
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

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. 

 

a(a)ip _ soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagento 
“sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis 

dafinansebis proeqtis”  Sesrulebis mimdinareoba da mosalodneli 
Sedegebi. 

 

    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015 wlis 2 
noembers   moismina moxseneba: a(a)ip _ soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagento - 
“sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis dafinansebis proeqtis”  

Sesrulebis mimdinareoba da mosalodneli Sedegebi. მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი. 
 

 

  D# 4 (55)               dekemberi, 
 

# 4                         dekemberi, 2015 w. 
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    aRiniSna, rom a(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის 

პროექტების მართვის სააგენტო“- ში მიმდინარე 

პროექტებია: შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, 

მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების    

ხელშეწყობის პროექტი, დანერგე მომავლის 

პროექტი, აგროდაზღვევის პროექტი, სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი      

საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი  

       პროექტის მიზნებია: დაბალი ეკონომიკური 

აქტივობის რაიონებში 50 ახალი გადამამუშავებელი 

საწარმოს შექმნა; გადამამუშავებელი საწარმოების 

გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია; სასოფლო - 

სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის წინაპირობების 

გაუმჯობესება; სანედლეულო ბაზის განვითარება; 

სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.   

     შესაბამისობის კრიტერიუმებია: საქართველოში 

რეგისტრირებული იურიდიული პირი (მათ შორის 

კოოპერატივები); პროექტის საერთო ღირებულება არ 

უნდა იყოს  200 000 აშშ დოლარზე ნაკლები; საწარმო 

უნდა ითვალისწინებდეს ადგილობრივი ნედლეუის 

გადამუშავებას; საწარმო ორიენტირებული უნდა 

იყოს ადგილობრივი შრომითი რესურსების 

გამოყენებაზე; აუცილებელია ბენეფიციარის 

ფულადი თანამონაწილეობა; ბენეფიციარს უნდა 

გააჩნდეს ბიზნესის წარმოების სათანადო ცოდნა და 

გამოცდილება. 

    საწარმოთა დაფინანსების წყაროები და 

სტრუქტურა: ბენეფიციარის ფულადი თანამონა-

ილეობა; თანმხვედრი გრანტი; შეღავათიანი 

კრედიტი, ან  ლიზინგი. 

დასაფინანსებელი 1 პროექტის ღირებულება არის 

200,000 აშშ დოლარზე მეტი.  

      ბენეფიციარის ფულადი თანამონაწილეობა 

გულისხმობს: თანადაფინანსების მოცულობა - 

პროექტის ჯამური ღირებულების არანაკლებ 10 % -

სა, საწარმოს კაპიტალში შენატანის სახით.  

იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის ფულადი 

თანამონაწილეობა აღემატება 62 500 აშშ დოლარს, ან 

მის ექვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში, ბენეფიციარს 

უფლება აქვს გადაჭარბებული თანხა არ შეიტანოს 

საწარმოს კაპიტალში (საწარმოს კაპიტალში შეტანის 

დღისთვის არსებული ეროვნული ბანკის 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით)  

     თანმხვედრი გრანტი გულისხმობს: გრანტის 

მოცულობა - პროექტის ჯამური ღირებულების 

მაქსიმუმ 40 % , მაგრამ არანაკლებ 80 000 აშშ 

დოლარი, ან მისი ექვივალენტი ლარი და არაუმეტეს 

250 000 აშშ დოლარი, ან მისი ექვივალენტი ლარი. 

ამასთან, დასაშვებია  თანადაფინანსების მოცულობის 

40% -ზე ნაკლების არსებობა, თუ პროექტის ჯამური 

ღირებულება აღემატება 625 000 აშშ დოლარს; 

მიზნობრიობა - ძირითადი საშუალებების შეძენა. მათ 

შორის: საწარმოო მანქანა დანადგარების შეძენა; 

შენობა - ნაგებობების შეძენა, აშენება. სააგენტოს 

თანადაფინანსება - განისაზღვრება წლიური 11% -ით, 

როგორც ძირითადი, ასევე საბრუნავი საშუალებების 

დაფინანსების შემთხვევაში 

   შეღავათიანი კრედიტის პირობებში მოიაზრება: 

სესხის მაქსიმალური ვადა:   ძირითადი  და 

საბრუნავი საშუალებებისთვის  -  84 თვე (7 წელი); 

სესხის მოცულობა: პროექტის ჯამური 

ღირებულების  50% მდე, მაგრამ არაუმეტეს 500 000 

აშშ დოლარის, ან მისი ექვივალენტისა ლარში; 

საშეღავათო პერიოდი :  

      ძირითადი საშუალებების დაფინანსებისთვის 

გაცემული სესხის შემთხვევაში: საპროცენტო 

განაკვეთზე არანაკლებ - 12 თვისა ; ძირითად 

თანხაზე არანაკლებ - 24 თვისა ; 

       საბრუნავი საშუალებებისთვის გაცემული სესხის 

შემთხვევაში: საპროცენტო განაკვეთზე არანაკლებ - 

12 თვისა ; ძირითად თანხაზე არანაკლებ - 18 თვისა 

     პროექტით გათვალისწინებული საწარმოების 

ტექნიკური დახმარება მოიცავს: ბიზნეს გეგმის 

შედგენა; ადამიანური რესურსის  ტრენინგები; 

ხარისხის მართვისა და სურსათის უვნებლობის 

სისტემების  დანერგვა   და   სერტიფიცირება; 

უცხოელი ექსპერტების საწარმოებში მოწვევა;  

დასაფინანსებელი საქმიანობებია: ხორცის 

გადამუშავება, ხორცპროდუქტების წარმოება; 

თევზის გადამუშავება, თევზპროდუქტების 

წარმოება; რძის გადამუშავება, რძის პროდუქტების 

წარმოება; ცხოველების, ფრინველების და თევზების 

საკვების წარმოება; მატყლის, ტყავის გადამუშავება; 

თაფლის და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების 

გადამუშავება; ხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულის, 

ციტრუსის გადამუშავება; მარცვლეულის გადამუ-

ავება (გარდა ხორბლის ფქვილის წარმოებისა); 

კაკლის, თხილის, მიწის თხილის და სხვა 

კაკლოვნების გადამუშავება; დაფნის,  ჩაის, თამბაქოს 

გადამუშავება; ეთერზეთებისა და სუნელების 

წარმოება პროექტის ფარგლებში არ ფინანსდება: 

ღვინის წარმოება; სპირტისა და ალკოჰოლიანი 

სასმელების წარმოება; ხორბლის ფქვილის წარმოება. 

           პროექტის მიმდინარეობისას ხდება ახალი 

საწარმოების სისტემატური მონიტორინგი შემდეგი 

მიმართულებებით: ფულადი სახსრების ხარჯვა; 

ახალი საწარმოების მოსამზადებელი სამუშაოების 

პროგრესი; საფინანსო დაწესებულებების მიერ 

ხელშეკრულების ვალდებულების შესრულება. 

         2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით წარმოდ-

გენილია 205 პროექტი (ჯამური ღირებულებით 

126,800,983.1 აშშ დოლარი); 205 პროექტზე საგრანტო 

ოფიცრების მიერ მომზადებულია 178 პროექტის 

დასკვნა; 178 პროექტიდან უარყოფილია 87, ხოლო 

ბიზნეს გეგმის შედგენის ეტაპზე დაშვებულია 91 

პროექტი; მომზადებულია 83 ბიზნეს გეგმა, მათგან 

საგრანტო კომიტეტის მიერ განხილულია 35, 

საიდანაც დამტკიცებულია 21; 9 ბენეფიციართან 

გაფორმებულია ხელშეკრულება და მიმდინარეობს 

საწარმოების მშენებლობის პროცესი; 36 პოტენციური 
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ბენეფიციარი საბანკო დაფინანსების მოძიების 

პროცესშია; მიმდინარეობს 8 ბიზნეს გეგმის 

მომზადება საკონსულტაციო კომპანიების მიერ. 

       საგრანტო კომიტეტის მუშაობის პროცედურებია:  

სხდომის ჩატარების შეთანხმება საგრანტო 

კომიტეტის თავმჯდომარესთან (დღე, ადგილი, დრო 

- პროექტის მენეჯერი); სხდომის ჩატარების 

გადაწყვეტილების შესახებ კომიტეტის წევრების 

ინფორმირება და მათგან  დასტურის მიღება 

(ელექტრონულად, ან ტელეფონით - პროექტის 

ადმინისტრატორი); სხდომაზე განსახილველი 

ბიზნეს გეგმების ელექტრონულად დაგზავნა 

საგრანტო კომიტეტის წევრებთან, პარალელურად  

ამონაბეჭდებით  უზრუნველყოფა (პროექტის 

ადმინისტრატორი); სხდომაზე ბიზნეს გეგმების 

პრეზენტაცია  (სააგენტოს წარმომადგენლი); 

საგრანტო კომიტეტის წევრების მიერ ბიზნეს 

გეგმების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება 

(საგრანტო კომიტეტის წევრები); სხდომის ოქმის 

მომზადება და საგრანტო კომიტეტის წევრებთან 

ელექტრონულად დაგზავნა, თანხმობის შემთხვევაში 

ოქმის დაბეჭდვა და ხელმოსაწერად დაგზავნა 

(პროექტის ადმინისტრატორი). 
 

 

 

 
soflis meurneobis samecniero–kvleviTi centris riskis Sefasebis 

samsaxuris struqtura, miznebi da amocanebi 

 
 

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2015 წლის 2 ნოემბერს 

მოისმინა აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის მოხსენება “soflis meurneobis samecniero-kvleviTi 
centris riskis Sefasebis samsaxuris struqtura, miznebi da amocanebi.” 

 

აღინიშნა, რომ რისკის შეფასების სტრუქტურის 

მისია არის ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სურსათთან 

ასოცირებული რისკების ალბათობისა და სიმძიმის  

შეფასება. 

 მიზნები: სურსათის უვნებლობის სახელ-

მწიფო რეგულირების ერთიანი სისტემის ეფექტური 

ფუნქციონირება; ,,მინდვრიდან-მაგიდამდე“ სურსა-

თის უვნებლობის საკითხებთან დაკავშირებით 

სამეცნიერო- ტექნიკური რეკომენდაციებით უზრუნ-

ველყოფა; სურსათთან დაკავშირებული პოტენციური 

საფრთხეების გამოვლენა, სამეცნიერო დასკვნის 

საფუძველზე  სათანადო რეკომენდაციების მომზა-

დება  და რისკის მმართველებისთვის წარდგენა; 

საკანონმდებლო ნორმატიული დოკუმენტების 

პროექტების შემუშავების პროცესში სამეცნიერო -

ტექნიკური დახმარება; რისკის შეფასების სფეროში 

მჭიდრო ურთიერთობა რისკის შეფასების 

საერთაშორისო და უცხოურ ინსტიტუციებთან; 

მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება  სურსათთან 

დაკავშირებული რისკების, რისკის შეფასების 

პროცესებისა და შედეგების შესახებ; რისკის  

შეფასების საერთაშორისო გაიდლაინების 

ჰარმონიზება; დასაქმებული პერსონალისა და 

ექსპერტების შესაბამისი სამუშაო გარემოთი 

უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული საქმიანობის 

სრულყოფის მიზნით. 

საკანომდებლო საფუძველია: სურსათის/ცხო-

ველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა „დაცვის კოდექსი“ ; სურსათის უვნებლო-

ბასთან დაკავშირებული “რისკის ანალიზის 

ფარგლებში რისკის შეფასების, რისკის მართვისა და 

რისკის კომუნიკაციის პროცედურების დამტკიცების“    

-   მთვარობის დადგენილების პროექტი. 

საქართველოს კანონი  სურსათის/ცხოველის საკვების 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

კოდექსი მუხლი 4. რისკის ანალიზის პრინციპი.  ამ 

კოდექსით გათვალისწინებული ზომები და 

ქმედებები რისკის ანალიზს  უნდა ეფუძნებოდეს. 

რისკის ანალიზი მოიცავს სამ ურთიერთ-

დაკავშირებულ კომპონენტს: ა) რისკის შეფასება;  ბ) 

რისკის კომუნიკაცია; გ) რისკის მართვა. 

რისკის ანალიზთან დაკავშირებული 

ღონისძიებებია: ა)  შესაძლო საფრთხესთან 

დაკავშირებით შესაბამისი უფლებამოსილი ორგა-

ნოებისათვის და სხვა დაინტერესებულ მხარეთათვის 

სამეცნიერო დასკვნის საჭიროებისამებრ წარდგენა; ბ)  

რისკის შეფასებისა და სახელმწიფო კონტროლის 

მეთოდოლოგიის შემუშავების ხელშეწყობა და 

კოორდინირება; გ)  სამეცნიერო და ტექნიკური 

მონაცემების საჭიროებისამებრ მოკვლევა, შეგროვება, 

აღრიცხვა და ანალიზი; დ)    ახალი საფრთხეების 

საჭიროებისამებრ იდენტიფიცირება და აღწერა; ე)     

დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის 

ხელშეწყობა; ვ)   მეცნიერული და საექსპერტო 

დახმარება ამ კოდექსის 51-ე მუხლის შესაბამისად 

საგანგებო ზომების მიღებისას; ზ)    რისკის 

ანალიზთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებები.  

     რისკის  შეფასების კონცეფცია  მსოფლიოს ყველა 

ქვეყანასა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 
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განიხილება როგორც ის ძირითადი მექანიზმი, 

რომლის დროსაც ხდება რისკის მართვის 

ღონისძიებათა შემუშავება და მიიღება როგორც 

საერთაშორისო, სახელმწიფო, რეგიონალურ 

დონეებზე, ასევე ცალკეული საწარმოსა თუ სხვა 

დამაბინძურებელი პოტენციური წყაროს დონეზე. 

        რისკის შეფასება მოიცავს ოთხ ბაზისურ 

საფეხურს: ა) საფრთხის იდენტიფიცირებას; ბ) 

საფრთხის აღწერა-დახასიათებას; გ) საფრთხის 

ზეგავლენის შეფასებას; დ) რისკის დახასიათებას.  

     რისკის შეფასება ეფუძნება ხელმისაწვდომ, 

მეცნიერულად დასაბუთებულ შედეგებსა და 

მონაცემებს. რისკის შეფასება ხორციელდება 

დამოუკიდებლად, ობიექტურად და გამჭვირვალედ.  

      დღეისათვის რისკის შეფასებას ახდენს: რისკის 

შეფასების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო: 

თავმჯდომარე + 105 წევრი;  რისკის შეფასების 

სამსახური  

      სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის რისკის შეფასების  სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭო  არის სსიპ სოფლის 

მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

დირექტორის 23 ძ 03.02.2015 ბრძანებით შექმნილი 

რისკის შეფასების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭო. რისკის შეფასება ეფუძნება 

ხელმისაწვდომ, მეცნიერულად დასაბუთებულ 

შედეგებსა და მონაცემებს; რისკის შეფასება 

ხორციელდება დამოუკიდებლად, ობიექტურად და 

გამჭვირვალედ; საბჭოს საქმიანობის მთავარ მიზანს 

წარმოადგენს სურსათის/ცხოველის საკვების 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სფეროებში ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე 

ზემოქმედების აგენტების ალბათობისა და სიმძიმის 

დამოუკიდებელი მეცნიერული შეფასების 

საფუძველზე დასკვნის მომზადება. 

 

      სურსათის უვნებლობის რისკის შეფასების 

სამეცნიერო  საკონსულტაციო საბჭოსა და რისკის 

შეფასების სამსახურის მიერ შესწავლილი საკითხები, 

სამეცნიერო დასკვნები და რეკომენდაციები. 

 

      ინდუსტრიული ტრანსცხიმები; შიგა ტოქსინის 

წარმომქნელი E.coli:  ვეროციტოტოქსიური E.coli 

(VTEC); ენტეროჰემორაგიული  E.coli (EHEC)-ის; 

კამპილობაქტერიოზის გამომწვევი -Campylobacter-

ის; სტაფილოკოკური ენტეროტოქსინების; 

კოაგულაზა-დადებითი სტაფილოკოკის; Shigella-ს; 

პრიორიტეტულობის დადგენას და ასევე Listeria 

monocytogenes-ით დაბინძურებული სურსათის 

ჯგუფებისთვის მიკრობიოლოგიური ზღვრების 

დადგენის მიზნით, Listeria monocytogenes-ით 

სურსათის ნიმუშების დაბინძურების ფაქტების 

განხილვას და  დაბინძურებას დაქვემდებარებული 

სურსათის ჯგუფების რანჟირებას. ფრინველის გრიპი 

- ფრინველის მაღალპათოგენური  გრიპის A(H5N1) 

წინასწარი რისკის შეფასების პროექტი;  „სურსათში 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების“ პროექტი.  

„სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის 

(კონტამინის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვარის 

დადგენის წესის“  პროექტი.   

     საკანონმდებლო საქმიანობა: „სურსათის/ცხოვე-

ლის   საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის კოდექსში’’  ცვლილების შეტანის 

თაობაზე; 

     რისკის ანალიზის ფარგლებში რისკის შეფასების, 

რისკის მართვისა და რისკის კომუნიკაციის 

პროცედურების დამტკიცების შესახებ; რძისა და 

რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ  

ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 

     გეგმები: დაინტერესებული მხარეების მიერ 

ინიცირებული პოტენციური საფრთხეების განხილვა;  

საერთაშორისო-სამეცნიერო კვლევებისა და 

შედეგების მიმოხილვა; პროფილური  

მიმართულების მეცნიერთა მოწვევა შესაბამისი 

დასკვნების მისაღებად; გამოცდილების მიღების 

მიზნით, ევროპული ინსტიტუციების შედეგების 

საერთაშორისო მეთოდებით პრიორიტეტულობის 

შესწავლა; საქართველოს რეგიონებში  სწავლების 

მიზნით მივლინებები; სპეციალური კვლევების 

ჩატარების მიზნით პრიორიტეტული ლაბორა-

ორიების შერჩევა. 

     2016 წლის საკვლევი სფეროები: ქიმიური 

საფრთხე - ქიმიური დამაბინძურებლებისა და  

საკვებდანამატების რისკის შეფასება;   ბიოლოგიური 

საფრთხე - სურსათის მიკრობიოლოგიური რისკის 

შეფასება; ფიზიკური საფრთხე - სურსათის საწარმოო 

ტექნოლოგიების რისკის  შეფასება.  

 

    კვლევის მეთოდიკები: მიკრობიოლოგიური 

რისკის შეფასების პრინციპები და გაიდლაინები; 

PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE CONDUCT 

OF MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT CAC/GL 

30-1999; სურსათის უვნებლობის რისკის ანალიზი. 

სახელმძღვანელო ეროვნული სურსათის 

უვნებლობის ორგანოებისთვის; Food Safety Risk 

Analysis. A Guide for National Food Safety Authorities; 

FAO FOOD AND NUTRIATION PAPER 87. სურსათში 

ქიმიური საფრთხეების რისკის შეფასების 

პრინციპები და მეთოდები; Principles and Methods for 

the Risk Assessment of Chemicals in Food;  RISK 

ASSESSMENT AND ITS ROLE IN RISK ANALYSIS;  

რისკის შეფასება და მისი როლი რისკის ანალიზში - 

FAO-სა და  მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

ერთობლივი პუბლიკაციები; RISK ASSESSMENT AND 

ITS ROLE IN RISK ANALYSIS; A joint publication of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

and the World Health Organization)  
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yurZnis narCenebidan bunebrivi biostimulatorebis miRebis Sesaxeb 
 

saqarTvelos soflis meurneobuis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom mimdinare wlis 25 
dekembers moismina akademikos nugzar baRaTurias moxseneba “yurZnis narCenebidan bunebrivi 
biostimulatorebis miRebis Sesaxeb.” 

 
kvebis mrewveloba – esaa mravalpro-

filiani, efeqturi da saqarTvelosaTvis 

umniSvnelovanesi samrewvelo potenciali, 

romlis ganviTarebaze bevradaa damokidebuli 

qveyanaSi arsebuli socialuri problemebisa 

da erovnul-eTnikur urTierTobaTa prob-

lemebis mogvarebis sakiTxic. 

Ggasul wlebSi agrosamrewvelo 

kompleqsis  sferoSi warmoebuli produqciis 

pikuri maCveneblebi iyo: yurZnis Rvino – 22 

mln dekalitri, xil-bostneulis konservebi – 

1200 mln p.q., pirveladi gadamuSavebis Cai – 140 

aTasi tona; eTerzeTovani nedleuli – 51 

aTasi tona, sakvebi Tevzis produqcia – 83 

aTasi tona; 20 aTasi tona fermentirebuli 

Tambaqo da a.S. 

Kkvebisa da gadamamuSavebeli mrew-
veloba uzrunvelyofda soflis meurneobaSi 
warmoebuli nedleulis srul aTvisebas da, 
Sesabamisad, soflis mosaxleobis dasaqmebas. 
Mmxolod kvebis mrewvelobaSi dasaqmebuli iyo 
80 aTasze meti adamiani. maT Soris Cais 
mrewvelobaSi – 18,6, purisa da sakonditro 
mrewvelobaSi _ 14,  sakonservo _ 11, Rvinis – 
7,5, Tambaqos warmoeba _ 7,9, xorcisa da rZis _  
8,5, Tevzis – 3,6 da a.S.  

1991-2012 wlebSi kvebis mrewvelobis 
sawarmoebis umravlesobam funqcionireba 
Sewyvita. maTi sawarmoo simZlavreebis didi 
nawili imdroindeli mTavrobis xelSewyobiT 
sazRvargareT jarTad gaiyida, Sewyda kadre-
bis momzadeba. amasTan dakavSirebiT,Asoflis 
meurneobaSi  arsebuli nedleulis damzadebis 
SesaZleblobebi dRemde rCeba gamouyenebeli 
rezervis mdgomareobaSi, rac gadauWrel 
problemad tovebs mosaxleobis soflad 
dasaqmebas, qveynis saeqsporto potencialis 
aTvisebis saqmes. amasTan,  dRemde ar  
arsebobs am sferos aRorZinebis mecnierulad 
dasabuTebuli arc koncefcia da arc 
calkeuli dargebis ganviTarebis konkretuli 
programebi. B 

bolo wlebis gamocdilebam gviCvena, 
rom saqarTveloSi warmoebuli alkoholiani 
kvebis produqtebidan arc erTze ar arsebobs 
moTxovnileba sazRvargareTis qveynebSi.  
rogorc evropis, aseve amerikis bazrebi 
gajerebulia sufris RvinoebiTa da xil – 
kenkrovanTa wvenebiT, sxva tradiciuli kvebis 
produqtebiT,  ris gamoc aqtualur sakiTxs 
warmoadgens axali mimarTulebebis gamokvleva, 
adgilobrivi nedleulis resursebis 
gamoyenebiT konkurentunarian produqciis 

warmoebis mizniT. 
saqarTveloSi arsebobs 450-500 aTasi 

tona yurZnis damzadebis SesaZlebloba. Ees 
yurZnis is realuri raodenobaa, romelsac 
vamzadebdiT gasul wlebSi sufris Rvinoebis 
misaRebad. dRes es maCvenebeli 100-120 aTas 
tonamde davida, magram SeimCneva yurZnis 
damzadebis zrdis tendencia mas Semdeg, rac 
gaizarda qarTuli Rvinoebis eqsporti 
ruseTis bazarze. 

yurZnis gadamuSavebisas warmoiSoba  
myari narCenebi, romelTa raodenoba aRwevs 

sawyisi nedleulis 30-32%.  YყurZnis myari 
narCenebi Seicavs yurZenSi arsebuli 
bioaqtiuri, samkurnalo-profilaqtikuri 
daniSnulebis nivTierebebis ZiriTad nawils, 
romlebic  rCeba am narCenebSi mTlianad 
(TeTri yurZnis gadamuSavebisas) an nawilobriv 
(wiTeli Rvinis warmoebisas). 

Sesabamisi teqnologiis ararsebobis 
gamo, yurZnis gadamuSavebis narCenebma 
msoflioSi  ver hpova  gamoyeneba, garda im 
SemTxvevebisa, rodesac myar narCenebs iyeneben 

yurZnis brendis (WaWis arayi saqarთveloSi) 
misaRebad. Aam SemTxvevaSic bioaqtiuri 
nivTierebebis ZiriTadi nawili  rCeba 
narCenebSi, ar gamoiyeneba da anagvianebs 
garemos.  

 yurZnis myari narCenebi gamdidrebulia 
fenoluri naerTebiT, romlebic warmoadgenen 
antioqsidantur, antikancerogenul nivTie-
rebebs da Sesabamisad SeiZleba gamoyenebul 
iqnan samkurnalo-profilaqtikuri daniSnule-
bis produqtebis misaRebad. es narCenebi aseve 
mdidaria dabalmetoqsilirebuli peqtinovani 
nivTierebebiT, romelTac unari aqvT adamianis 
organizmidan gamoitanon mZime metalebi da 
radioaqtiuri nivTierebebi, da amdenad maTi 
gamoyenebiT SeiZleba damzaddes msoflio 
bazarze moTxovnili radiopro-teqtoruli 

daniSnulebis kvebis produqtebi.      
yurZnis peqtini gamoirCeva sxva 

danarCeni mcenareuli nedleulidan miRebuli 
peqtinisagan imiT, rom is Sedgeba dabalmeto-
qsilirebuli galaqturonJavebisagan. dabalme-
toqsilirebul peqtins gaaCnia adamianis 
organizmidan mavne nivTierebebis gamotanis 
meti unari maRalmetoqsilirebul peqtinTan 
SedarebiT.    

zemoTqmulidan gamomdinare SeiZleba 
davaskvnaT, rom yurZnis gadamuSavebis myari 
narCenebi warmoadgenen SesaniSnav nedleuls 
funqcionaluri daniSnulebis – antioqsi-
danturi, radioproteqtoruli, antidiabeturi  
da  antikancerogenuli kvebis produqtebis 
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agraruli seqtoris funqcionirebis 
ekonomikuri analizi naTlad warmoaCens 
qarTuli soflisa da misi mosaxleobis 
yvelaze mniSvnelovan problemas: gadammu-
Savebeli sawarmoebi, romlebic ZiriTadad 
warmodgenilni arian mogebaze orientirebuli 
organizaciul-samarTlebrivi formis – Sps-s 
saxiT, mogebis gazrdis mizniT axdenen 
glexobisgan soflis meurneobis produqciis 
Sesyidvas rac SeiZleba dabali fasiT. rac 
xSir SemTxvevaSi ver anazRaurebs produqciis 

warmoebaze gaweul danaxarjebsac ki. isini 
praqtikulad gadaiqcnen gadaulaxav barierad 
glexobasa da Tavisufal bazars Soris. 
interesTa aRniSnuli konfliqti, romelic 
gamowveulia sabWoTa epoqidan gadmoyolili  
sasoflo-sameurneo sistemis araswori, orga-
nizaciuli mowyobiT, mniSvnelovanwilad 
gaxda safuZveli erTis mxriv – soflebidan 
mosaxleobis gaZlierebuli migraciisa da 
meore mxriv – agraruli warmoebis 
paralizebisa.  

sawarmoo urTierTobaTa aseTi formis 
ganviTareba da glexobidan produqciis 

Semsyidveli, mxolod sakuTar mogebaze 
orientirebuli organizaciebis xelSewyoba 

soflis mosaxleobisTvis, saboloo angariSiT, 

ukuSedegis momtani iqneba. kerZod, soflis 

mosaxleobas (gansakuTrebiT miwis wvril 

mesakuTreebs, romlebic soflis mosaxleobis 

umravlesobas Seadgenen) sabolood daukargavs 
soflis meurneobis produqciis warmoebis 

motivacias da rac mTavaria, soflad 

cxovrebisa da socialur-ekonomikuri ganviTa-

rebis perspeqtivas.  
sxva sityvebiT. rom vTqvaT, xdeba glexis 

sruli eqspluatacia: glexs praqtikulad ar 
aqvs imis saSualeba, rom gaisad am dros erTi 
lariT ufro mdidari iyos, vidre dRes aris. 
amasTan, unda gvaxsovdes, rom sofeli pirvel 
yovlisa aris saxlobis erTeuli da ara 
meurneobisa. soflis ganviTarebis erT-erTi 
mTavari mizania soflis mosaxleobis yofiTi 
statusis miaxloebiT gaTanabreba qalaqis 
mosaxleobis statusTan (anu sofelsa da 
qalaqs Soris socialur-kulturuli gansxva-
vebebis Semcireba), rasac soflad adamianTa 
resursebis SenarCuneba-ganviTarebisTvis da 
amgvarad, soflis meurneobisa da agrosa-
sursaTo warmoebis gafarToebuli aRwarmo-
ebisTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs. 

swori poziciis Camoyalibeba upirveles 

yovlisa gulisxmobs, rom calsaxad da 

kategoriulad iqnes gansazRvruli – romeli 

organizaciul-samarTlebrivi forma aris 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015 wlis 25 

dekembers moismisa akademikos paata koRuaSvilis moxseneba “soflad kooperaciis procesebis 

ganviTarebis Sesaxeb.” 

 

soflad kooperaciis procesebis ganviTarebis Sesaxeb. 

 
 

misaRebad.  

aRniSnuli narCenebidan bioaqtiuri nivTi-
erebebis amosaRebad 

 (eqstragirebisaTvis) Cveulebriv iyeneben 
marilmJaviT SemJavebul wyalxsnarebs an eTilis 
spirts. Aam eqstragentebis gamoyeneba arTulebs  
process da aZvirebs miznobrivi produqtis Ri-
rebulebas. Mamdenad, aqtualur sakiTxs warmo-
adgens iafi da Tan naturaluri eqstragentis 
gamoyeneba saRebavisa da bioaqtiuri eqstraqtebis 
misaRebad.  aseT eqstragentad Cvens mier gamo-
yenebul iqna sakoniake Rvinis gadadenisas 
darCenili buyi anu alkoholmoSorebuli Rvino. 

sabrende (sakoniake) Rvinis gamoxdis dros 
warmoiqmneba Txevadi narCenebi, romlebic ver 
pouloben gamoyenebas da anagvianeben garemos. 
(sur.6). cxrilSi 3 naCvenebia Rvinis gadamu-
Savebis  narCenebis (Rvinis buyi) qimiuri Sed-
geniloba, romelic gvarwmunebs  imaSi, rom es 
narCenebi  praqtikulad igive Sedgenilobisaa, 
rogorc naturaluri Rvino, im gansxvavebiT, rom  
isini ar Seicaven mxolod eTilis spirts.  

Cvens mier pirvelad iqna dadgenili, rom 
Rvinis narCenebi SeiZleba gamoyenebul iqnas 
eqstragentad zemoT naxsenebi yurZnis  myari 

narCenebidan bioaqtiuri nivTierebebis, mRebavi 
nivTierebebis eqstragirebisaTvis. 

yurZnis bioaqtiuri nivTierebebiTY gamdi-
drebuli  eqstraqti warmoadgens safuZvels fun-
qcionaluri daniSnulebis sasmelebis misaRebad. 
aseTnairad ჩvens mier miRebul iqna sasmeli 
“bioanti”, romelic warmoadgens antikance-
rogenur, antidiabetur da radioproteqtoruli 
daniSnulebis produqts. 

 bioanti SeiZleba gamoyenebul iqnas 
uSualod, rogorc samkurnalo-profilaqtikuri 

daniSnulebis sasmeli. Aაmasთan erთad, ჩვენს მიერ 

სaqarTvelosa da holandiaSi Catarebuli gamo-

kvlevebiT dadginda, rom bioanti შeiძleba 
gamoyenebul iqnas rogorc puris naturaluri 

danamati – gamaumjobesebeli. 
 mTels msoflioSi puris gasaumjobeseblad 

(danamatad) amJamad gamoiyeneba xelovnuri 
gamaumjobeselebi – gluteni, romelic iwvevs 
umZimes daavadebas – celiakias, ris gamoc 
mkveTrad gaizarda moTxovnileba naturalur 
gamaumjobeseblebze.  

`bioanti~, rogorc naturaluri gama-
umjobesebeli, warmatebiT gamoicada saqarTve-
losa da holandiis sawarmoebSi. Mman mTlianad 
Secvala xelovnuri gamaumjobesebeli `gluteni~.  
imavdroulad bioantze damzadebuli pur – 
funTuSeuli warmoadgens funqcionaluri daniS-
nulebis produqts.           
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ufro axlos agrarul seqtorSi saxelmwifos 
socialur da ekonomikur misiasTan da 
Sesabamisad romel maTgans SeiZleba mieniWos 
prioriteti saxelmwifo xelSewyobis Tvalsa-

zrisiT.  
sasoflo teritoriebze, sadReisod 

arsebuli socialuri, ekonomikuri, demo-
grafiuli, sameurneo da sxva mZime 
problemebis fonze, sasoflo-sameurneo 
kooperaciis saSualebiT SesaZlebelia ori 
ZiriTadi sawyisis gaerTianeba, kerZod, sa-
kuTrebis (romelic aZlevs mis mflobels 
arCevanis Tavisuflebas) da masStaburi 
warmoebis ganviTarebis (rac ganapirobebs 
erTi mxriv – teqnikur da ekonomikur 
upiratesobas da meores mxriv – avtoritetsa 
da wonas sasaqonlo da safinanso bazrebze). 

saqme exeba aTiaTasobiT wvril glexur 
(ojaxur) meurneobas, romlebsac arc 
gamocdileba da arc finansuri saSualebebi 
ar gaaCniaT damoukideblad fexze 
dadgomisaTvis. swored aseT viTarebaSia 
saxelmwifo valdebuli qmediTi daxmareba 
gauwios glexTa kooperaciul gaerTianebebs 
da izrunos maTi finansuri mdgomareobis 
gajansaRebisTvis. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
miviRebT daclil soflebs, rac, ra Tqma 
unda, ar Sedis qveynis interesebSi.  

kooperativebis muSaobis stili moqni-
lia da dRevandeli moTxovnilebebis adekva-
turi. saxelmwifosaTvis igi warmoadgens 
Zlier da sando partniors soflad rTuli 
ekonomikuri da organizaciuli problemebis 
mogvarebisas. sayuradReboa isic, rom 
agrosamrewvelo integraciisa da kooperaciis 
mravali warmatebuli magaliTi gviCvenebs, 
rom kooperaciuli Sromis ukugebis xarisxi 
gacilebiT maRalia individualur SromasTan 
SedarebiT.  

am miznis realizacia SesaZlebeli 
iqneba mxolod miwis wvril mesakuTreTa 
nebayoflobiTi kooperaciuli gaerTianebebis 
Seqmnisa da maTi gadammuSavebel sawarmoebTan 
integrirebis gziT. aseTi sistemis formi-
rebiT glexebs miecemaT agronedleulis 
warmoebis, gadamuSavebisa da realizaciis 
erTiani sawarmoo ciklis Seqmnis SesaZleb-
loba, sadac produqciis Rirebuleba yovel 
sameurneo safexurze izrdeba da agronedle-
ulis mwarmoeblebi dainteresebulni iqnebian 
saboloo produqciis realizaciidan mniSvne-
lovnad gazrdili mogebiT.      

kooperaciuli warmoebis organizaciuli 
forma unda iyos imdenad sruli, rom adgils 
ar utovebdes sawarmooO procesSi sxvis 
(araadgilobrivis) diqtats.  

am proeqtis  ganxorcielebiT miRebuli 

sinergiuli efeqti realurad    gamoixateba: 

1. qveyanaSi sasoflo-sameurneo kooperaciis 

intensiur ganviTarebaSi; 

2. soflis  meurneobis produqciis war-

moebis, gadamuSavebisa da realizaciis 

erTiani ciklis SeqmnaSi, sadac pirveladi 
produqciis mwarmoeblebi yovelgvari 
Suamavali rgolebis gareSe miiReben 
mniSvnelovnad gazrdil Semosavlebs 

saboloo produqciis realizaciidan; 

3. evropuli tipis, vertikaluri 

integrirebis principze dafuZnebuli,  
ordoniani kooperaciuli sistemis 

CamoyalibebaSi, romlis farglebSi 
moxdeba pirveladi produqciis 
mwarmoebelTa saxelmwifo mxardaWera ara 
mxolod maT mier warmoebuli produqciis 

realizaciis sakiTxSi, aramed am 

produqciidan likviduri, maRali 

xarisxis produqtis SeqmniT,  rac 
gacilebiT met sargebels moutans ro-

gorc fermers, aseve qveyanas; 

4.  demokratiul da socialuri solida-

robis principebze dafuZnebul sasoflo-
sameurneo kooperaciis klasikuri 

Sidasawarmoo urTierTobebis  danergvaSi; 

5. SedarebiT  wvrili 3-5 wevriani koope-

rativebis magivrad (samwuxarod dRemde 
dafuZnebuli kooperativebis absoluturi 

umravlesoba swored aseTia),  mraval-

wevriani  (minimum 50 wevri) kooperativebis 
stimulirebaSi da pirveli donis koo-
perativebis mier  sawarmoo da marke-
tinguli funqciebiT aRWurvili meore 

donis kooperativis SeqmnaSi; 

6. sistemur-sinergiuli efeqti miiRweva 
Semdegi ZiriTadi komponentebis erTobli-

obis safuZvelze: 

–  ekonomikuri efeqti, 

–  socialuri efeqti, 

– proeqtis sicocxlisunarianoba. 
im SemTxvevaSi, Tu saxelmwifo ar 

ganaxorcielebs sasoflo-sameurneo koopera-
ciis xelSemwyob RonisZiebebs, da moaxdens 
mxolod mogebaze orientirebuli 
organizaciul-samarTlebrivi formebis xel-
Sewyobas, „iafi sesxisa“ da `Tanadafinansebis~ 
programebis farglebSi maSin: 

1. ver moxerxdeba soflis meurneobis 
produqciis warmoebis, gadamuSavebis da 
realizaciis erTiani ciklis Seqmna; 

2. agroseqtori praqtikulad Caiketeba 
kooperaciuli, socialur solidarobaze 
dafuZnebuli, demokratiuli da civili-
zebuli Sidasawarmoo urTierTobebis 
ganviTarebisTvis. is gadaiqceva feodaluri 
sawarmoo urTierTobebis asparezad, sadac 
agromwarmoeblebidan nedleulis Sesyidva 
moxdeba im fasebiT, romelsac maT ukarnaxebs 
mxolod sakuTar mogebaze orientirebuli 
gadammuSavebeli sawarmo; 

3.  cxadia aseTi midgoma mxolod 
ukuSedegis momtani iqneba, rac safuZvelSive 
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ewinaaRmdegeba qarTuli soflis interesebs. 
sasoflo-sameurneo sistemis ganviTarebaSi 
kooperativs, rogorc organizaciul – samar-
Tlebriv formas, prioritetuli mniSvneloba 
unda mieniWos sxva formebs Soris.  

sxva SemTxvevaSi ekonomikuri procesi am 
seqtorSi mimarTuli iqneba ara glexTa 
Semosavlebis zrdaze, armed maTi ekonomikuri 
interesebis SezRudviT gadammuSavebel 
sawarmoTa (Sps) mepatroneebis gamdidrebaze. 
sawarmoo kooperaciisTvis damaxasiaTebeli 
yovelgvari sikeTe (Semosavlebis intensiuri 
zrda, demokratiuli da samarTliani socio-
ekonomikuri garemos formireba) praqtikulad 
daixureba adgilobrivi mosaxleobis 
absoluturi umravlesobisTvis da moxmardeba 
mxolod ramdenime adamianis kidev ufro 
gamdidrebas, rac iqneba pirdapiri miniSneba 
xelisuflebis maRal eSelonebSi sasoflo-
sameurneo kooperaciis arsis sruli 
gaucnobiereblobis, an mavanTa korufciuli 
interesebis Sesaxeb.  

Sps-ebisa da mogebaze orientirebuli 
sxva organizaciul-samarTlebrivi formebis 
ganviTarebas, ra Tqma unda, Tavisi adgili 
gaaCnia sabazro ekonomikis pirobebSi, magram 
roca arsebobs agrowarmoebis ganviTarebis 
sxva, ufro Zlieri socialuri da ekonomi-
kuri motivebi, maTi ignorireba seriozul 
meTodologiur Secdomad unda CaiTvalos. 

saqarTvelos mTavrobis mier dawyebuli 
soflis meurneobis daxmarebis RonisZiebaTa 
warmatebiT ganxorcieleba didad aris 

damokidebuli rig konkretul sakiTxebze, 
romelTa Soris yvelaze mniSvnelovania 

sasoflo-sameurneo sistemis swori organiza-

ciuli modelis SerCeva, anu im organizaciul-

samarTlebrivi formis dadgena, romelic 
uzrunvelyofs am daxmarebis ukugebis 
yvelaze maRal xarisxs. aseTi midgoma mniSv-
nelovnad afarToebs daxmarebis potenciur 
mimRebTa wres. uzrunvelyofs erTis mxriv – 
finansuri da organizaciuli resursebis 
miznobriv mimarTvas da meore mxriv – 
aucilebeli kanonqvemdebare normatiuli 
aqtebis miRebas. samwuxarod, ise rogorc 
yovelTvis, axlac arsebobs saSiSroeba, rom 
araswori konceptualuri midgomebis 
SemTxvevaSi gaweuli finansuri daxmarebis 
Sedegebi iqneba dabali qmediTunarianobis 
mqone, an sulac ukuSedegis momtani, rogorc 
xdeboda am bolo aTwleulSi.  

swored aseT SecdomasTan gvaqvs saqme 
e.w. „iafi sesxisa“ da `Tanadafinansebis~ 
(10:40:50) programebTan mimarTebaSi, sadac 
dafinansebuli proeqtebis absoluturi 
umravlesoba mxolod sakuTar mogebaze 
orientirebul organizaciul formebze, Ziri-
Tadad, Sps-ebze modis da maT Soris ar aris 
arc erTi sasoflo-sameurneo kooperativi. 
axlad Seqmnili sasoflo-sameurneo 

kooperativebis da glexobis absolutur 
umravlesobas rigi mizezebis (upirveles 
yovlisa komerciuli bankebisTvis aramim-
zidveli sagarantio uzrunvelyofa) gamo, 
praqtikulad ar gaaCniaT perspeqtiva daak-
mayofilon komerciuli bankebis moTxovnebi 
iafi  kreditis miRebaze. amitom aucilebelia 
moiZebnos sasoflo-sameurneo kooperativebis 
ganviTarebis xelSemwyobi sxva gzebi.  

erT-erT aseT mimarTulebas, xelSek-
rulebis safuZvelze, arsebuli saxelmwifo 
Tu kerZo sawarmoebis mier sasoflo-
sameurneo kooperativebis warmoebuli 
pirveladi produqciis (nedleulis) gadamu-
Saveba warmoadgens, sadac gadamuSavebuli 
saboloo produqti SesaZloa iyos koope-
rativisa da sawarmos erToblivi wilobrivi 
sakuTreba (Tumca xelSekrulebaSi SeiZleba 
iyos saboloo produqtis TanamesakuTreobis 
sxva formac). gadamuSavebuli produqciis 
realizaciidan miRebuli Semosavlis (mogebis) 
garkveuli nawili moxmardeba am kooperativis 
ganviTarebisTvis saWiro RonisZiebebs, xolo 
darCenili nawili gadanawildeba koopera-
tivis wevrebze maT mier gadammuSavebel 
sawarmoze miwodebuli nedleulis Rire-
bulebis proporciulad.  

rac Seexeba sofel darCelis Txilis 
mwarmoebel kooperativs, igi unda Camo-
yalibebuliyo, rogorc meore donis 
integrirebuli kooperaciuli sawarmo (Txi-
lis warmoeba, dasawyobeba, Sroba, namtvrev-
naWuWisagan gaTavisufleba, dakalibreba, 
moxalva, dafqva sxvadasxva fraqciebad, 
vakuumuri SefuTva-dafasoeba da realizacia) 
da ara ise, rogorc Seiqmna, mxolod Txilis 
warmoeba, dasawyobeba, namtvrev-naWuWisagan 
gaTavisufleba, da Sroba. es aris Sekvecili, 
arasruli (gamesamedebuli) sawarmoo cikli, 
rodesac mogebis udidesi nawili am 
produqciis Semsyidvel-gadammuSaveblebs 
rCebaT, romlebic Tavad daakalibreben, 
moxalaven, dafqvaven sxvadasxva fraqciebad, 
vakuumurad SefuTaven-daafasoeben da gayidian 
mas da ara kooperativis wevrebs.  

glexebi, praqtikulad, daucveli 
poziciebis gamo iZulebuli iqnebian daTanx-
mdnen Txilis Sesyidvis SeTavazebul 
(diskriminaciul) fass, rac avtomaturad 
gamoiwvevs soflis meurneobis produqciis 
warmoebis motivaciis da adgilze socialur-
ekonomikuri ganviTarebis perspeqtivis 
moSlas da rac mTavaria, soflad cxovrebis 
gaufasurebas. jamSi: glexs Semosavali an 
igive darCeba, an umniSvnelod gaezrdeba. 
kooperativis wevrebs, xvedriT wilad 
mxolod Txilis movla-gaSeneba da moyvana 
RarCeba, rac sabolood imis safrTxes 
Seqmnis, rom glexi Txilis plantacias 
gayidis da soflidan aiyreba. G  

gamosavali, am etapze, sasoflo-
sameurneo kooperativebis gadammuSavebel 
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sawarmoebTan (Sps)A kooperirebis sxvadasxva 
formiT TanamSromlobaSia.   

saqarTvelos udavod SeuZlia, koope-
raciul sawyisebze moaxdinos soflad mosax-
leobis samewarmeo aqtivobis mobilizacia da 
ara marto soflis meurneobis, aramed masTan 
teqnikur-teqnologiurad dakavSirebuli 
dargebis swrafi reabilitaciac da Semdgomi 
ganviTarebac. socialur solidarobaze 
dafuZnebuli meurneobriobis axali formebis 
damkvidrebas avtomaturad mosdevs soflis 
mosaxleobis masobrivi dasaqmeba, maTi 
Semosavlebis mkveTri zrda, agraruli Sromis 
avtoritetis amaRleba, socialur-ekonomikuri 
ganviTarebisTvis xelsayreli pirobebis 
Seqmna, ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis 
migraciis SeCereba, soflis, rogorc 
teritoriuli erTeulis kompleqsuri da 
daCqarebuli ganviTareba. esaa cnebis `jansaRi 
saSualo fena~ realuri Sinaarsi. 

gvaxsovdes: konkurencia yvela warmoebis 
optimaluri regulirebis uZlieresi 
universaluri meqanizmia. sadac es meqanizmi 
ukmarisia, Sedegis miRebisaTvis, iq arsebobs 
erTaderTi mizezi. es mizezia mizanmimarTuli 
urTierTkoordinirebuli moqmedeba saqonel-
mwarmoebelTa – am SemTxvevaSi – glexTa 
winaaRmdeg.  

saqarTvelos parlamentis mier 
`sasoflo-sameurneo kooperativis Sesaxeb~ 
kanonis miRebas dasabami unda mieca 
saqarTvelos ekonomikis mniSvnelovani darge-
bis axleburi, organizaciuli mowyobisTvis, 
rac pirdapir unda asaxuliyo mosaxleobis 
ekonomikur da socialur mdgomareobaze. 
kanonis arasrulyofilebis gamo es ase ar 
xdeba. 

ar SeiZleba yuradRebis gareSe 
davtovoT kanonis is xarvezebi, romlebic 
momavalSi kidev ufro negatiurad aisaxeba 
kooperaciis procesze. kerZod, kanoniT ar 
xdeba sasoflo-sameurneo kooperativis 
Semosavlebis ganawilebisa da sapaio fondis 
formirebis ZiriTadi wesebis gansazRvra, 
mogebisa da zaralis sakiTxis regulireba. 

`sasoflo-sameurneo kooperativis Sesa-
xeb~ kanonma ar gaiTvaliswina aranairi 
ekonomikur-finansuri meqanizmi saxelmwifos 
mxridan kooperativebis xelSewyobis mizniT, 
rac unda ganaxorcielos sasoflo-sameurneo 
kooperativebis saagentom da romelic 
mimarTuli unda iyos mxolod kooperativebze 
da aranair sxva organizaciul-samarTlebriv 
formebze. finansuri xelSewyobis gareSe 
saqarTveloSi kooperativebis ganviTarebis 
seriozuli procesis dawyeba praqtikulad 
SeuZlebelia. es procesi gansakuTrebiT 
pozitiuri Sedegebis momtani iqneba mTian 
raionebSi da omiT dazaralebul 
sazRvrispira soflebSi, sadac Cvens Tvalwin 
mimdinareobs mkveTrad uaryofiTi socialur-
ekonomikuri da demografiuli procesebi. 

kanoniT `sasoflo-sameurneo kooperati-
vis Sesaxeb~ ar xdeba kooperativis Siga 
sawarmoo urTierTobaTa maregulirebeli 
ZiriTadi wesebis gansazRvra. es aris 
umniSvnelovanesi komponenti, romlis 
saSualebiT SesaZlebelia kooperativma 
SeinarCunos misi ZiriTadi arsi, rac 
ganasxvavebs mas mogebaze orientirebuli sxva 
organizaciul-samarTlebrivi formebidan 
(Sps, saaqcio sazogadoeba da sxv.). 
kooperativis arsebobis mizanSewonilobis 
ganmsazRvreli ZiriTadi faqtori unda iyos 
ara sapaio fondSi Setanili fuladi da sxva 
saxis qonebrivi saxsrebi, romelic mepaies 
aZlevs dividendebis miRebis saSualebas, 
aramed misi wevrebis SromiTi resursebis 
kapitalizacia, sadac dominantia Sroma, 
xolo materialuri resursebis erTaderT 
daniSnulebas – ara sapaio Senatanebis 
proporciulad dividendebis miReba, aramed 
kooperativis wevrTa Sromis ukugebis maRali 
xarisxis uzrunvelyofa warmoadgens.  

swored am ori komponentis – SromiTi 
da materialuris organuli SerwymiT, (sadac 
dominantia Sroma, xolo materialuri 
resursebis erTaderTi daniSnulebaa – ara 
gazrdili dividendebis miReba, aramed 
kooperativis wevrTa Sromis ukugebis maRali 
xarisxis uzrunvelyofa), miiRweva maRali 
ekonomikuri efeqtianobis, socialur solida-
robaze da samarTlianobaze dafuZnebuli 
sistemis formireba. 

evropuli tipis kooperativebis gamoc-
dilebidan yvelaze niSandoblivia is, rom 
kooperativis mogeba nawildeba ara sapaio 
Senatanebis, aramed kooperativis saerTo 
sameurneo brunvaSi misi wevrebis monawi-
leobis proporciulad. am mimarTulebiT 
ganviTarebuli yvela warmatebuli qveyana 
qmnis Sesabamis normatiul-sakanonmdeblo 
bazas, riTac axdenen kooperativebis 
Sigasawarmoo urTierTobebis regulirebas 
sakanonmdeblo doneze im mTavari mizniT, rom 
am urTierTobebSi ganmsazRvreli iyos 
SromiTi resursis faqtori da masze 
materialurma kapitalma, sapaio Senatanebis 
saxiT, ar moaxdinos dominanturi zegavlena. 

rac Seexeba sapaio Senatanebis 
Seusabamobas kooperativis wevrebis monawile-
obasTan kooperativis saerTo sameurneo 
brunvaSi, aman, ra Tqma unda, asaxva unda 
hpovos kooperativis mogebis ganawilebaSi. 
swored amisTvis aris gansazRvruli iseTi 
kategoriebi, rogoricaa aucilebeli da 
damatebiTi sapaio Senatanebi da maTi 
regulirebis wesebi. 

aseTi administraciuli regulaciebis 
gareSe kooperativebi ver uzrunvelyofen 
yvelaze mTavars – iyvnen orientirebuli 
SromiTi resursis kapitalizaciaze, mis 
maqsimalur ukugebaze da ara fuladi da 
materialuri resursebis dabandebiT 
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mrgvali magida  

“სოფლის მეურნეობის ქართული  პროდუქტების ექსპორტის თანამედროვე 

მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო პერსპექტივები" 
 

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
sakonferencio darbazSi 2015 wlis  29 oqtombers   gaimarTa 

samecniero seminari: “აგროეკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და 

მათი გადაჭრის გზები საქართველოში.” 
 

dividendebis miRebaze (Sps-ebisa da sxva 
momgebiani sawarmoebis msgavsad). 

zogierT qveyanaSi arsebobs gansxvave-
buli praqtikac: sakanonmdeblo doneze xdeba 
kanonis miReba sasoflo-sameurneo kooperaciis 
Sesaxeb gamartivebuli wesiT, romelic ar 
axdens kooperativebis Sigasawarmoo urTier-
Tobebis regulirebas, magram am SemTxvevaSi 
es sakiTxi regulirdeba qveynis mTavrobis, an 
Sesabamisi saxelmwifo uwyebis normatiuli 
aqtiT, rac umetes SemTxvevaSi xdeba 
sasoflo-sameurneo kooperativebis tipuri 
wesdebis miReba-damtkicebiT. 

saqarTvelos sakanonmdeblo organom 
Tavis droze es sakiTxebi ar miiCnia saTana-
dod mniSvnelovnad, rom sxva ganviTarebuli 
qveynebis msgavsad moexdina sasoflo-
sameurneo kooperativebis Sigasawarmoo urTi-
erTobebis kanonmdeblobiTi regulireba.   

agrosamrewvelo integraciisa da 
kooperaciis sistemur-sinergiul efeqtze 
gavlenas axdens rigi negatiuri faqtorebi, 
rac ZiriTadad sasoflo-sameurneo koopera-
ciis arsisa da mniSvnelobis arasakmaris 
gacnobierebasa da ZiriTadi principebis 
darRvevasTan aris dakavSirebuli. Tavis 

Sekaveba am kuTxiT adekvaturi qmediTi 
RonisZiebebis gatarebisa da warmatebuli 
ekonomikis qveynebis mdidari gamocdilebis 
gaziarebisagan, aucileblad Seqmnis seri-
ozul problemebs, rac negatiurad aisaxeba 
ukve gatarebuli da gasatarebeli Ronis-
Ziebebis efeqturobaze da mosalodnel 
sistemur-sinergiul efeqtze.  

mogvianebiT, magram mainc misasalmebelia 
is faqti, rom soflis meurneobis saministrom 
moamzada da parlaments warudgina `sasoflo-
sameurneo kooperativis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonSi Sesatani cvlilebebis paketi. 

Ddaskvnis magier. saxelmwifom calsaxad 
unda gansazRvros, rom sasoflo-sameurneo 
kooperaciis ganxorcieleba warmoadgens 
masStabur RonisZiebaTa erTobliobas, 
romelic gamiznulia uSualod soflad 
mcxovrebi adamianebis da saboloo angariSiT, 
mTeli sazogadoebis sasikeTod. arsebuli 
realobis gaTvaliswinebiT swored saxel-
mwifom unda aiRos pasuxismgebloba da 
ganviTarebuli qveynebis msgavsad ikisros am 
mniSvnelovani procesis forsirebulad da 
efeqturad warmarTvis makoordinirebeli, 
maorganizebeli da xelSemwyobi funqcia. 

 

      
             saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio 

darbazSi 2015 wlis  28 oqtombers   gaimarTa mrgvali magida: “სოფლის მეურნეობის 

ქართული  პროდუქტების ექსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო 

პერსპექტივები".  mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosebma: o. QqeSelaSvilma, T. 
kunWuliam, n. baRaTuriam, n. qarqaSaZem. akademiis wevr-korespondentma paata 
koRuaSvilma. msjeloba Seexeboda saqarTvelos sasoflo-sameurneo produqciis 
saeqsporto potencials, gadamamuSavebeli  mrewvelobis saeqsporto 
SesaZleblobebs da moculobebs, arsebul problemebs da maTi gadaWris 
RonisZiebebs. 

 

სამეცნიერო სემინარი 

“აგროეკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის 

გზები საქართველოში.” 
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pirvel 2 dRes Catarebul sxdomebSi 
moxsenebiT gamovidnen: ICARDA-s, CIMIT-

s, BIOVERSITI-s, ILRI-s, CIP-is,ICRISAT-is, 
CIAT-is da sxvaTa generaluri direqtorebi 
(sul 15), romlebmac warmoadgines momavali 
5 wlis programebi, romlebic winaswar iyo 
darigebuli fondis sabWos wevrebze. 
gansxvavebiT wina wlebisagan, axali 
programebi Sedgenilia erTi “portfelis” 
principiT, anu SemuSavebuli iqna 
kompleqsuri programebi romlis 
Semsruleblebic arian centrebi, prob-
lemebis mixedviT. esenia: mSral regionebSi 
samarcvle parkosani kulturebis Seswavla; 
Tevzi; tye da tyis landSafti; 
mecxoveleoba; simindi; xorbali; brinji; 
banani da tuberini mcenareebi; klimatis 
cvlileba; genbankebi; kveba da 
janmrTeloba; politika da marketingi; 
wyali; niadagebi da ekosistema. fondis 
sabWos danarCeni sami sxdoma Catarda 
sursaTis politikis kvleviT centrSi 
(IFPRI), sadac monawileoba miiRo mxolod 
fondis sabWos wevrebma, romlis 
SemadgenlobaSic iyvnen: amerikis, kanadis, 
meqsikis, CineTis, iaponiis, 

avstraliis,  indoeTis, safrangeTis, 
britaneTis, belgiis, norvegiis, germaniis, 
niderlandebis, TurqeTis, nigeriis, aseve 
saerTaSoriso da donorma organizaciebma: 
msoflio banki, evropis kavSiri, IFAD, FAO, 
bil da melinda geitsis fondi da sxvaTa 
warmomadgenlebi. 

fondis sxdomaze sxva sakiTxebTan 
erTad, kidev erTxel ganxiluli iqna 
CGIAR-is centrebis mier momzadebuli 
winadadebebi. gamoTqmuli iqna SeniSvnebi, 
romlebic unda iqnas gaTvaliswinebuli 
momavali sxdomisaTvis, romelic gaimarTeba 
momaval wels q. romSi (italia) FAO-s 
ofisSi. 

 fondis sabWos sxdomaSi centraluri 
aziisa da samxreT kavkasiis (CACAARI) 
saxeliT aqtiuri monawileoba miiRo amave 
organizaciis Tavmjdomarem,  saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

prezidentma akadემიკოსმა g. aleqsiZem,   
romelmac Tavis gamosvlebSi mravali saint

ereso მოსაზრება   da winadadebebi წარად-  
gina, romlebSic gamokveTili iyo samxreT 

kavkasiisa  da  ცენტრალური   აზიის    ქვეყნების 
mniSvnelovani interesebi. 

      სემინარი შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის წევრ–კორეპონდენტმა თ. თურმანიძემ. 

 კლიმატის თანამედროვე ცვლილებებსა და მასთან დაკავშირებული სოფლის მეურნეობისათვის საშიში 

სტიქიური მოვლენების შესახებ მოხსენება გააკეთა  მეცნიერებათა დოქტორმა მ. შვანგირაძემ (გარემოს დაცვის 

სამინისტროს კლიმატის ცვლილებების სააგენტოს ხელმძღვანელი) და მეცნიერებათა დოქტორმა ბ. 

ბერიტაშვილმა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). კლიმატის ცვლილების გავლენაზე აღმოსავლეთ 

საქართველოში მოხსენება გააკეთა აკადემიის წევრ–კორეპონდენტმა თ. თურმანიძემ. მეცნიერებათა 

დოქტორმა ა. სიხარულიძემ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) თავის მოხსენებაში ყურადღება 

გაამახვილა სასოფლო–სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობაზე კლიმატის ცვლილების გავლენის 

მოდელირების საკითხებზე. კლიმატის ცვლილების გავლენაზე საქართველოს სუბტროპიკულ კულტურებზე 

თავის მოხსენებაში ისაუბრეს მეცნიერებათა დოქტორებმა გ. მელაძემ და მ. მელაძემ (საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტეოროლოგიის ინსტიტუტი). მეცნიერებათა დოქტორის გ. გოგიჩაიშვილის 

(გარემოს დაცვის სამინისტროს აგრო მელიორაციის დეპარტამენტი)  მოხსენება შეეხებოდა კლიმატის 

ცვლილებით განპირობებული სტიქიური მოვლენების ზეგავლენას საქართველოს ნიადაგების 

ნაყოფიერებაზე. დოქტორანტმა  გ. თეთრაძემ მოხსენება გააკეთა კლიმატის ცვლილების გავლენაზე 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 

        სემინარის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აკადემიკოსები: ზაურ ჩანქსელიანი და ნოდარ ჩხარტიშვილი. 

      სემინარის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული 

სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანმა გოგოლა მარგველაშვილმა. 

 
 

     mimdinare wlis  2-6 noembers q. vaSingtonSi (aSS) Catarda sasoflo- sameurneo 
kvleviTi organizaciebis konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos sxdoma, romelic 
gaimarTa msoflio bankis ofisSi. masSi monawileoba miiRes fondis sabWos 
wevrebma,CGIAR-is kvleviTi centrebis generalurma direqtorebma da maTi sabWos 
wevrebma, saerTaSoriso organizaciebis warmomadgenlebma. 

monawileoba saerTaSoriso TaTbirze 
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ssmm akademiis prezidenti, akad. g.aleqsiZe sasoflo-sameurneo kvleviTi 
organizaciebis konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos sxdomaze 

 (aSS, q. vaSingtoni, 04 noemberi, 2015) 

 
 

 

informacia 

saerTaSoriso samecniero konferencia 

qveynisaTvis aqtualur sakiTxebze 

 

mimdinare wlis 4, 5 da 6 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiaSi Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: “globaluri daTboba da 
agrobiomravalferovneba”. rogorc saTauridan Cans, aRniSnuli problema metad mniSvnelovania 
mTeli msofliosaTvis da maT Soris saqarTvelosaTvis. atmosferos saSualo temperatura 
dedamiwis zedapirze bolo saukunis ganmavlobaSi 0,74±0,180 -iT gaizarda. perspeqtivaSi XXI 
saukuneSi mosalodnelia dedamiwis atmosferos saSualo temperaturis Semdgomi zrda 1,1-6,40 С-
iT. globaluri daTbobis Sedegad garkveuli problemebi Seeqmneba dedamiwis 
biomravalferovnebas, romlis dacvisa da mdgradi gamoyenebis sakiTxebs didi yuradReba unda 
mieqces ara marto saqarTveloSi, aramed mTel msoflioSi. 

SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT 
ganxorcielebuli konferenciis mizani iyo mecnierebs  Soris informaciebis gacvla 
agrobiomravalferovnebis dRevandeli mdgomareobis, masTan dakavSirebuli dacvis sferos, 
genetikuri resursebis importisa da eqsportis, Tanamedrove teqnologiebis codnis Sesabamisi 
gamocdilebis Sesaxeb. 
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konferenciis muSaobaSi monawileoba mii-
Res belarusiis, poloneTis, ukrainis, 
italiis, yazaxeTis, tajikeTis, azerbaijanis 
da CrdiloeT oseTis gamoCenilma mecnierebma, 
agreTve saqarTvelos agraruli mimarTulebis 
saganmanaTleblo da samecniero dawesebu-
lebebis mecnierebma, magistrebma, doqtoran-
tebma da soflis meurneobis specialistebma, 
sul 160 mecnierma. 

konferenciaze    muSaoba    warimarTa   sam 
seqciaSi: “globaluri   daTboba da agrobio-
mravalferovneba memcenareobaSi”, 
“globaluri   daTboba   da     agrobiomraval-
ferovneba      mecxoveleobaSi”,       globaluri 
daTboba da agrobiomravalferovneba agroin-
JineriaSi”. konferenciaze sul warmodgenili 
iyo 146 moxseneba,   maT Soris saqarTvelodan 
85, romelTa   umetesoba   moxsenda msmenelebs 
konferenciis msvlelobisas. 

konferenciis muSaobaSi monawileoba 
miiRes da sainformacio moxsenebebi gaakeTes 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
ministris moadgilem T. marsagiSvilma, 
saqarTvelos soflis meurneobis ministris 
moadgileebma i. nozaZem da g.cofuraSvilma; 

moxsenebebiT gamovidnen agreTve sxvadasxva 
samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis 
da saqarTvelos sapatriarqos warmomad-
genlebi. 

konferenciis dasasruls miRebuli iqna 
“deklaracia_Tbilisi, 2015" (sam enaze), 
romelic SemdgomSi gaegzavnebaT rogorc 
saqarTvelos mTavrobas, aseve mowveuli 
stumrebis qveynebis mTavrobebs da samecniero 
dawesebulebebs. 

konferenciis msvlelobisas xeli moewera 
urTierTTanamSromlobis xelSekrulebebs 
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiasa da ukrainis belocerkvis erovnul 
agrarul universitets Soris, agreTve 
yazaxeTis mecxoveleobis da sakvebwarmoebis 
samecniero kvleviT institutTan. 

saqarTvelos soflis meurneobis mec-
nierebaTa akademiis da ukrainis vinicis 
saxelmwifo agraruli universitetis mier 
konferenciis farglebSi dafuZnda samecniero 
Jurnali “agraruli mecniereba da kvebis 
teqnologiebi”. JurnalSi SesaZlebeli iqneba 
statiebis gamoqveyneba qarTul, ukrainul, 
rusul da inglisur enebze. 

konferenciis mizani iyo globaluri 
daTbobisa da masTan dakavSirebuli agro-
biomravalferovnebis sakvanZo problemebis 
saerTaSoriso masStabiT ganxilva, misi 
uaryofiTi da dadebiTi Sedegebis aRniSvna 
da ekonomikis sxvadasxva dargisa da 
agrobiomravalferovnebis klimatur cvli-
lebebze adaptaciis mimarTulebiT rekomen-
daciebis miReba. 

konferencia amaxvilebs yuradRebas 
klimatze damokidebuli dargebisa da agro-
biomravalferovnebis kuTxiT arsebul da 
mosalodnel riskebze. 

samecniero forumis CarCoebSi moxda 
mecnierebs Soris gamocdilebis gaziareba 
rekomendaciebis SemuSebis xaziT, romelTa 
gaTvaliswineba SesaZlebels gaxdis minimi-
zirebuli iqnas klimatis globaluri 
cvlilebis gavlena ekonomikis sxvadasxva 
dargsa da agrobiomravalferovnebaze, rac 
pirdapir ukavSirdeba yvela qveynis  
sasursaTo usafrTxoebas.  

deklaracia aRiarebs sxvadasxva qveynis 
mecnierebs Soris mWidro, saqmiani kavSirebis 
damyarebis did mniSvnelobas da samecniero 
forumebis sistematiuri Catarebis aucileb-
lobas, qveynebis samecniero-praqtikuli 
saqmianobis prioritetulobis gansazRvris 
mizniT. 

konferenciis monawileni madlobas 
ucxadeben saqarTvelos mTavrobas, saqarTve-
los rusTavelis saxelobis erovnul 
samecniero fonds, saqarTvelos soflis 
meurneobis mecnierebaTa akademias, aseTi 
mniSvnelovani da masStaburi samecniero 
forumis CatarebisaTvis da  yuradRebis 
aqcentirebas axdenen Semdegze: 

    globaluri daTbobisa da agrobio-
mravalferovnebis SenarCunebis problemebi 
saerToa yvela qveynisaTvis da maTi 
saqmianoba, samomavlod, mimarTuli unda 
iqnas kiotos Semdgomi strategiuli SeTan-
xmebebis gaTvaliswinebiT; 

2015 wlis  4_6 noembers, q. TbilisSi, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiaSi Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: „globaluri daTboba da 
agrobiomravalferovneba”, romlis muSaobaSi manawileoba  miiRo 9 qveynis 160 cnobilma 
mecnierma, sxvadasxva saministros, uwyebisa da arasamTavrobo organizaciis warmomadgenlebma. 
 

                                    Tbilisi, 4-6 noemberi, 2015 w. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis „globaluri 

daTboba da agrobiomravalferovneba“ 

deklaracia 
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         gaizarda agrobiomravalferovnebis   
gauaresebis masStabebi da gamovlinda 
klimatze damokidebul dargebze misi 
uaryofiTi Sedegebi; 

         aucilebelia samTavrobo da ara-
samTavrobo organizaciebis, moqalaqeTa da 
samecniero sazogadoebis aqtiuri monawi-
leoba klimatur resursebze antropogenuli 
zemoqmedebis Semcirebis mimarTulebiT 
erToblivi RonisZiebebis SesamuSaveblad;   

         gaiSalos muSaoba klimatis 
cvlilebis sxvadasxva scenaris mixedviT 
mravalvariantuli adaptaciuri RonisZiebebis 
SesamuSaveblad, klimatze damokidebuli 
ekonomikis dargebisa da agrobiomravalfe-
rovnebis xaziT. 

   konferenciis monawileebs mizanSe-
wonilad miaCniaT:  

         ganisazRvros agrobiomravalferov-
nebis regulirebis Tanamedrove msoflio 
tendenciebi, midgomebi, meTodebi da 
principebi, SemuSavdes mecnieruli koncefcia, 
genetikuri resursebis SenarCunebisa da 
marTvis meqanizmebi; 

         gaZlierdes saerTaSoriso Tanam-
Sromloba mecnieruli codnisa da ganaT-
lebis gavrcelebis saqmeSi, ekonomikis 
sxvadasxva dargsa da  agrobiomraval-
ferovnebaze klimatis cvlilebisa da misi 
gavlenis mimarTulebiT; 

         damuSavdes da ganuxrelad iqnas 
gamoyenebuli erovnuli administrirebis 
samarTlebrivi instrumentebi agrobio-

mravalferovnebis SenarCunebisa da dacvis 
mimarTulebiT; 

         aucileblad CaiTvalos   agrobio-
mravalferovnebis SenarCuneba da dacva 
klimatis globaluri cvlilebis pirobebSi, 
rogorc qveynebis sasursaTo usafrTxoebis 
uzrunvelyofis safuZveli;  

         waxalisdes gamokvlevebi, proeqtebi, 
programebi, romelic mimarTuli iqneba 
klimatis globaluri cvlilebis pirobebSi 
agrobiomravalferovnebis SenarCunebisa da 
dacvisaken; 

         prioritetulad iqnas miCneuli 
samecniero-kvleviTi muSaoba sasoflo-
sameurneo kulturaTa, cxovelTa da frin-
velTa axali jiSebis gamosayvanad, romlebic 
adaptirebuli iqnebian garemo pirobebze, 
ekonomikis sxvadasxva dargSi resurs-
damzogavi da inovaciuri teqnologiebis 
ganviTarebis mixedviT; 

         gaZlierdes muSaoba  agrobiomra-
valferovnebis konservaciisa da samonadireo 
meurneobebis ganviTarebis mimarTulebiT;   

         gaizardos masobrivi informaciis saSua-
lebebis roli agrobiomravalferovnebis 
dacvis, klimatis cvlilebisa da misi 
Sedegebis propagandis mimarTulebiT; 

         informirebuli iqnas farTo sazo-
gadoeba, samTavrobo da arasamTavrobo 
organizaciebi globaluri daTbobisa da 
agrobiomravalferovnebis problemebze Cata-
rebuli konferenciis Sedegebis Taobaze.   

 
 

 

konferenciis gaxsna. Tavmjdomare saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti, akad. givi jafariZe. 

 
 

 



 

 
- 15 - 

smm akademiis macne                                            # 4,   dekemberi, 2015 w. 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

informacia 
 

 

 

saerTaSoriso samecniero konferenciis  monawileebi abreSumis 
saxelmwifo muzeumSi 

 

 

marcxnidan: doqtori n. baramiZe, muzeumis direqtori n. kuprava da 
tajikeTis warmomadgeneli doqt. s. salimJanovi,  

doqt. z. wyaruaSvili 
 

 

 

2015 wlis 06 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebTa akademiis mier 
Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da 
agrobiomravalferovneba” monawileebisaTvis moewyo konferenciis programiT 
gaTvaliswinebuli eqskursia abreSumis saxelmwifo muzeumSi. 

muzeumi warmoadgens unikalur kulturuli memkvidreobis Zegls, romelic jer 
kidev 1887 wels daarsda  TbilisSi kavkasiis meabreSumeobis sadguris bazaze, romlis 
damaarsebeli iyo nikolai Savrovi. miuxedavad mZime warsuli wlebisa, muzeumma 
SeinarCuna Tavisi profili da igi saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis 
saministros erT-erTi TvalsaCino Zegli gaxlavT, romelsac dRes didi 
profesionalizmiT da pasuxismgeblobiT uZRveba qalbatoni nino kuprava. 

muzeumSi Tematurad gamofenilia eqsponatebi, romlebic moicaven TuTis xes, 
sxvadasxva jiSis abreSumis Wias da mis entomologias, abreSumis parks, abreSumis 
Zafs da qsovils, saRebavebs, grenis konteinerebs, abreSumis mrewvelobis sxvadasxva 
xelsawyoebs da modelebs. 

aRsaniSnavia, rom dReisaTvis msoflioSi muzeumi erTaderTia, romelic 
saxelmwifos balanszea, vinaidan lionSi (safrangeTi) arsebuli meore aseTi muzeumi 
2000 wlebis dasawyisSi kerZo mflobelis xelSi gdavida. 
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      pirvelad saqarTvelosa da kavkasiis regionSi tardeba mecnierebisa da 
inovaciebis kvireuli. misi Catarebis TariRi simboluria. igi gaixsna 10  noembers, 
mecnierebis saerTaSoriso dRes da mTavrdeba 17 noembers, studentebis saerTaSoriso 
dRes. 

 

 

mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireuli 
saqarTvelo 2015 

  
 

 

 

      pirvelad saqarTvelosa da kavkasiis 
regionSi tardeba mecnierebisa da inova-
ciebis kvireuli. misi Catarebis TariRi 
simboluria. igi gaixsna 10  noembers, mecnie-
rebis saerTaSoriso dRes da mTavrdeba 17 
noembers, studentebis saerTaSoriso dRes. 
      mecnierebisa da inovaciebis saerTa-
Soriso kvireulis gaxsnasTan dakavSirebiT 
sagamofeno centr "eqspo-jorjiaSi" moewyo 
mecnierebisa da inovaciebis gamofena, 
uaxlesi samecniero gamocemebisa da proeq-
tebis prezentaciebi, sajaro leqciebi. 
      saqarTvelos soflis meurneobis 
mecnierebaTa akademia gamofenaze Rirseulad 
warsdga Tavisi inteleqtualuri produqciiT 
- bolo xuT weliwadSi gamocemuli akademiis 
wliuri angariSebiT, akademiis samecniero 
SromaTa krebulebiT "moambe", 2013, 2014 da 
2015 wlebis saerTaSoriso samecniero konfe-
renciebis SromaTa krebulebiT, akademiis 
wevrebis mier momzadebuli soflis meurne-
obis dargebis praqtikuli rekomendaciebiT 
da maTi monografiebiT, saxelmZRvaneloebiT, 
samecniero SromebiT. gamofenaze warmod-

genili banerebi asaxavda akademiis logos, 
struqturas, akademiis kavSirebs msoflios 
gamoCenil mecnierebTan, saerTaSoriso 
organizaciebTan, ucxoeTis saganmanaTleblo 
da samecniero dawesebulebebTan da sxva. 
    akademiis sagamofeno stendebis damTva-
lierebelTa Soris  brZandebodnen saqar-
Tvelos premier-ministri, batoni irakli 
RaribaSvili, saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis ministri, qalbatoni T. sanikiZe, 
parlamentarebi, saqarTvelos mTavrobis 
warmomadgenlebi, Tbilisis meri, batoni d. 
narmania, qalaqis sakrebulos Tavmjdomare, 
batoni g. alibegaSvili, sxvadasxva sagan-
manaTleblo da samecniero dawesebulebebis 
mecnierebi da studentebi. 
     stumrebs akademiis Sesaxeb informaciebi 
miawodes akademiis prezidentma akad. g.aleq-
siZem, vice-prezidentma akad. g. jafariZem, 
akademiuri departamentis ufrosma, akademiis 
w/k e. SafaqiZem, prezidentis moadgilem, 
doqt. a. giorgaZem da prezidentis TanaSem-
wem, magistrma T. epitaSvilma. 

 
 

 
 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia mecnierebisa 
da inovaciebis gamofenaze (10.11.2015) 
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marcnidan: doqt. a.giorgaZe, akad. g.jafariZe, akad. g.aleqsiZe, akademiis 
 w/k e.SafaqiZe, akad. o.qeSelaSvili 

 
 

 
 

 

marcxnidan: ssmm akademiis vice-prezidenti akad. g.jafariZe, saqarTvelos 
premier-ministri i.RaribaSvili, q. Tbilisis sakrebulos Tavmjdomare 

g.alibegaSvili, iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebis da ltolvilTa 
ministri s.subari, ganaTlebisa da mecnierebis ministri T.sanikiZe, garemosa da 
bunebrivi resursebis dacvis ministri g.agulaSvili, ssmm akademiis prezidenti 

akad. g.aleqsiZe 
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konferenciaze saintereso moxsenebebiT 
gamovidnen akademikosebi n. CxartiSvili da 
v.kvaliaSvili, soflis meurneobis mecni-
erebaTa doqtorebi g. gagoSiZe, v. Todua, T. 
kaWarava da soflis meurneobis doqtori d. 
maRraZe. momxseneblebma amomwuravad upasu-
xes konferenciaze damswre sazogadoebis 
mravalricxovan SekiTxvebs. diskusiaSi mona-
wileoba miiRes akademikosebma r. Cageli-
Svilma, g. badriSvilma da z. Caqselianma, 
doqtorma n. goginaSvilma. 

konferenciis muSaoba Seajames akademiis 
vice-prezidentma, akad. g. jafariZem, saminis-
tros mecnierebis sammarTvelos ufrosma n. 
Citaiam da akademiis prezidentma, akad.      
g. aleqsiZem. 

 

konferencias eswrebodnen saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
prezidenti akad. g. aleqsiZe, vice-prezidenti 
akad. g. jafariZe, samecniero sabWos 
Tavmjdomare akad. n. qarqaSaZe, akademiis 
namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi, 
mowveuli stumrebi saqarTvelos soflis 
meurneobis samecniero-kvleviTi centridan 
da agraruli mimarTulebis sxvadasxva 
organizaciebidan. saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministrodan konferencias 
eswreboda saministros mecnierebis 
sammarTvelos ufrosi, batoni n. Citaia. 

konferencias xelmZRvanelobda akademiis 
prezidenti akad. g. aleqsiZe. 

samecniero konferenciis gaxsna. Tavmjdomare ssmm akademiis 
prezidenti, akad. g.aleqsiZe. 

 

 2015 wlis 13 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa 
samecniero konferencia Temaze: “saqarTvelos mcenareTa mravalwlovani kulturebisa da 
saxeobebis genetikuri resursebi”. konferencia mieZRvna TbilisSi mimdinare “inovaciebisa da 
mecnierebis saerTaSoriso kvireuls – saqarTvelo 2015” (2015 wlis 10-17 noemberi), romelic 
Catarda saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros egidiT da mxardaWeriT. 

samecniero konferencia 
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mecnierebis 
sammarTvelos ufrosis n.Citaias gamosvla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ukrainel stumrebs Sexvdnen saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
prezidenti, akad. guram aleqsiZe, akademiis 
vice-prezidenti, akad. givi jafariZe, 
akademiuri departamentis ufrosi, akademiis 
wevr-korespondenti e. SafaqiZe, akademiis 
prezidentis moadgile, administraciuli 
departamentis ufrosi, samecniero ganyofi-
lebebis koordinatori doqtori a. giorgaZe, 
prezidentis TanaSemwe saerTaSoriso urTi-
erTobebis sakiTxebSi T. epitaSvili. 
    SexvedraSi monawileobdnen saqarTvelos 
soflis meurneobis saministros samecniero-
kvleviTi centris direqtoris moadgile, 
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori g. 
basilaZe, mTavari specialisti S. focxveria, 
ufrosi specialisti m. lomineiSvili, wamyvani 
specialistebi c. qilifTari da e. kalandia. 
    Sexvedraze stumrebs akademiis Sesaxeb 
informacia miawodes akad. g. aleqsiZem, akad. 
g. jafariZem, akademiis w/k e. SafaqiZem da 
doqtorma a. giorgaZem. 
    Tavis mxriv Sexvedris monawileebs 
ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiis Sesaxeb informacia miawoda vice-
prezidentma, akad. m. baSenkom da akademiis w/k 

n. mandixram. ukrainelma stumrebma damswre 
sazogadoebas gaacnes akademiis da masSi 
Semavali samecniero-kvleviTi dawesebulebe-
bis, regionaluri samecniero centrebis da 
problemuri laboratoriebis struqtura da 
kvlevis mimarTulebebi, saxelmwifo 
struqturebis roli akademiis muSaobis 
gaumjobesebis RonisZiebebis ganxorcielebaSi. 

      mxareebma mosazrebebi gauziares erT-
maneTs mecxoveleobis da veterenariis metad 
aqtualur da problematur sakiTxebze, 
romelic exeba cxovelTa daavadebebs, veteri-
nariis samsaxurebis muSaobis Tematikebs, 
mecxoveleobaSi riskis Semcirebis Ronis-
Ziebebs. STambeWdavi iyo am mimarTulebiT 
ukrainaSi mimdinare samecniero-kvleviTi 
saqmianoba. samecniero-kvleviTi centris 
warmomadgenlebma stumrebs gaacnes am mimar-
TulebiT ganxorcielebuli kvlevebis 
Sedegebi da centris samomavlo amocanebi. 

      Sexvedris dasasruls mxareebma gamoT-
qves mzadyofna, raTa ukrainisa da saqarTve-
los soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiebs Soris uaxloes xanebSi gaformdes 
urTierTTanamSromlobis memorandumi, rom-

stumrebi ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan 

 
      2015 wlis 30 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani 
vizitiT estumrnen ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akad. 
mixeil baSenko da amave akademiis veterinaruli medicinis samecniero ganyofilebis 
akademikos-mdivani, akademiis wevr-korespondenti nikoloz mandixra. 
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  agronomiul samecniero ganyofilebaSi – 
specialoba 0101 “agronomia”, 
specializacia 010103 “agroteqnologia” 
(subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) 
_ akademiis wevr-korespondenti, soflis 
meurneobis mecnierebaTa doqtori, 
profesori rezo jabniZe; 

 

 

   agrosainJinri samecniero ganyofilebaSi 
– specialoba 0415 “agroinJineria“, 
specializacia 041502 “soflis meurneobis 
meqanizacia”_ akademiis 
wevr_korespondenti, teqnikis mecnierebaTa 
doqtori, profesori elguja SafaqiZe; 

 

2015 wlis 03 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
saerTo krebaze Catarda  samecniero ganyofilebebSi gamocxadebul vakantur 
adgilebze akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) arCevnebi. 

     akademiis saerTo krebaze faruli kenWisyris Sedegad saqarTvelos soflis 
meurneobis mecnierebaTa  akademiis namdvil wevrebad (akademikosebad) arCeuli 
iqnen: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sexvedra ukrainel stumrebTan. akademiis 
Sesaxeb informacias akeTebs  

vice-prezidenti, akad. g. jafariZe 

 

 

 
 

 

akademiis sagamofeno darbazi. marcxnidan - 
ssmm akademiis prezidenti akad. g.aleqsiZe,  
ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiis  vice-prezidenti  akad. m. baSenko. 

 

 
 

 

informacia 

 
 axali Sevseba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 

akademiaSi 

 

 

lis teqstis momzadebaSi monawileobas 
miiReben ukraineli stumrebi, xolo saqar-
Tvelos mxridan - akademiis warmomadgenlebi. 
memorandumi xels Seuwyobs saqarTvelosa da 
ukrainis mecnierebs Soris saqmiani kontaq-

tebis gaZlierebas, mecnierul TanamSrom-
lobas soflis meurneobis aqtualur 
sakiTxebSi, axalgazrda specialistebis 
momzadeba-gadamzadebis RonisZiebebis gaZlie-
rebas da a.S. 
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   ekonomikis samecniero ganyofilebaSi – 
specialoba 0701 “ekonomika”_akademiis wevr-
korespondenti, ekonomikis mecnierebaTa 
doqtori, profesori paata koRuaSvili. 

 

 

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri 
sabWo ulocavs gamoCenil mecnierebs akademiis namdvil wevrebad 
(akademikosebad) arCevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saqarTvelos 

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

saerTo kreba 

  

   2015 wlis 3 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda 
akademiis saerTo kreba. ganxiluli iqna Semdegi sakiTxebi: informacia CGIAR  -

 sasoflo_sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis fondis sabWos mier Catarebuli 
saerTaSoriso TaTbiris Sesaxeb (vaSingtoni aSS). momxsenebeli: akademiis prezidenti, 
akademikosi g. aleqsiZe; informacia a.w. 4-6 noembers Catarebuli saerTaSoriso samecniero 
konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”  Sedegebis 
Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe; saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da 
mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis saxelwodebis Secvlis 
Sesaxeb. momxsenebli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe;  saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi sursaTis uvneblobis  samecniero ganyofilebis 
Seqmnis Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe; 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sursaTis uvneblobisa da 
mecxoveleobis, veterinariis da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebebis 
akademikos_mdivnebis damtkicebis Sesaxeb. momxsenebli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi 
givi jafariZe; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  sapatio akademikosis 
arCevis Sesaxeb.  

momxsenebli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe; saqarTvelos soflis 
meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) arCevnebi.  momxsenebeli:  
saeqsperto - sakonkurso komisiis Tavmjdomaris moadgile, akademikosi revaz  maxarobliZe. 

 

 
informacia 

samecniero konferencia akademiaSi 
 

     2015 wlis 04 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 
Catarda  gaeros mier gamocxadebuli niadagis saerTaSoriso wlis farglebSi niadagis 

msoflio dRisadmi miZRvnili  samecniero konferencia Temaze: “niadagebis roli qveynis 
ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis SenarCunebisa da soflis meurneobis mdgradi 

ganviTarebis saqmeSi”. 
 

      konferenciis muSaobaSi monawileoba mi-
iRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnie-
rebaTa akademiis wevrebma, saqarTvelos sof-
lis meurneobis ministrma o. daneliam, minis-
tris moadgilem g. galegaSvilma, ministris 

mrCevlebma T. kunWuliam, o. kaWaravam da S. ki-
kaliSvilma, saqarTvelos ganaTlebisa da mec-
nierebis ministris moadgilem T. marsagiSvil-
ma, amave saministros mecnierebis sammarTve-
los ufrosma Nn. Citaiam, garemos dacvisa da 
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konferenciis gaxsna. marjvnidan – saqarTvelos soflis meurneobis ministri 
o.danelia, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

prezidenti akad. g.aleqsiZe da akademiis vice-prezidenti akad. g.jafariZe 

 

bunebrivi resursebis saministros miwis re-
sursebis dacvisa da niadagebis samsaxuris 
ufrosma nino Ciqovanma, saqarTvelos soflis 
meurneobis saministros samecniero-kvleviTi 
centris direqtorma l. ujmajuriZem, direq-
toris moadgilem g. basilaZem, centris Tana-
mSromlebma, saqarTvelos mecnierebis erovnu-
li akademiis, agraruli da teqnikuri univer-
sitetebis da arasamTavrobo organizaci-
ebis  warmomadgenlebma. 

      konferencia gaxsna da damswre sazoga-
doebas miesalma saqarTvelos soflis meur-
neobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, 
akad. g. aleqsiZe; 

     konferenciaze misasalmebeli sityvebiT 
gamovidnen saqarTvelos soflis meurneobis 
ministri o. danelia, ganaTlebisa da mecnie-
rebis ministris moadgile T. marsagiSvili, 
garemos dacvisa da bunebrivi resursebis 
saministros samsaxuris ufrosi n. Ciqovani. 
      konferenciaze mecnieruli Tvalsaz-
risiT saintereso moxsenebebiT gamovidnen 
ssmm akademiis akademikosi g. margvelaSvili, 
saqarTvelos mecnierebis erovnuli akademiis 
akademikosi T. uruSaZe da doqtori T. qvri-
viSvili, Tsu-s p. guguSvilis ekonomikis 

institutis warmomadgeneli, mecnierebaTa 
doqtori T. CxeiZe, saqarTvelos teqnikuri 
universitetis profesori g. gagoSiZe, ssmm 
akademiis akademikosebi r. maxarobliZe da p. 
koRuaSvili, garemos dacvis saagentos war-
momadgeneli, doqtori g. gogiCaiSvili. 

      konferenciaze saintereso mosazrebebi 
gamoTqves saqarTvelos mecnierebis erovnuli 
akademiis warmomadgenelma l. RliRvaSvilma, 
doqtorma l. ujmajuriZem, akademikosma T. 
yuraSvilma, mecnierebis doqtorma v. Toduam 
da sxva. 

      konferenciis muSaoba Seajames da 
Seafases saqarTvelos ganaTlebisa da mec-
nierebis saministros mecnierebis sammar-
Tvelos ufrosma Nn. Citaiam da saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
vice-prezidentma, akad. g. jafariZem. 

      konferenciam miiRo Sesabamisi 
dadgenileba da rekomendaciebi; aRiniSna, rom 
konferenciis masalebi gamoqveyndeba SromaTa 
krebulis saxiT, romlis redaqtoroba 
daevalaT akad. g. margvelaSvils da akademiis 
akademiuri departamentis ufross, akad. e. 
SafaqiZes. 

 

ინფორმაცია 
 

ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო  ფორუმი აშშ-ში 

 

       2015 წლის 8-9 დეკემბერს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

ნამდვილი წევრი, კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი,  

აკადემიკოსი  ნუგზარ ბაღათურია დაესწრო ნიუ-იორკში გამართულ ფორუმს, რომელიც მიეძღვნა 

ინოვაციური ტექნოლოგიების მნიშვნელობას  კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების საქმეში. 
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     2015 wlis 10 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademias saqmiani vizitiT estumra CineTis ninsias metyeveobis institutis mcenareTa 
bioinJineriis saxelmwifo laboratoriis prezidenti, profesori li jiani. 

 

 
prof. li jians da mis Tanmxleb pirebs 

miesalma akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe. 
SexvedraSi monawileobdnen agreTve akademiis 
vice-prezidenti, akad. g. jafariZe, akademikosebi 
r. CageliSvili da e. SafaqiZe, prezidentis 
moadgile, doqt. a. giorgaZe, saqarTvelos 
soflis meurneobis saministros samecniero-
kvleviTi centris direqtori, doqtori l. 
ujmajuriZe, saqarTvelos teqnikuri univer-
sitetis prof. g. gagoSiZe, akademiis pressam-
saxuris TanamSromlebi. 

Cinelma stumrebma daaTvalieres akademiis 
sagamofeno darbazis eqsponatebi, stendebze 
gaecnen akademiis struqturas da saqmianobis 
mimarTulebebs; Semdeg gaimarTa ormxrivi 
diskusia, sadac erTmaneTs sityviT mimarTes 
akad. g. aleqsiZem da qalbatonma li jianma. 
diskusiaSi monawileoba miiRes akad. g. 
jafariZem, akad. r. CageliSvilma da doqt. l. 
ujmajuriZem. ormxriv saubrebSi gamoikveTa is 
ZiriTadi mimarTulebebi, sadac SesaZlebelia 
saqarTvelos da CineTis mecnierebis erToblivi 
samecniero-kvleviTi saqmianobis warmarTva, 

gansakuTrebiT mravalmxrivi da mravalfun-
qcionaluri mcenaris “goji” (Wolf Perri) da misi 
saxeobebis saqarTveloSi gamocdis Sesaxeb. 

 
CineTis mcenareTa bioinJineriis 

saxelmwifo laboratoriis prezidenti, 
profesori li jiani da saqarTvelos s. 
m. mecnierebaTa akademiis prezidenti, 
akad. guram aleqsiZe ssmm akademiaSi 

 
 
 
 

ინფორმაცია 

შეხვედრა სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე 
 

აკად. ნ. ბაღათურიას ჰქონდა საქმიანი შეხვედრები, 

რომელზედაც უცხოელ სპეციალისტებს შესაძ-

ლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ საქართველოს 

საექსპორტო პოტენციალს და მისი ამოქმედების 

ინოვაციურ ტექნოლოგიებს.  ამერიკელთა განსა-

კუთრებული დაინტერესება გამოიწვია ქართული 

თხილის ზეთის ნიმუშებმა. გამოითქვა მზადყოფნა, 

რომ გაგრძელდეს ერთობლივი მუშაობა ამერიკის 

ბაზარზე ქართული თხილის ზეთის ექსპორტის 

განხორციელების მიზნით. 

 

informacia 
 

 akademiis stumrebi CineTidan 

 

 
      suraTze:  ssmma akademikosi nugzar   
     baRaTuria inovaciuri  teqnologiebis   
      mniSvnelobisaTvis miZRvnil forumze 
                  q. niu-iorkSi. 

     2015 წლის 29 დეკემბერს სასურსათო უსაფრთხოების რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა გაფართოებული შეხვედრა გამართა და 

შემაჯამებელი რეკომენდაციები განიხილა. 
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         აღნიშნული რეკომენდაციების შემუშავება 

საერთაშორისო ორგანიზაცია  ,,ოქსფამის“ ტექნი-

კური დახმარებით განხორციელდა. SexvedraSi 
monawileobdnen saqarTvelos soflis meurne-
obis mecnierebaTa akademiis prezidenti, aka-
demikosi guram aleqsiZe; vice-prezidenti, 
akademikosi givi jafariZe; akademikosebi: 
nodar WiTanava, jemal guguSvili, Tamaz 
kunWulia; prezidentis moadgile, doqtori 
anatoli giorgaZe. 

    სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

სოფლის მეურნეობის განვითარების  სტრატეგიის 

მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 

შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი სასურსათო უსაფრთ-

ხოების უზრუნველყოფისთვის  რეკომენდაციების 

 შემუშავების მიზნით. სამუშაო ჯგუფის მიერ შე-

მუშავებული რეკომენდაციები საფუძვლად დაე-

დება მომავალ წელს საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხო-

ების კუთხით მიმდინარე საქმიანობას. 

    სამუშაო ჯგუფს სოფლის მეურნეობის მინის-

ტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი ხელმძღვა-

ნელობდა. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ 

თემატიკა ფართოა, ბევრი ნიუანსია გასათვალის-

წინებელი და მთავარია, ყველაფერი სისტემურად 

დაიგეგმოს და თანმიმდევრულად განხორცი-

      meoTxe kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna  10 sakiTxi. maT Soris 
saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” 
saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb. momxseneblebi: akademiis prezidentis movaleobis 
Semsrulebeli, akademikosi givi jafariZe; akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-
korespondenti elguja SafaqiZe; prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis 
koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe. informacia a.w. 4-6 noembers Catarebuli 
saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”  
Sedegebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe  
mecnierebis dRisadmi miZRvnili mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireulis Sesaxeb. 
momxsenebeli: akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe; 
informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  sapatio akademikosad 
asarCevad kandidaturis SerCevis Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi guram 
aleqsiZe. informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier inicirebuli 
mcenareul cximebSi industriuli trans cximebis Semcvelobis normatiuli aqtis damtkicebis 
Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili. ganxilul calkeul sakiTxebze, 
rekomendaciebze saTanado reagirebisaTvis ecnoboda zemdgom organoebs.  
 
 

 
 

     ”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. 

 

gazeT “akademiis macnes” 
mTavari redaqtori: 

gazeT “akademiis macnes” 
mTavari redaqtoris moadgile: 

gazeT “akademiis macnes” 
pasuxismgebeli mdivani: 
 
 

ssm mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti-akademikos-
mdivani, akademikosi givi jafariZe 

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

ssm mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis mTa-
vari specialisti, teqnikis doqtori givi mosaSvili 
 
 
 

ელდეს.  

    ,,სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყო-

ფისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს 

პრიორიტეტები, შემსრულებელი ორგანოები და 

თანმიმდევრულად განხორციელდეს სამუშაოები“, - 

აღნიშნა გოჩა ცოფურაშვილმა. 

          როგორც შეხვედრაზე "ოქსფამის" სოფლის 

მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების 

პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერმა, ლევან დადი-

ანმა  აღნიშნა, იმისათვის, რომ აღნიშნული 

რეკომენდაციები სასურსათო უსაფრთხოების 

კუთხით პრაქტიკაში განხორციელდეს, საჭიროა 

გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამა და უწყება-

თაშორისი კოორდინაცია.  

          გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღეს saqarTvelos soflis meurneobis mecni-

erebaTa akademiis prezidentმა, akademikosმა 

guram aleqsiZeმ; vice-prezidentმა, akademikos-

მა givi jafariZeმ; akademikosმა nodar WiTa-

navaმ. 

     სასურსათო უსაფრთხოების რეკომენდაციების 

შემუშავების მიზნით შექმნილი ჯგუფი აერთი-

ანებს  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის 

სისტემაში შემავალი უწყებების, საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

წარმომადგენლებს და დამოუკიდებელ ექსპერტებს. 
    
 

 
 

 


