკად. ს. ნიკეშევი (ყაზახეთის აგროტექნიკური
უნივერსიტეტი, ასტანა) -ნიადაგის ქვეშ მინერალური
სასუქების შეტანის მექანიზაცია; პროფ. ვ. ბოიკოვი
(სარატოვის აგრარული უნივერსიტეტი, რუსეთი)ნიადაგის ძირითადი დამუშავების რესურსდამზოგი
ტექნოლოგიები; ტექნ.მეცნ.დოქტორი ნ. ივანოვი (რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის ს.მ. მექანიზაციისა და ელექრიტიფიკაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ნოვოსი-
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ბირსკი)- მიწადმოქმედებაში სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის მუშა უნარიანობის უზრუნველყოფის პრობლემები; პროფ. ვ.კუირჩევი (ზაპოროჟიეს აგროტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, უკრაინა)-კომბინირებული მანქანა-ტრაქტორთა აგრეგატების გამოყენების
პერსპექტივები; დოც. ა. ტრიფონოვი (პლოვდივის
აგრარული უნივერსიტეტი, ბულგარეთი)-კომბაინ
New Holland-ის მუშაობის მაჩვენებლები ბულგარეთის პირობებისათვის; ტექ.მეცნ. დოქტორი, პროფესორი ი. ბლინსკი (ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, რუსეთი);
აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის
მოხსენება
შეეხებოდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გაცვეთილი დეტალების აღდგენის რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავებას საიმედოობის გაზრდის მიზნით.
მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ის მოწყობილობები, დანადგარები და სამარჯვები, რომლებიც
ჩვენს მიერ დამუშავებული, დამზადებული და გამოცდილი იქნა მანქანების საიმედოობისა და რესურსის
გაზრდისათვის.
მოწყობილობათა უმრავლესობის ინოვაციურობა დაცულია
მოპოვებული პატანტებითა და
გამოგონებებზე საავტორო მოწმობებით.
წარმოდგელი იქნა ასევე ჩატარებული ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევები ალბათურსტატისტიკური
მოდელირების,
ექსტრემალური
ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და მსგავსობითობის
თეორიის მეთოდების გამოყენებით.
საბოლოოდ, ვიდეოს გამოყენებით ნაჩვენები
იქნა დამუშავებული ინოვაციური რესურსდამზოგი
ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები, რამაც კონფერენციის მონაწილეთა
დიდი მოწონება დაიმსახურა.

mrgvali magida
2013 wlis 26 ivliss, saqarTvelos agraruli universitetis Cais, subtropikuli kulturebis da Cais mrewvelobis s/k institutSi (ozurgeTis r-ni, daba anaseuli) gaimarTa
mrgvali magida Temaze: „subtropikuli kulturebis dargis ganviTarebis problemebi
saqarTveloSi“.
sityviT gamovida saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis Caisa da
citrusebis mimarTulebis erovnuli koordinatori akademikosi v. canava, romelmac mokled mimoixila mecitruseobis mdgomareoba
da perspeqtivebi, mecnierebis roli am mimarTulebiT; isaubra fermerebTan mWidro urTierTobis aucileblobaze da daayena sakiTxi,
rom mecitruseobaSi gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces ekologiurad sufTa produqtebis warmoebas, romelic unda Seesabamebodes evrostandartebs.
diskusiaSi monawileoba miiRes mecnier-
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samsaxuris
ufrosis
moadgilem g. iobiSvilma da sxva dainteresebulma pirebma.
mrgvali magidis monawileebma isaubres yvela im problemur sakiTxebze, romelic xels uSlis fermerebs citrusebis
movla-moyvana-gasaRebaSi; gamoiTqva survili,
rom saWiroa mecnierebis didi Zalisxmeva am
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gamoyvanis saqmeSi da a.S. ufro unda
gaaqtiurdes
municipalitetis
daxmarebis
RonisZiebebic,
gansakuTrebiT
sabanko
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saqmeSi.
Sexvedris monawileebis erTsulovani
azria msgavsi Sexvedrebis mowyoba da konkretul sakiTxebze Sedegebis demonstrireba.

mrgvali magidis monawileebi. sityviT gamodis erovnuli koordinatori,
akademikosi v. canava

საქართველოს მეცხოველეობის სექტორის განვითარების შესახებ
საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიისა და CARE საერთაშორისო კავკასიაში ორგანიზებით გაიმართა სემინარი, რომლის
მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წევრები, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და
CARE საერთაშორისო კავკასიაში წარმომადგენლები, აგრარული
უნივერსიტეტის პროფესორები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

სემინარი შესავალი სიტყვით გახსნა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის
თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა. სემინარის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ.
მოსმენილი იქნა შემდეგი მოხსენებები:
1. საქართველოს მეცხოველეობის ( მრპ) განვითარების სტრატეგია.
მომხ. პროფ. ლევან თორთლაძე;
2. თბილისის რძით მომარაგების გეგმა;
მომხ. აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;
3. მეცხოველეობის სექტორში საკრედიტო პოლიტიკის
შესახებ;
მომხ. აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;
4. სამომშენებლო საქმე
მომხ. პროფ. როლანდ მიტიჩაშვილი;
5. ხელოვნური განაყოფიერება

6. საკვებწარმოება
მომხ. აკადემიკოსი გოგოთურ აგლაძე;
აღნიშნულ საკითხებზე გაიმართა დისკუსია. მასში
მონაწილეობა მიიღეს: საქართველოს პარლამენტის
აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა
აგულაშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ, საქართველოს პარლამენტის
აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსმა
ივერი ახალბედაშვილმა, აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა, აკადემიკოსმა ჯემალ გუგუშვილმა, აკადემიკოსმა გოგოთურ აგლაძემ, პროფ. გივი ბასილაძემ, აკად.
დოქტ. ელიოზ ხაჭაპურიძემ, ნოდარ ხოხაშვილმა, შოთა
გონგლაძემ(სოფლის მეურნეობის სამინისტრო), აკად.
დოქტ. დავით ცომაიამ, ბუბა ჯაფარლიმ და გიორგი
ღლონტმა (CARE საერთაშორისო კავკასიაში).
სემინარის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ
გიგლა აგულაშვილმა.

მომხ. აკად. დოქტ. გიორგი ხატიაშვილი;
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საქართველოს მეცხოველეობის განვითარების სტრატეგია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს გაიმართა
სხდომა მეცხოველეობის დარგის თვალსაჩინო მეცნიერების მონაწილეობით, რომელზეც განხილული იქნა
“საქართველოს მეცხოველეობის განვითარების სტრატეგია."

შეხვედრის ორგანიზატორი და ინიციატორი
იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების
საკოორდინაციო-დარგობრივი
სამეცნიერო
განყოფილება - აკადემიკოს მდივანი ზურაბ ცქიტიშვილი; სწავლული მდივანი აკად. დოქტორი ანატოლი
გიორგაძე.
აღინიშნა, რომ სტრატეგიაზე მუშაობა დიდი ხანია
მიმდინარეობს და შესაბამისი განხილვების შემდეგ მან
მიიღო საბოლოო სახე. სტრატეგიის მნიშვნელობაზე
ისაუბრა აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა. მისი
შექმნის აუცილებლობაზე ყურადღება გაამახვილა
აკადემიკოსმა
ნოდარ
ჭითანავამ.
ამის
შემდეგ
სტრატეგიის შექმნაში მონაწილე მეცნიერებს საშუალება
მიეცათ თითოეულს წარმოედგინა თავისი დარგი.
შესავალი ; მეცხოველეობის სექტორის მნიშვნელობა აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;
მეძროხეობა - პროფ. ლევან თორთლაძე;
სანაშენე საქმე - პროფ.როლანდ მიტიჩაშვილი;
ხელოვნური განაყოფიერება - აკად.დოქტორი გიორგი
ხატიაშვილი;

მეცხვარეობა - აკად. დოქტორი გივი ბეღელური;
მეღორეობა - მეცნ. დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი;
მეფრინველეობა -აკად. დოქტორი თენგიზ
ფირცხალაიშვილი; აკად. დოქტორი ანატოლი
გიორგაძე;
მებოცვრეობა - აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;
მეცხენეობა - მეცნ. დოქტორი ანზორ ჩუბინიძე;
მეფუტკრეობა - მეცნ. დოქტორი გიორგი
მაძღარაშვილი;
ვეტერინარია - აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი;
საკვებწარმოება - აკადემიკოსი გოგოთურ აგლაძე,
პროფ. სოსო სარჯველაძე;
ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოები - პროფ. გიული
გოგოლი;
რძის გადამუშავება - აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;
სასოფლო-სამეურნეო განათლება - მეცნ. დოქტორი გივი
ბასილაძე;
შეხვედრა შეაჯამა აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა და აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ. გამოითქვა
მოსაზრება სტრატეგიის ფართო განხილვისა აკადემიის
წევრების, მთავრობისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

informacia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da
Jurnal “axali agraruli saqarTvelos” Soris
urTierTTanamSromlobis

memorandumis

Sesaxeb.
2013 wlis 06 agvistos xeli moewera memorandums urTierTTanamSromlobis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da Jurnals “axali agraruli
saqarTvelos” Soris.
memorandums xeli moaweres akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem da Jurnalis
mTavarma redaqtorma SoTa maWaraSvilma.
akademiasa da Jurnal “axali agrarul saqarTvelo”-s Soris TanamSromloba
daefuZneba mecnierebis, ganaTlebis da Jurnalistikis sistemis urTierT saintereso
sferoebs. aRniSnuli TanamSromloba ganxorcieldeba saerTo interesebisa da Tanabari urTierTobis safuZvelze.
akademiam da Jurnalis redaqciam
SeTanxmebis safuZvelze xeli unda Seuwyon
agraruli sferos problemebze informa-

ciis Segrovebas da SeTanxmebis SemTxvevaSi
maT gamoqveynebas; isini valdebulebas iReben Caataron Sexvedrebi, seminarebi, mrgvali magida da konferenciebi agraruli
mecnierebisa da teqnologiebis sakiTxebze;
gaataron RonisZiebebi Sesabamis saerTaSoriso struqturebsa da organizaciebSi
TanamSromlobis da kompetenturi masalebis mopovebis saqmeSi; SeimuSaon erToblivi RonisZiebebi axalgazrda fermerebTan
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orive mxare valdebulebas iRebs
xeli Seuwyon agrarul sferoSi proeqtebisa da programebis reklamirebas da SemdgomSi maTi danergvis sakiTxebis mimdinareobas.

urTierTTanamSromlobis memorandums xels aweren
ssmm akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe da
Jurnalis “axali agraruli saqarTvelo”
mTavari redaqtori SoTa maWaraSvili.

saerTaSoriso eqspediciebi

mimdinare

wlis

agvisto

–

seqtemberSi

saqarTveloSi

Catarda

ori

saerTaSoriso

eqspedicia mcenareTa genetikuri resursebis Seswavlis sakiTxebze.
eqspediciebi
pirvel

Catarda

eqspediciaSi

soflis

monawileoba

meurneobis

miiRo

mecnierebaTa

ruseTis

akademiis

vavilovis

xelmZRvanelobiT.

saxelobis

memcenareobis

institutis orma specialistma, holandiis mcenareTa seleqciis firmis “rik zvaanis” orma
mecnierma da saqarTvelos ekologiis institutis orma specialistma. eqspediciis jgufis
wevrebma Seagroves 400-ze meti salaTis da ispanaxis nimuSebi, romlebic inaxeba holandiis,
ruseTis da saqarTvelos genbankebSi.
meore eqspediciaSi monawileoba miiRo ruseTis

vavilovis saxelobis memcenareobis

institutis orma specialistma, samxreT koreis agrobiomravalferovnebis erTma mecnierma da
saqarTvelos agraruli universitetis erTma mecnierma. jgufis mier Segrovili iqna bostneuli
da xexilovani kulturebis 147 nimuSi, romlebic aseve inaxeba am qveynebis genbankebSi.
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eqspediciis monawile holandieli, qarTveli, rusi da Cexi mecnierebi

მესამე კვარტალში სულ მოსმენილი და განხილული იქნა 13 საკითხი, მათ შორის: სსმმ აკადემიას,
საქართველოს
სავაჭრო პალატასა და პროფესიული განვითარების ფონდს შორის მემორანდუმის
შემმუშავებელი კომისიის შესახებ (მომხს.აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის
წევრ–
კორესპონდენტი ელგუჯა შაფაქიძე);
ინფორმაცია უმაღლესი განათლების და მეცნიერების რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით შემუშავებული მოსაზრებებისა და წინადადებების შესახებ (მომხს. აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე);
informacia saerTaSoriso samecniero-praqtikul konferenciis “inovaciebi agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis” mzadebasTan dakavSirebiT( მომხს. აკადემიური
დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელგუჯა შაფაქიძე); memorandumebis momzadebis mimdinareobis Sesaxeb (მომხს. აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელგუჯა შაფაქიძე); აგრარულ სფეროში წლის
საუკეთესო მეცნიერის წოდების გამოსავლენი
საექსპერტო–საკონკურსო
კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (მომხს. saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე) და სხვა.
აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე ასევე იხილებოდა არაგეგმიური, მიმდინარე საკითხები. განხილულ
ცალკეულ საკითხებზე, რეკომენდაციებზე სათანადო რეაგირებისათვის წერილობით ეცნობოდა ზემდგომ
ორგანოებს.
saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtori:

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

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtoris moadgile:

ssm mecnierebaTa akademiis sakoordinacio-dargobrivi
samecniero ganyofilebebis swavluli mdivani, akademiuri
doqtori anatoli giorgaZe

gazeT “akademiis macnes”
pasuxismgebeli mdivani:

ssm mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis mTavari specialisti, akademiuri 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.

- 16 -

