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dekemberi,

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.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
guliTadad gilocavT Soba-axal wels;
gisurvebT janmrTelobas, didxans sicocxles, nayofier
samecniero da sazogadoebriv saqmianobas
Cveni qveynis sakeTildReod.

saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis
prezidenti

akad. g.aleqsiZe

smm akademiis macne

# 4 (55),

dekemberi, 2014 w.

Sexvedra ministrTan
2014 wlis 04 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias
saqmiani vizitiT estumra saqarTvelos soflis meurneobis ministri batoni oTar danelia.
Sexvedras
akademiis
mxridan
eswrebodnen
akademiuri
sabWos
wevrebi,
samecniero
ganyofilebebis akademikos-mdivnebi, akademiis namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi,
samecniero ganyofilebebis swavluli mdivani; saministros mxridan SexvedraSi monawileoba
miiRes ministris moadgilem iuri nozaZem, ministris mrCevlebma akad. T. kunWuliam, o.
kaWaravam da S. kikaliSvilma, saministros sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris
warmomadgenlebma.
Sexvedra
Sesavali
sityviT
gaxsna nistrosTan erToblivi TanamSromlobisaTvis.
akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem,
romelmac xazi gausva ministris akademiaSi
stumrobis mniSvnelobas, am ori uwyebis
mzaobas rTierTTanamSromlobis gaRrmavebis
da erToblivi samomavlo muSaobis perspeqtivebis mimarTulebiT; aRiniSna, rom sruldeba
kanoniT gaTvaliswinebuli punqti, rom saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia aris saqarTvelos mTavrobis mrCeveli
agraruli sferos nebismier mimarTulebaSi,
Sexvedris gaxsna - akademiis
rasac mTlianad iziarebs soflis meurneobis
prezidenti akad. g. aleqsiZe
saministro da piradad ministri.
Sexvedris mniSvnelobaze da saqarTvelos agraruli sferos dRevandel situaciasa da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb
isaubres akademikosebma n. qarqaSaZem, n. WiTanavam, o. qeSelaSvilma, n. baRaTuriam, z. cqitiSvilma,
akademiis
wevr-korespondentma
p. koRuaSvilma, akademikosma g.jafariZem.
Sexvedraze Semajamebeli sityviT gamovida ministri oTar danelia, romelmac uaRresad kompetenturad isaubra saministros
gegmebze, im gamowvevebsa da RonisZiebebze,
rasac uaxloes periodSi gegmavs saministro.
ministris gamosvlaSi naTlad gamoikveTa
saministros pozicia, rom mecnierebis gareSe
saqarTvelos soflis meurneobis ministri
soflis meurneobis ganviTarebis perspeqtiveo. danelia da saqarTvelos soflis
bi bundovania, amitom mTeli Zalisxmeva warimeurneobis mecnierebaTa akademiis
marTeba saministrosa da akademiis erTobliprezidenti,akad. guram aleqsiZe.
vi muSaobisken mTel rig sakvanZo sakiTxebSi. aRiniSna agreTve, rom gaformdeba am or
uwyebas Soris urTierT TanamSromlobis
memorandumi,
am donis Sexvedrebs miecemaT
sistematuri xasiaTi, mecnierebi miwveulni
iqnebian saministros komisiebsa da sabWoebSi, isini aqtiur monawileobas miiReben qveynisaTvis mniSvnelovani dokumentebis SeqmnaSi, gaZlierdeba mecnierebis roli fermerTa
momzadeba-gadamzadebis saqmeSi da a.S.
akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem
akademiis saxeliT madloba gadauxada ministrsa da saministros warmomadgenlebs SexvedraSi monawileobisaTvis da miesalma saministros iniciativas, rom gamoiyenos Rvawlmosili agrarikos mecnierebis potenciali
ministris moadgile i. nozaZe,
soflis meurneobis nebismier dargSi, rasac
ministri o. danelia da akademiis
Tavis mxriv mxars uWers saqarTvelos sof-2lis meurneobis mecnierebaTa akademiis mTliprezidenti, akad. guram aleqsiZe.
ani Semadgenlobac, romelic mzad aris sami-
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Sexvedris Semdeg - ssmm akademiis viceprezidenti akad. g. jafariZe, ministri
o. danelia, akad. g. margvelaSvili, akad.
j. kacitaZe, akad. z. cqitiSvili,
akad. r. maxarobliZe.

ssmm akademiis wevrebis Sexvedra
ministrTan.

yurZnis gadamuSavebis narCenebi da maTi racionaluri gamoyenebis
ZiriTadi mimarTulebebi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2014 wlis 31
oqtombers moismina akademikos nugzar baRaTurias moxseneba “yurZnis gadamuSavebis narCenebi
da maTi racionaluri gamoyenebis ZiriTadi mimarTulebebi.”
ნაწილი rCeba narCenebSi, ar gamoiyeneba და
ანაგვიანებს გარემოს.
yurZnis narCenebi gamdidrebulia fenoluri
naerTebiT, romlebic warmoadgenen
antioqsidantur, antikancerogenul nivTierebebs da
Sesa-bamisad
SeiZleba
gamoyenebul
iqnan
samkurnnalo-profilaqtikuri
dani-Snulebis
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 radioproteqtoruli daniSnulebis kvebis
produqtebi.
ყურძნის პექტინი გამოირჩევა სხვა დანარჩენი
მცენარეული ნედლეულიდან მიღებული პექტინით
იმით, რომ ის შედგება დაბალმეტოქსილირებული
გალაქტურონმჟავებისაგან
დაბალმეტოქსილირებულ
პექტინს
გააჩნია ადამიანის ორგანიზმიდან მავნე
ნივთიერებების გამოტანის მეტი უნარი მაღალმეტოქსილირებულ პექტინთან შედარებით.

aRiniSna, rom 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
მას შემდეგ, რაც მკვეთრად გაიზარდა ქართული
ღვინოების ექსპორტი რუსეთის ბაზარზე.
yurZnis
gadamuSavebisas
warmoiSoba
myari narCenebi (sur.1), romelTa raodenoba
aRwevs sawyisi nedleulis 30-32%.
YყurZnis
myari narCenebi Seicaven yurZenSi arsebuli
bioaqtiuri,
samkurnalo-profilaqtikuri
daniSnulebis nivTierebebis ZiriTad nawils,
romlebic
rCeba am narCenebSi მთლიანად
(თეთრი ყურძნის გადამუშავებისას) ან ნაწილობრივ
(წითელი ღვინოების წარმოებისას). Sesabamisi
teqnologiis
ararsebobis
gamo
yurZnis
gadamuშavebis narCenebma მსოფლიოში ver hpova
gamoyeneba, garda im SemTxvevebisa, rodesac
myar narCenebs iyeneben yurZnis brendis (WaWis
arayi saqarთveloSi) misaRebad. Aam SemTxvevaSic bioaqtiuri nivTierebebi
ძირითადი

მოლ.წ, პირ.

ნაცარი,%

პექტინი

Кс, %
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Кэ,%
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ჭარხლის

9,3

6,7

1,4

52,5

55700

3,10

ვაშლის

4,9

9,2

1,3

65,3

66800

2,40

მანდარინის

3,9

9,8

0,8

61,8

47200

0,95

ყურძნის

6,1

46,0
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ზემოთქმულიდან
გამომდინარე
შეიძლება
დავასკვნათ, რომ ყურძნის გადამუშავების მყარი
ნარჩენები წარმოადგენენ შესანიშნავ ნედლეულს
ფუნქციონალური დანიშნულების - ანიოქსიდანტური,
რადიოპროტექტორული,
ანტიდიაბეტური
და
ანტიკანცეროგენული კვების პროდუქტების მისაღებად.
აღნიშნული ნარჩენებიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების ამოსაღებად (ექსტრაგი-რებისათვის) ჩვეულებრივ იყენებენ მარილმჟავით შემჟავებულ წყალხსნარებს
ან ეთილის სპირტს. ამ ექსტრაგენტების გამოყენება
ართულებს პროცესს და აძვირებს მიზნობრივი პროდუქტის ღირებულებას. ამდენად აქტუალურ საკითხს
წარმოადგენს იაფი და თან ნატურალური ექსტრაგენტის
გამოყენება საღებავებისა და ბიოაქტიური ექსტრაქტების მისაღებად. ასეთ ექსტრაგენტად ჩვენს მიერ
გამოყენებულ იქნა საკონიაკე ღვინის გადადენისას
დარჩენილი ბუყი ანუ ალკოჰოლმოშორებული ღვინო.
საბრენდე (საკონიაკე) ღვინის გამოხდის დროს
წარმოიქმნება თხევადი ნარჩენები, რომლებიც ვერ

ღვინის

გადამუშავების
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პოულობენ გამოყენებას და ანაგვიანებენ გარემოს(
სურ.5). ცხრილში 2 ნაჩვენებია ღვინის გადამუშავების
ნარჩენების (ღვინის ბუყი) ქიმიური შედგენილობა
რომელიც გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს ნარჩენები
პრაქტიკულდ
იგივე
შედგენილობისაა,
როგორც
ნატურალური ღვინო, იმ განსხვავებით, რომ ისინი არ
შეიცავენ მხოლოდ ეთილის სპირტს

Cvens mier pirvelad iqna dagenili, rom
Rvinis narCenebi SeiZleba gamoyenebul iqnas
eqstragentad zemoT naxsenebi yurZnis myari
მღეnarCenebidan bioaqtiuri nivTierebebis,
ბავი ნივთიერებების eqstragirebisaTvis.
ყურძნის ბიოაქტიური ნივთიერებებით გამდიდრებული M eqstraqti warmoadgens safuZvels
funqcionaluri daniSnulebis sasmelebis
misaRebad. aseTnairad ჩvens mier miRebul iqna
sasmeli “bioanti”, romelic warmoadgens
antikancerogenur, antidiabetur da radioproteqtoruli daniSnulebis produqts.

ნარჩენის

(

ბუყის)

ქიმიური

შედგენილობა
ღვინის ბუყი
მაჩვენებლები

ღვინომჟავა მარილების

ღვინომჟავა მარილების

ამოღებამდე

ამოღების შემდეგ

შეწონილი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა, გ/ლ

10—16

1—3

рн

3,1-3.5

3.3—3,7

იმგოფის ძაბრში 2 საათში ადვილად დასალექი

0,3-0.4

შეწონილი ნივთიერებები , მლ
მშრალი ნარჩენი, გ/ლ

19—19

7—10

ხსნადი ნივთიერებების მშრალი ნარჩენი, გ/ლ

6,4—9,6

5,7—8,4

БПК, мг/л

5460-6240

51 30—5840

ХПК бихромат, мг/л

16 120—22 600

13 290—17 570

ფენოლური ნაერთები, მგ/ლ

230—490

180—360

უმაღლესი სპირტები, მგ/ლ

220—310

200—280

შაქრები, მგ/ლ

500-700

480—680

გლიცერინი, გ/ლ

2,8—3.6

2,7—3.5

ფურფუროლი, მგ/ლ

3—8

3-7

ღვინის მჟავა, გ/ლ

1.2—1,5

0.2-0.4

სხვა ორგანული მჟავები, გ/ლ

0,8—0.9

0,7—1,2
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bioanti SeiZleba gamoyenebul iqnas
uSualod, rogorc samkurnalo-profilaqtikuri daniSnulebis sasmeli. Aაmasთan erთad,
ჩვენს მიერ სaqarTvelosa da holandiaSi Catarebuli gamokvlevebiT dadginda, rom bioanti
შeiძleba gamoyenebul iqnas rogorc puris
naturaluri danamati - გამაუმჯობესებელი.
მთელს მსოფლიოში პურის გამაუმჯობესებლად (დანამატად) ამჟამად გამოიყენება ხელოვნური
გამაუმჯობესებელი - გლუტენი , რომელიც iwvevs
umZimes daavadebas – celiakias, ris gamoc
mkveTrad gaizarda moTxovnileba naturalur
gamaumjobeseblebze.
„ბიოანტი“, როგორც ნატურალური გამაუმჯობესებელი, warmatebiT gamoicada saqarTvelosa da holandiis sawarmoebSi. მან მთლიანად
შეცვალა ხელოვნური გამაუმჯობესებელი „გლუტენი“. იმავდროულად ბიოანტზე დამზადებული
პურ-ფუნთუშეული წარმოადგენს ფუნქციონალური
დანიშნულების ანტიოქსიდანტურ, ანტიკანცეროგენულ პროდუქტს.
ღვინის ბუყის, როგორც ექსტრაგენტის გამოყენებით ასევე მიღებულ იქნა ყურძნის ნატურალური
საღებავი.
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საქართველოში
არსებული
მცენარეული
ნედლეულის რესურსების გამოყენებით საექსპორტო
პროდუქციის წარმოების გადიდების ყველაზე
რეალურ გზას წარმოადგენს
ფუნქციონალური
დანიშნულების კვების პროდუქტებისა და ნატურალური საკვები დანამატების (საღებავების) ადრე
არსებული წარმოების აღორძინება; ნატურალური
საკვები საღებავის მისაღებად გამოყენებულ იქნება
ყურძნისა და ღვინის გადამუშავების თხევადი და
მყარი ნარჩენები, რომლებიც დღეს ანაგვიანებენ
გარემოს. ამ ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს
გადამუშავებული ყურძნის ნედლეულის 30% და
საკონიაკე სპირტად გადამუშავებული ღვინომასალის
70%. მეორადი ნედლეულის ამ რაოდენობიდან
პერსპექტივაში შეიძლება ვაწარმოოთ საშუალოდ 3550 მლნ ევროს ღირებულების პროდუქცია ნატურალური წითელი საღებავის, ანტიოქსიდანტური
სასმელებისა და პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლის სახით; იგივე დანიშნულების საექსპორტო
პროდუქციის მისაღებად ასევე გამოყენებული იქნება
არასაღვინე ჯიშის ყურძნები (იზაბელა(ოდესა),
ვაქირულა, კაჭიჭი) და ერთწლიანი კულტურა - შავი
სტაფილო.

რძის წარმოების ეფექტურობის განმსაზღვრელი
ფაქტორთა კლასიფიკაცია
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2014 wlis
28 noembers moismina akademikos zurab cqitiSvilis moxseneba “რძის წარმოების ეფექტურობის

განმსაზღვრელ ფაქტორთა კლასიფიკაცია.”
aRiniSna, rom წარმოების მომგებიანობა და ეფექტური მუშაობა ძირითადად განპირობებული და დამოკიდებულია იმ ფაქტორთა ანალიტიკურ განხილვაზე,
რომლებიც განსაზღვრავენ საწარმოს განვითარების
ოპტიმალურ მიმართულებებს.
ფაქტორთა ეს ჯგუფი თავისი წარმოშობითა და
მნიშვნელობით მრავალფეროვანია და მათი სისტემატიზაციისა და კლასიფიკაციის გარეშე იზღუდება ამ მაჩვენებლის ჩართვა აზროვნების პროცესში. ე.ი. მნიშვნელოვანია ამ ფაქტორთა კლასიფიკაცია, რადგან მათ
გარეშე შეუძლებელია რაციონალური და დინამიურად
მზარდი შედეგების მიღწევა.
წარმოდგენილი სქემა ეფუძნება თანამედროვე სამ
საფეხურიან კლასიფიკაციას, სადაც თითოეული საფეხური ხსნის ფაქტორის არსს და მის ურთიერთ კავშირს
სხვა ფაქტორებთან.
პირველი საფეხური აერთიანებს იმ განზოგადებულ ფაქტორთა კლასს, რომლებიც განსაზღვრავენ
საწარმოთა სტაბილურ და დინამიურ შედეგებს.
მეორე საფეხური მოიცავს იმ ფაქტორთა ჯგუფს,
რომლებიც დაწვრილებით აღწერენ კლასიფიკაციის
პირველი საფეხურის შინაარსსა და შემადგენელ ნაწილებს.
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მესამე – აზუსტებს იმ შესაძლო მთავარ კერძო
ფაქტორებს, რომლებზეც დამოკიდებულია წარმოების
მდგრადი განვითარება, უვნებელი რძის პროდუქტების
წარმოება და მაღალი დონის სტანდარტების დანერგვა.
წარმოდგენილი კლასიფიკაცია შეიძლება დაყვანილ იქნეს მეოთხე და მეხუთე საფეხურებზე. მაგალითად: მეოთხე – ამოსავალი ნედლეულის შედგენილობა (ცხიმი, ცილა, ნახშირწყლები, მინერალური
ნივთიერებები და სხვა).
მეხუთე საფეხურის წარმოჩენა შესაძლებელია
"პროდუქტის ასორტიმენტის" ფაქტორთა ჩამონათვალით და ა.შ., მაგრამ აღნიშნული კლასიფიკაციის
შედგენილობის დაწვრილებით აღწერა მიზნობრივად
არ ემთხვევა ნაშრომის მთავარ მიზანს: მოვახერხოთ
წარმოების ეფექტურობაზე მომქმედ ფაქტორთა ანალიზი.
საანალიზო მასალად შეიძლება განხილულ იქნეს
წარმოდგენილი სქემა, სადაც კლასიფიკაციის ფაქტორთა შემაერთებელი სამი ხაზიდან პირველი საფეხურის
ორი ხაზი აჩვენებს რა ორი კლასის ურთიერთ კავშირს,
ხაზს უსვამს საწარმოო ციკლში თანმიმდევრულ
პროცესებს, ნედლეულის შემოტანიდან – პროდუქციის
მიწოდებამდე.
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ხაზი, რომელიც აერთიანებს "ტექნიკურ დონეს",
"უვნებლობისა და ტექნოლოგიების უზრუნველყოფა"–
ის ფაქტორებს, განსაზღვრავს ტექნიკური აღჭურვილობის მნიშვნელობას და კავშირს რძის პროდუქტების
უვნებლობისა და ტექნოლოგიური რეჟიმების მიმართ.
ფაქტორები, რომლებიც დომინანტურ გავლენას
ახდენენ წარმოების მუშაობის ხარისხზე და ეფექტურობაზე, შეიძლება დაიყოს სამ ჯგუფად:
1. წარმოებაზე დამოკიდებული და რეგულირებადი;
2. წარმოებაზე დამოუკიდებელი და არარეგულირებადი;
3. წარმოებაზე ნახევრად დამოკიდებული და
ნახევრად რეგულირებადი.

ფაქტორთა მოკლე დახასიათება
შემოთავაზებული კლასიფიკაციის სქემით ჯერ
დახასიათებულია
"ამოსავალ
ნედლეულით"
განსაზღვრული ჯგუფი.
ქვეყანაში
არსებული
ადგილობრივი
ნედლეულის დამზადების მკვეთრი სეზონურობა
განაპირობებს იმპორტირებული რძის ფხვნილის,
მცენარეული ცხიმების, რძის ნაღებზე დამზადებული
კარაქისა და "სპრედების" ამ მიზნით გამოყენებას.
აღნიშნული ჯგუფის ფაქტორთა დახასიათებით
განსაკუთრებული მაღალი რისკის შემცველობით
გამოირჩევა მცენარეულ ცხიმებზე დამზადებული
ნედლეული,
რადგან
საქართველოს
სურსათის
უვნებლობის სფეროში "მოღვაწე უფლებამოსილ
ჩინოვნიკებისთვის" ჰიდროგენიზირებული ცხიმის
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რეგულირებად ფაქტორთა შორის შეიძლება დავასახელოთ რძის პროდუქტების სხვადასხვა სახეები
(ასორტიმენტი), ტექნიკური აღჭურვილობა, პერსონალის სათანადო ცოდნა, სან–ჰიგიენური პირობები და
სხვა. ნედლეულიდან – რძის ფხვნილი, ნაღებიდან
დამზადებული კარაქი – ნედლეული.
არარეგულირებად ფაქტორებად შეიძლება მივიჩნიოთ ისეთი ნედლეულის სახეები, როგორიცაა: მცენარეული ცხიმები "სპრედები", მარგარინი და სხვა.
ნახევრად რეგულირებადია ადგილობრივი პირველადი წარმოების რძის ნედლეული.

შემცველ მცენარეულ ნედლეულში წარმოქმნილი
ტრანს–იზომერების
"ნორმირება"
და
მათი
რაოდენობრივი იდენტიფიცირება არ უკავშირდება
ქიმიური აგენტების მიერ ადამიანის სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობის მიმართ საზიანო ქმედებას.
რაც შეეხება ადგილობრივი ნედლეულის
ფაქტორთა ჯგუფის ხარისხობრივი შედგენილობა
(ცხიმი,
ცილა,
ნახშირწყალი,
მინერალური
ნივთიერებები და სხვა) ვერ უზრუნველყოფენ
წარმოებული
რძის
პროდუქტების
სავარაუდო
"გამოსავალს" (ამ ნივთიერებების სიმცირის გამო) და
ნივთიერებათა
სათანადო
ოდენობის
კვებითი
ღირებულებების განმსაზღვრელ ბალანსის მიღწევას
(თუმცა ამ მაჩვენებლებისა და ბაქტეროლოგიური
დაბინძურების მაჩვენებლების განსაზღვრა წარმოებაში
შესაძლებელია).
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ცალკე
განხილვის
საგანია
ცხოველთა
დაავადებაზე არაკეთილსაიმედო კერებიდან რძის
მიღება–გადამუშავების პროცესი. ამ ფაქტორის საზიანო
გავლენაზე
ჩამოყალიბებული
სამეცნიერო
აზრი
ალტერნატივის გარეშეა, რასაც
როგორც სჩანს
საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ორგანოები არ
ითვალისწინებენ,
რადგან
კანონმდებლობა
არ
განსაზღვრავს "მაკონტროლებლის" ვალდებულებას
ნედლეულის მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია
დაავადებულ კერათა შესახებ.
ასე, რომ ადგილობრივი რძის ნედლეული
"ამოსავალ
ნედლეულის"
კომპონენტთა
შორის
წარმოების
ეფექტური
მუშაობისა
და
რძის
პროდუქტების უვნებლობის ერთ–ერთი ძირითადი
განმსაზღვრელი ფაქტორთაგანია.
მომდევნო
კლასი
გახლავთ
"რძის
პროდუქტების წარმოების" კლასი, რომლის ფაქტორები
გარკვეულწილად დამოკიდებულნი არიან საწარმოზე
და ამის გამო ეს ჯგუფი რეგულირებადია და ამასთან
ერთად შესაძლებელია მათი განხილვა წარმოების
ტექნიკურ დონესთან კავშირში.
ყველასათვის ცნობილია, რომ მაღალი დონის
ტექნიკური აღჭურვილობა მაქსიმალურად გამორიცხავს
ხელით
შრომას
(მეორად
დაბინძურებას),
რაც
დადებითად მოქმედებს პროდუქციის უვნებლობაზე,
მითუმეტეს, თუ წარმოება ფლობს შიდა კონტროლის
ისეთ პრევენციულ სისტემებს, როგორიცაა "HACCP" და
"მიკვლევადობა".
ამასთან ერთად, მნიშვნელოვნად იზრდება
საწარმოს ასორტიმენტი და მისი კონკურენტუნარიანობა. პროდუქციის ასორტიმენტის შერჩევა უნდა
ეფუძნებოდეს თანამედროვე მეცნიერულ შეხედულე-
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ბებს დაბალანსებული სურსათის შესახებ.
და ბოლოს, "მზა პროდუქციის მიწოდება"–ის
კლასის ფაქტორები მიეკუთვნებიან მთელი საწარმოო
ციკლის დამამთავრებელ ეტაპს, რომლის საწყისი
პროცედურები საწარმოში მიმდინარეობს და მიღებული
მზა პროდუქცია განსაზღვრული დროის განმავლობაში
გროვდება და ინახება მაცივარ–საწყობებში, სადაც
არსებული ტემპერატურული რეჟიმები გადამწყვეტ
მნიშვნელობას იძენენ პროდუქტის უვნებლობისა და
ხარისხის შენარჩუნების საქმეში. ეს ადგილი ერთ–ერთი
რგოლი გახლავთ ე.წ. "ცივი ჯაჭვის" შედგენილობაში,
რომელიც
გრძელდება
კლასით
"პროდუქციის
ტრანსპორტირება", რაც გულისხმობს სავაჭრო ქსელში
პროდუქციის
ტრანსპორტირებას
"ცივი
ჯაჭვის"
პირობების გათვალისწინებით და მისი დახლ–
მაცივრებში
განთავსებით.
აღნიშნულ
ჯაჭვში
წარმოებისათვის რეგულირებადია ტრანსპორტირება და
ტრანსპორტში
არსებული
ჰიგიენისა
და
ტემპერატურული რეჟიმების დაცვა, ხოლო სავაჭრო
ქსელის დახლ–მაცივრების მიერ შექმნილი ჰიგიენური
და
ტემპერატურული
რეჟიმების
მიმართ
გათვალისწინებულია სახელმწიფო კონტროლი.
წარმოდგენილი მასალის განხილვა (ანალიზი)
შესაძლებლობას იძლევა დავასკვნათ შემდეგი: რძის
პროდუქტების მწარმოებელი საწარმოს ეფექტურობის
ზრდა, ოპტიმალური ასორტიმენტის შერჩევა და რძის
პროდუქტების
უვნებლობის
მართვა
და
სხვა
მიზანშეწონილია
განხორციელდეს
მეცნიერულ
საფუძველზე დამუშავებული კლასიფიკაციის იმ
ფაქტორთა
გათვალისწინებით,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ წარმოების მდგრად განვითარებას.

აგრორადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური
გამოკვლევები, როგორც სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარების საფუძველი
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2014 wlis 26
dekembers
moismina akademikos zaur Canqselianis moxseneba “აგრორადიოლოგიური და
აგროეკოლოგიური გამოკვლევები,როგორც სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების საფუძველი.”
aRiniSna, rom მოხსენების სათაურში გამოტანილი პრობლემის განსაკუთრებული აქტუალობა საქართველოსათვის განპირობებულია
ქვეყნის ფუნქცია
მნიშვნელობით, არა მარტო გეოგრაფიულით, როგორც
მსოფლიო ენერგო-კომუნიკაციური გზაჯვარედინი
აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის და სოციალურკულტურულით, როგორც სხვადასხვა ცივილიზაციებისა და კულტურების აღმოცენებისა და შეხების წერტილი, არამედ აგრეთვე ეკოლოგიურით, საქართველო
როგორც გენეტიკური მრავალფეროვნების მსოფლიო
მნიშვნელობის ერთ-ერთი რეგიონი.
ყოველივე ამას სადღეისოდ ემუქრება ტექნოგენეზის პირობებში მომძლავრებული ეკოლოგიურიზეწოლა, ძირითადად გამოხატული არა მარტო გლობალიზაციის ზეწოლით, არამედ გლობალური კლიმატური
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ძვრებით და ბუნებრივი არეების მზარდი დეგრადაციითა და დაბინძურებით, რაც გამოწვეულია მისი
გეოგრაფიულ-რელიეფური და გეოლოგიურ-ნიადაგობრივი თავისებურებებით.
სატრანზიტო
ფუნქციების
განხორციელება
დაკავშირებულია დიდი მოცულობის ენერგო და
ტვირთნაკადების გადაადგილებასთან, რაც გარემოზე
კანონზომიერად იწვევს
სულ უფრო მზარდ
დატვირთვებს და დეგრადაციის საშიშროებას.
გეოლოგიური და რელიეფური თავისებურებები
განაპირობებენ რადიაციული ფონის ბუნებრივად მომატებულ სიდიდეებს, რაც ლოგიკურად გულისხმობს ამ
ფონის ტექნოგენურად შემდგომი ზრდის არასასურველობას და სათანადო რადიოეკოლოგიური მონიტორინგის განხორციელების მკაცრ აუცილებლობას.

# 4 (55),

smm akademiis macne
ამა თუ იმ ქიმიური ელემენტის გეოქიმიური
დეფიციტი ქმნის მისი ანალოგის დამაბინძურებელი
ელემენტის
ეკოლოგიურ
ჯაჭვში
დაჩქარებული
მიგრაციისა და ორგანიზმში ჭარბი შეღწევის პირობებს.
ასეთ შემთხვევასთან ჩვენ გვქონდა საქმე ჩერნობილის
კატასტროფის შემდგომ,რაც საქართველოს იოდდეფიციტურ რეგიონებში იოდის რადიოაქტიური იზოტოპების შემოჭრამ განსაკუთრებული საშიშროება შექმნა.
ცნობილია, რომ საქართველოს ტიპიური დიეტები
კალციდეფიციტურია, რაც ტექნოგენური რადიონუკლიდებით დაბინძურებისას დიდად ზრდის ორგანიზმში
ჭარბი შეღწევის საფრთხეს ,განსაკუთრებით ეკოლოგიურად ყველაზე საშიშ სტრონციუმ-90-საგან.
თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესი გონივრულად გამოსაყენებელია მსოფლიო ბაზრის მოსაპოვებლად წარმატებული ბიზნეს საქმიანობისათვის.
საქართველოს აგროსექტორი ,როგორც
გენეტიკური
მრავალფეროვნების უშრეტი წყარო საინტერესოა
მსოფლიო ბიზნეს საქმიანობისათვის.
უკანასკნელ ხანებში განსაკუთრებით დისკუსიის

dekemberi, 2014 w.

საგანია „გენმოდიფიცირებული“ და „ეკოლოგიურად
სუფთა“ პროდუქციის საკითხი. აქ მნიშვნელოვანია
გადაჭრით ითქვას გენმოდიფიცირებული პროდუქციის
მავნეობა ოფიციალურად არსად არ არის დაფიქსირებული; მისი მოხმარება არმოხმარების საკითხს მომხმარებელი თვითონ წყვეტს. ამრიგად საკმარისია მხოლოდ
არსებობდეს შემოტანილი პროდუქციისათვის აუცილებელი „ხარისხის სერთიფიკატი“. თუ ქვეყანაში არასერთიფიცირებული პროდუქცია შემოდის, ეს ლაბორატორიების საქმე არ არის, ამისთვის სხვა ორგანოები არსებობს და ამით ჩვენ მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე
ზრუნვის პრობლემას მხოლოდ ვართულებთ.
ყოველივე
ზემოთ
თქმულის
მკვეთრი
გამოსწორების ერთადერთი გზაა მაპროფილებელი
კვლევითი ცენტრების დატვირთვა ამ თემატიკით და
მათი მიზნობრივი დაფინანსება და შემთხვევითი
არასპეციალისტების მკვეთრი გამიჯვნა აგრო და
სასურსათო სფეროდან; სახელმწიფო მიზნობრივი
პროგრამების დანერგვა.

სატყეო განათლება საქართველოში და მისი განვითარების
პერსპექტივები
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2014 wlis 26
dekembers moismina soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris, profesoris giorgi gagoSiZis
moxseneba “სატყეო განათლება საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები ”.
აღინიშნა, რომ სატყეო განათლებას საქართველოში
1888 წელს ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც რუსეთის
იმპერიის
მიწათმოქმედებისა
და
სახელმწიფო
საკუთრების
სამინისტროს
ბრძანებულებითა
და
სახელმწიფო სატყეო სამმართველოს ორგანიზებით
იმპერიაში შეიქმნა დაბალი რანგის სპეციალისტთა
მომზადების 10 სატყეო სკოლა მათგან ერთი –
თბილისის გუბერნიის, ახალციხის მაზრაში.
1902 წელს იმავე სამმართველოსა და რუსეთის საერო
განათლების სამინისტროს
მხრიდან უკვე იყო
მცდელობა კავკასიაში უმაღლესი სასწავლებლის
დაარსებისა, რომელსაც ფუნქციონირება უნდა დაეწყო
ქ.თბილისში და მასში გათვალისწინებული იყო სატყეო
დარგის
სპეციალისტების
მომზადებაც,
მაგრამ
იმპერიაში არსებული რთული ვითარების გამო ეს ვერ
განხორციელდა.
უმაღლესი განათლების მქონე მეტყევეთა მომზადებას
საქართველოში ხორცი შეესხა 1917 წელს, როდესაც
თბილისში გაიხსნა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და
სატყეო
სპეციალობამ
აგრონომიულთან
ერთად
ფუნქციონირება
დაიწყო
სასოფლო–სამეურნეო
ფაკულტეტზე.
1918 წელს საქართველოში დაარსდა ეროვნული
უნივერსიტეტი, სადაც აგრონომიულ ფაულტეტზე
გაიხსნა სატყეო განყოფილება, ხოლო სტუდენტთა
პირველი მიღება 1919 წელს განხორციელდა. სატყეო–
სამეურნეო
სპეციალობის
კურსდამთავრებულთა
პირველი ნაკადი უნივერსიტეტმა 1923 წელს გამოუშვა.
პარალელურად,
თბილისის
პოლიტექნიკურ
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ინსტიტუტში მიმდინარეობდა ხე-ტყის დამზადებისა
და გადამუშავების სპეციალისტთა მომზადებაც. ამავე
პერიოდში,
თბილისის
კულტურულ–ტექნიკურ
საშუალო სამეურნეო სასწავლებელში – მემინდვრეობის,
მესაქონლეობის, მებაღეობისა და ჰიდროტექნიკურ
სპეციალობებთან ერთად ცოდნას ეუფლებოდნენ
სატყეო დარგის შესაბამისი კვალიფიკაციის მომავალი
სპეციალისტებიც.
1929 წელს, აგრონომიული ფაკულტეტის ბაზაზე
დაარსდა სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტი, სადაც
სატყეო-სამეურნეო
სპეციალობა
დამოუკიდებელ
ფაკულტეტად ჩამოყალიბდა. 1930 წელს სატყეო–
სამეურნეო
ფაკულტეტის
საფუძველზე
შეიქმნა
ამიერკავკასიის
სატყეო–ტექნიკური
ინსტიტუტი,
რომელიც 1933 წელს თბილისის სატყეო–ტექნიკურ
ინსტიტუტად
გადაკეთდა.
დამოუკიდებელმა
უმაღლესმა სატყეო–ტექნიკურმა სასწავლებელმა 1938
წლამდე იარსება და ფუნქციონირება შეწყვიტა პროფ. ს.
ქურდიანის
გარდაცვალების შემდეგ. იმავე წელს
სატყეო–სამეურნეო სპეციალობის ბაზაზე შექმნილი
ფაკულტეტი
სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტს
შეუერთდა,
ხოლო
ხე–ტყის
დამზადებისა
და
გადამუშავების
სპეციალობა
ისევ
თბილისის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს დაუბრუნდა.
1929 წელს ქ.ყვარელში დაარსდა საშუალო
სატყეო–სპეციალური სასწავლებელი, რომელიც მალე
თბილისში
იქნა
გადმოტანილი.
აღნიშნული
სასწავლებლის
სატყეო–სამეურნეო
სპეციალობის
ბაზაზე შემდგომში შეიქმნა ბორჯომის, ხოლო ხე–ტყის
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დამზადებისა და გადამუშავების სპეციალობის ბაზაზე
– ქუთაისის სატყეო ტექნიკუმები. ბორჯომის სატყეო –
ტექნიკუმმა თითქმის 2000-იანი წლების დასაწყისამდე
იარსება, დღეისათვის კი სამწუხაროდ
სატყეო
პროფილის აღარცერთი საშუალო სასწავლებელი აღარ
ფუნქციონირებს.
საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტში სატყეო –სამეურნეო ფაკულტეტმა მალე დაიკავა
წამყვანი
პოზიციები
და
დღემდე
ათასობით
სპეციალისტი მოუმზადა როგორც ქვეყნის სატყეო და
შესაბამისი პროფილის სხვა დარგებს. ისე სომხეთის,
აზერბაიჯანისა
და
ჩრდილოეთ
კავკასიის
რესპუბლიკების შესაბამის უწყებებს, რადგან დღიდან
დაარებისა, სატყეო–სამეურნეო ფაკულტეტი ერთადერთი იყო მთელს კავკასიაში და ასეა დღესაც.
1990 წლიდან საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო
ინსტიტუტს საქართველოს სახელმწიფო აგრარული
უნივერსიტეტი ეწოდა. სახელწოდების შეცვლასთან
ერთად უმაღლესი სასწავლებელი შინაარსობრივადაც
გამდიდრდა. ფაკულტეტზე გარდა სატყეო–სამეურნეო
სპეციალობისა, დაიწყო სპეციალისტების მომზადება
მწვანე მშენებლობის არქიტექტურისა (ლანდშაფტის
დაგეგმარების) და სატყეო ეკოლოგიის სპეციალობებზე,
რამაც უფრო თანამდროვე და ახალგაზრდებისათვის
მიმზიდველი გახადა ფაკულტეტი.
როგორც უკვე აღინიშნა, სატყეო – სამეურნეო ფაკულტეტი და სატყეო–სამეურნეო სპეციალობა ამიერკავკასიაში ერთადერთი იყო და ასეა დღესაც. სამწუხაროდ,
სატყეო სამეურნეო ფაკულტეტი გაუქმებულია აგრარულ უნივერსიტეტში, სადაც იგი ათეულობით წლების
განმავლობაში არსებობდა და კავკასიასა და მის ფარგლებს გარეთ სატყეო განათლების ფლაგმანს წარმოადგენდა. დღეისათვის აგრარული უნივერსიტეტის აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სატყეო სპეციალობაზე ბაკავარიატსა და მაგისტრატურაში სულ 14 სტუდენტი ირიცხება, ხოლო მათ
აღზრდას მხოლოდ 2 პედაგოგი ემსახურება. სატყეო –
სამეურნეო სპეციალობა არსებობს ბათუმის შოთა რუს-

თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც, სადაც იგი ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზეა წარმოდგენილი და ბაკალავრიატის I და II კურსებზე მხოლოდ 18 სტუდენტს ითვლის.
მომავალი მეტყევეების აღზრდას აქ აგროეკოლოგიისა და
სატყეო დეპარტამენტიდან მხოლოდ 1 მეტყევე – სპეციალისტი ემსახურება. რაც შეეხება მაგისტრატურასა და
დოქტორანტურას, სატყეო მიმართულებით სწავლების ამ
საფეხურებზე სტუდენტი არ ირიცხება.

თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის 19
სტუდენტისა და მაგისტრატურის 13 სტუდენტის
აღზრდას აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის,
სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის დეპარტამენტიდან
მხოლოდ 1 პედაგოგი ემსახურება.
სტუდენტთა რაოდენობის მხრივ რამდენადმე
უკეთესი მდგომარეობაა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც სატყეო – სამეურნეო და სატყეო
ეკოლოგიის სპეციალობების ყველა საფეხურზე 170-მდე
სტუდენტი სწავლობს. მათ აღზრდას ამ უმაღლეს სასწავლებელში 3 მეტყევე პედაგოგი ემსახურება აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის
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ახლად შექმნილ ფაკულტეტზე, აგრარული მიმართულების სპეციალობებთან ერთად სატყეო სპეციალობებიც გაერთიანდა. სახელმწიფოსა და უნივერსიტეტის
ხელმძღვანელების მხრიდან გამოხატული მხარდაჭერა
და თანადგომა სატყეო – სამეურნეო სპეციალობებზე
ახალგაზრდების მოზიდვის საუკეთესო გარანტიას
წარმოადგენს.
სატყეო დარგის სპეციალისტთა მოსამზადებლად აუცილებლად მიგვაჩნია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, სატყეო –
სამეურნეო მიმართულების (სატყეო მეურნეობა, სატყეო ეკოლოგია) მომავალი სპეციალისტების მოსამზადებლად ჩამოყალიბდეს მაპროფილებელი „ტყეთმცოდნეობა – მეტყევეობის“ დეპარტამენტი; მეცადინეობების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად ამავე ფაკულტეტზე
უნდა შეიქმნას დენდროლოგიური, ტყეთმცოდნეობა –
მეტყევეობის მუზეუმი (კაბინეტი) და ტაქსაცია – ტყეთმოწყობის ლაბორატორია; სტუდენტთა პრაქტიკული
მეცადინეობების, სასწავლო, საწარმოო პრაქტიკების
ჩასატარებლად, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომებისათვის შესაბამისი საველე მასალების მოსაპოვებლად და პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო –
კვლევითი საქმიანობისათვის, უნივერსიტეტს გადმოეცეს დედაქალაქთან ახლოს მდებარე რომელიმე სატყეო
ტერიტორია; დაიხვეწოს და სრულყოფაში იქნას მოყვანილი „სატყეო საქმის“ მიმართულების სასწავლო გეგმები (კურიკულუმები) და შესაბამის დისციპლინათა
პროგრამები (სილაბუსები); საქართველოს განათლებისა მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერითა და
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კოორდინაციით, მოხდეს ყველა იმ უმაღლესი სასწავლებლის
სასწავლო და სასწავლო–მეთოდური საშუალებების
შეჯერება და ერთ სისტემაში მოყვანა, სადაც სატყეო
მიმართულების სპეციალისტთა მომზადება მიმდინარეობს; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებით, საქართველოს
ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეიქმნას მეტყევე–სპეციალისტთა სწავლების შემდგომი სტაჟირებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სტრუქტურული ერთეული, რაც
ხელს შეუწყობს თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად მეტყევე–სპეციალისტების ცოდნის დონის
ამაღლებასა და მუდმივ სრულყოფას; გაფორმდეს
მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიასთან, სატყეო მიმართულების ერთობლივი
სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის, მაგისტრანტებისა
და დოქტორანტების ერთობლივი ხელმძღვანელობისა
და აკადემიის ნამდვილი წევრებისა და წევრკორესპონდენტების სასწავლო პროცესში ჩართვის
მიზნით . იმ რაიონში (რაიონებში), რომლებსაც ჯერ
კიდევ გააჩნიათ საშუალო – სპეციალური სატყეო
განათლების სპეციალისტების მომზადებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და სხვა საშუალებები
(ბორჯომის, ლაგოდეხის, ყვარლისა და მცხეთის
რაიონები) აღდგეს ან შეიქმნას საშუალო – სპეციალური
სატყეო სასწავლებელი ან სხვა დარგის სპეციალობების
პარალელურად მომზადდეს სატყეო პროფილის შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტებიც.
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saerTaSoriso konferencia
,,klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da
usafrTxo ganviTareba”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014 wlis 2, 3, da 4 oqtombers
Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: ,,klimatis cvlileba da soflis
meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”. konferenciam imuSava S. rusTavelis
erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT (CF/57/10 – 100/14).
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014 wlis 2, 3, da 4 oqtombers
Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia
Temaze: ,,klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”.
konferenciam imuSava S. rusTavelis erovnuli
samecniero
fondis
finansuri
mxardaWeriT
(CF/57/10 – 100/14).
konferenciam didi interesi gamowvia ara
marto
saqarTveloSi
moRvawe
mecnierebSi,
aramed sazRvargareTis agrarikos mecnierebSi
da mis muSaobaSi aqtiuri monawleoba miiRes
ukrainis, azerbaijanis, yazaxeTis, uzbekeTis,
ruseTis federaciis da maT Soris daRestanis
da CrdiloeT oseTis avtonomiuri respublikebis mecnierebma.
konferenciiT dainteresdnen da monawileoba miiRes mis muSaobaSi saerTaSoriso organizaciebma FAO, ICARDA, CACAARI, BACSA da a.S.
saqarTvelodan konferenciis muSaobaSi aqtiurad monawileobdnen saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis, saqarTvelos soflis
meurneobis, garemos dacvis da bunebrivi resursebis saministroebis, saqarTvelos teqnikuri,
agraruli, baTumis S. rusTavelis, quTaisis a.
wereTlis da goris suxiSvilis universitetebis
warmomadgenlebi. konferenciis muSaobaSi garda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecnierebebisa, monawileobdnen
fermerebi, soflis meurneobis specialistebi
da sxva dainteresebuli pirebi.
konferenciaze muSaoba warimarTa or dargobriv seqciaSi (mimarTulebebSi):
1. კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხოგანვითარება მემცენარეო
ბაში;
1.1. qveseqcia – agroinJineria;
2. კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეო
ბის მდგრადი და უსაფრთხოგანვითარება მეცხოველ
ეობაში.
კონფერენციის სამუშაო ენები iyo ქართული,
ინგლისური, რუსული .
sul warmodgenili iyo da konferenciis
SromaTa krebulSi
Setanili
iqna
142 samecniero statia, maT Soris seqciebis
mixedviT:
1. seqcia klimatis cvlileba da soflis
meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba
memcenareobaSi - 95 statia.
2. qveseqcia: - agroinJineria - 22 statia
3. seqcia: klimatis cvlileba da soflis
meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba
mecxoveleobaSi - 25 statia.
aRniSnuli statiebis Tezisebis umravle-
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soba moxsenebebis saxiT mosmenili iqna
konferenciis msvlelobisas.
02 oqtombers konferencia gaxsna da stumrebs da damswre sazogadoebas miesalma saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe.
konferencias da damswre sazogadoebas
miesalmnen: saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis prezidenti akad. g. kvesitaZe, saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtori, akad.
a. frangiSvili saqarTvelos soflis meurneobis
ministris moadgile i. nozaZe, garemos dacvisa
da bunebrivi resursebis ministris moadgile g.
somxiSvili, aWaris soflis meurnebis ministri
z. futkaraZe, S. rusTavelis erovnuli samecniero fondis departamentis ufrosi i. noseliZe,
saqarTvelos soflis meurneobis saministros
samecniero-kvleviTi centris direqtori doqt.
l. ujmajuriZe, sazRvargareTis qveynebis delegaciebis xelmZRvanelebi ukrainidan, azerbaijanidan, yazaxeTidan,
uzbekeTidan, CrdiloeT
oseTis avtonomiuri respublikidan, gaeros
koordinatori Sua aziaSi, FAO-s warmomadgeneli aRmosavleT evropis qveynebSi da saerTaSoriso
organizaciebis ICARDA, CACAARI –is
xelmZRvanelebi.
konferenciis plenarul sxdomaze da
seqciebSi muSaobis dros mecnierebma imsjeles
im ZiriTad problemebze, romlebic soflis
meurneobis winaSe dgas an dadgeba klimatis
globaluri cvlilebebis dros da am problemebTan
brZolis
kompleqsuri
RonisZiebebis
Sesaxeb.
konferenciam, gamoikvlia da gaaanaliza
ra, Tu rogor SeiZleba imoqmedos klimatis
globalurma cvlilebam soflis meurneobaze,
seriozul problemad aRiara es procesi;
Sesabamisad, miRebul iqna deklaracia, რომელსაც “Tbilisis deklaracia” ewoda da romelSic
xazgasmulia agroekosistemebis mdgradi gamoyenebisa da klimatis cvlilebasTan adaptaciis
erToblivi midgomebis gavrcelebis aucilebloba yvela qveynisTvis, aRiarebulia am sakiTxebze
konferenciebis sistematuri Catarebis iniciativis mniSvneloba
da
Camoyalibebulia
gzebi
samomavlo TanamSromlobis gasagrZeleblad.
aRiniSna, rom konferencia aRiarebs ra
sasoflo-sameurneo inovaciebis farTo adaptaciis mniSvnelobas, mouwodebs konferenciis
monawileebs, fermerebs, yvela donis politikosebs, biznesmenebs, arasamTavrobo organizaciebis wevrebs, aqtiurad CaerTon sapartnioro
kvlevebSi;
unda moxdes klimatis cvlilebebis memcena-
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morgebuli mowinave resursdamzogi samanqano
teqnologiebis
da
teqnikuri
saSualebebis
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dabalmosavliani, daavadebebis mimarT mgrZnobiare kulturebis maRalmosavliani, daavadebebisadmi rezistentuli da gvalvagamZle jiSebiT
Canacvlebas.
konferenciam miiRo dadgenileba, rom klimatis cvlilebebis sakiTxebTan dakavSirebiT
mizanSewonilia Catardes yovelwliuri saerTaSoriso samecniero konferenciebi dainteresebul qveynebSi. konferenciis Catarebis adgils,
dros da Tematikas gansazRvravs am mizniT Seqmnili saerTaSoriso saorganizacio komiteti.

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

TanamSromloba
ukrainis q. vinicis erovnul agrarul universitetTan da
“agro ganviTarebis jgufTan”
mimdinare wlis 2,3,4 oqtombers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias
saerTaSoriso konferenciis “klimatis cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da
usafrTxo ganviTarebaze” farglebSi stumrobda ukrainis q. vinicis erovnuli agraruli
universitetis teqnologiis kaTedris gamge, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori
vitali kuCeriavi da amave kaTedris aspiranti anatoli medvedi. konferenciis Semdeg maTi saqmiani
viziti gagrZelda.

2013 wels safuZveli Caeyara erTobliv proeqts
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademias, ukrainis q. vinicis erovnul agrarul
universitetsa da “agro ganviTarebis jgufs”
Soris.
proeqtis
farglebSi xorcieldeba
erToblivi
kvleva,
romelic
Seexeba agro
ganviTarebis
jgufis mier
mcenareuli
nedleulidan damzadebuli
sakvebdanamatis prebiotikis
"rumifosis"
gamoyenebas
mecxoveleobaSi
produqtiulobis
gazrdis
mizniT.
"rumifosi"
oligosaqaridebisa
da
fenoluri naerTebis Semcveli sakvebdanamatia.
vinicis
erovnuli
agraruli
universitetis
profesoris,
soflis
meurneobis
mecnierebaTa doqtoris
vitali
kuCeriavis xelmZRvanelobiT
mimdinareobda
aRniSnuli preparatis gamocda. ukve damTavrda
cdebis pirveli etapi erT-erT mecxoveleobis
fermaSi da gamovlinda preparatis dadebiTi
gavlena
mexorcul
da
merZeul
produqtiulobaze.
vinicis
erovnuli
universitetis vivariumSi mimdinareobs cdebi
bocvrebze
da
virTxebze,
romlis
mizania
preparatis gavlenis Seswavla bewvis xarisxze
da sxva. cdebis Sedegebis detaluri analizi
uaxloes xanebSi gamoqveyndeba ukrainisa da
saqarTvelos
samecniero
Jurnalebsa
da
krebulebSi.
mimdinare
wlis
6
oqtombers
“agro
ganviTarebis
jgufis”
ofisSi
kvlevebis

detaluri analizi warmoadgina profesorma
vitali kuCeriavim. eqsperimenti mimdinareobda
ukrainis
vinicis
olqis
“napadievskis”
mecxoveleobis bazaSi. aRmoCnda, rom prebiotiki
rumifosi zrdis merZeul produqtiulobas 4,8%iT,
rZis
cximianobas
0,3%-iT,
izrdeba
gemoglobinis raodenoba 6,1%-iT, aseve SeiniSneba
cilis Semcvelobis zrda rZeSi. miRebuli
Sedegebi mowmobs, rom preparatis zegavleniT
cxovelis organizmSi intensiurad mimdinareobs
nivTierebaTa cvla, rac savaraudod aris mizezi
produqtiulobis zrdisa. aseve Seswavlili iqna,
preparatis
gavlena
mexorcul
produqtiulobaze. aRmoCnda, rom igi izrdeba 9,6
%-iT,
amasTanave
SeiniSneba
sakvebis
danaxarjebis Semcireba 11,8 %-iT. umjobesdeba
xorcis xarisxi. kvlevis Sedegebis prezentaciis
Semdeg
agro
ganviTarebis
jgufis
xelmZRvanelebis:
doqtorebis
nikoloz
zazaSvilis,
nodar
mindiaSvilis,
mixeil
WiWayuas
miwveviT
saqarTvelos
soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli
mdivani doqtori anatoli giorgaZe, profesori
vitali kuCeriavi da aspiranti anatoli medvedi
gaecvnen
“agro
ganviTarebis
jgufis”
biopreparatebisa da sakvebdanamatebis sawarmos.
aRiniSna, rom urTierTanamSromloba kvlavac
gagrZeldeba. preparatma ukve gaiara pirveli
etapi
ukrainaSi
saerTaSoriso
patentis
mosapoveblad.
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Uukraineli da qarTveli mecnierebi agroganviTarebis jgufis ofisSi

saerTaSoriso seminari vladikavkazSi
mimdinare wlis 21 oqtombers q. vladikavkazSi gaimarTa saerTaSoriso seminari,
romelic
Catarda,
rogorc
mosamzadebeli
etapi
saerTaSoriso
samecniero
konferenciisa “mecniereba, ganaTleba da sainformacio-saganmanaTleblo saqmianoba –
MmTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis safuZveli”. aRniSnuli konferencia gaimarTeba
2015 wels.
seminaris muSaobaSi monawileoba miiRo da plenarul sxdomaze moxsenebiT gamovida
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani-samecniero
ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe.
plenaruli sxdomis Semdeg gaimarTa mrgvali magidebi sxvadasxva mimarTulebebiT:
adgilobrivi TviTmmarTvelobis administraciis roli MmTis teritoriebis mdgradi
ganviTarebisaTvis saWiro proeqtebisa da programebis realizaciis saqmeSi; soflis
meurneobis ZiriTadi problemebi, amocanebi da roli mTis teritoriebis ganviTarebaSi;
mTis teritoriebis demografiuli, sociluri da mediko-biologiuri problemebi;
sainformacio-sakomunikacio
teqnologiebi
da
saganmanaTleblo
saqmianoba
mTis
teritoriebis mdgradi ganviTarebisaTvis; mecnierebis ZiriTadi problemebi, amocanebi da
miRwevebi mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis saqmeSi; ganaTleba da misi roli
mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis saqmeSi; garemos dacva da racionaluri
bunebaTsargebloba;
mrewveloba,
transporti,
energetika,
mSenebloba
da
komunaluri meurneoba mTis teritoriebis pirobebSi; mTis teritoriebis turistulsareakreacio potenciali;
seminaris organizatori iyo saerTaSoriso sainovacio samecniero-teqnologiuri
centri “mTis teritoriebis mdgradi ganviTareba”, romelic Seqmnilia iuneskos
mxardaWeriT.
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seminari:
“sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba,
gamravleba, seleqcia, konservacia;”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 24
oqtombers 12 saaTze gaimarTa seminari: “sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”
seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma,
akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli seminaris mniSvnelobaze da sasoflosameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,
aborigenuli da seleqciuri jiSebis konservaciis aucileblobaze. seminaris monawileebs
aseve sityviT mimarTa saqarTvelos soflis
meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero
sabWos Tavmjdomarem, akademikosma napoleon
qarqaSaZem. seminari mihyavda saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos mdivans gogola margvelaSvils.
mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg
sakiTxebze:
1. qarTuli xorblis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxs. akademikosi petre nasyidaSvili
2. simindis endemuri saxeobebi,
aborigenuli da seleqciuri jiSebi
momxs. akademiis wevr-korespondenti
oTar liparteliani
3. xexilis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi
momxs. akademikosi vaJa kvaliaSvili
4. vazis endemuri saxeobebi, aborigenuli
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da seleqciuri jiSebi.
momxs. akademikosi nodar CxartiSvili
5. subtropikuli mcenareebis endemuri
saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxs. akademikosi valerian canava
6. bostneuli kulturebis endemuri
saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri
jiSebi.
momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtori, profesori valeri suxiSvili
7. klimatis cvlilebebTan dakavSirebuli
stiqiuri movlenebis monitoringis
problemebi saqarTveloSi.
momxs. akademiis wevr-korespondenti
Tamaz TurmaniZe
8. saqarTvelos tyis endemuri saxeobebis
mdgomareoba da arealis gafarToebis
perspeqtivebi.
momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtori, profesori giorgi gagoSiZe.
seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
vice prezidentma akademikos mdivanma,
akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom
dagegmilia seminaris masalebis gamocema
bukletis saxiT.
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seminari:
“sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri
saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli
mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 30
oqtombers 12 saaTze gaimarTa seminari: “sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri
saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia,
konservacia;”
seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma,
akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli seminaris mniSvnelobaze da sasoflosameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri
saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis konservaciis aucileblobaze. seminaris
monawileebs aseve sityviT mimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos mdivanma zurab cqitiSvilma.
mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg sakiTxebze:
1. saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero centris miersasoflosameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri
saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri
jiSebis gamravlebis, seleqciisa da konservaciisaTvis Casatarebeli samomavlo RonisZiebebis Sesaxeb.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero centris direqtoris moadgile mecxoveleobis mimarTulebiT soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori givi basilaZe.
2. gareuli frinvelebis endemuri saxeobebi da samonadireo frinvelebi.
momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani, soflis meurneobis doqtori anatoli
giorgaZe.
3. Zroxis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis mecnie-
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rebaTa doqtori, profesori cisana qilifTari.
4. Roris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori roland mitiCaSvili.
5. cxvris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori givi beReluri.
6. frinvelis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori Tengiz fircxalaiSvili.
7. saqarTveloSi gavrcelebuli bocvris
jiSebis produqtiulobis maCveneblebi da
misi gaumjobesebis gzebi
momxsenebeli: akademikosi jemal guguSvili.
8. Tevzis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: magistri eldar kaSia.
9. futkris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori maia feiqriSvili.
10. TuTis abreSumxvias endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.
momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori nargiza baramiZe.
seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
vice prezidentma akademikos mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom dagegmilia seminaris masalebis gamocema bukletis
saxiT.
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samecniero-praqtikuli konferencia “soflis meurneobis
sakonsultacio momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”.
2014 wlis 07 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda
samecniero-praqtikuli konferencia Temaze: “soflis meurneobis sakonsultacio momsaxurebis
sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”.
konferenciis
muSaobaSi
monawileoba
miiRes ssmm akademiis namdvilma wevrebma da
wevr-korespondentebma, mowveulma stumrebma: soflis meurneobis saministros regionebTan urTierTobis da koordinaciis sammarTvelos ufrosma Salva kereseliZem, soflis
meurneobis saministros samecniero-kvleviTi
centridan: sazogadoebasTan urTierTobebis
samsaxuris mTavarma specialistma nino CxartiSvilma, mebostneobis samsaxuris ufrosma nato kakabaZem da konsultatntma akaki
mamalaZem, biologiur meurneobaTa asociaciis “elkana”-s xelmZRvanelma mariam jorjaZem, saqarTvelos erovnuli akademiis guguSvilis ekonomikis institutis TanamSromelma
zurab reviSvilma.
konferenciaze ZiriTadi moxseneba
Temaze: “soflis meurneobis sakonsultacio
momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTvelo-

Si” gaakeTa saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem.
moxsenebis irgvliv TavianTi mosazrebebi
da winadadebebi gamoTqves S. kereseliZem, m.
jorjaZem, n. CxartiSvilma, z. reviSvilma,
akademikosebma givi jafariZem, zaur Canqselianma, omar qeSelaSvilma da akademiis wevrkorespondentma omar bediam.
konferenciis Sedegebi Seajama ssmm akademiis prezidentma akademikosma guram
aleqsiZem.
konferenciam miiRo Sesabamisi rezolucia, romelic saqarTveloSi fermerTa da
soflis meurneobaSi dasaqmebuli specialistebis sakonsultacio momsaxurebis sistemis
gaumjobesebas exeba, sadac am saqmianobaSi
pirvel rigSi aRiniSna soflis meurneobis
akademiis wamyvani roli.

samecniero-praqtikuli konferencia Sida qarTlSi
2014 wlis 14 noembers goris suxiSvilis saswavlo universitetis
saaqto darbazSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wliuri samuSao
gegmis Sesabamisad da iniciativiT Catarda gamsvleli samecniero-praqtikuli konferencia
Temaze: “mexileobis da mebostneobis Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi
Sida qarTlSi”.
konferenciis muSaobaSi monawileoba
miiRes saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
akademikosebma
g.
margvelaSvilma, i. vasaZem. v. kvaliaSvilma, g.
badriSvilma, z. Canqselianma, akademiis wevrkorespondentebma
e.
SafaqiZem
da
T.
TurmaniZem,
ssmm
akademiis
swavlulma
mdivanma akademiurma doqtorma a. giorgaZem,
akademiis
erovnulma
koordinatorebma
mebostneobis dargSi prof. v. suxiSvilma da
akademiurma
doqtorma
n.
kakabaZem,
saqarTvelos soflis meurneobis saministros
da
samecniero-kvleviTi
centris
specialistebma, Sida qarTlis da goris
sakrebulos warmomadgenlebma, Sida qarTlis
sainformacio-sakonsultacio
centris
specialistebma, goris suxiSvilis saswavlo
universitetis pedagogebma da studentebma,
Sida qarTlis mexileobis da mebostneobis
mimarTulebebis
fermerebma
da
specialistebma.
konferencia
gaxsna
ssmm
akademiis
erovnulma
koordinatorma
mexileobis

dargSi akad. iuza vasaZem.
ssmm
akademiis
prezidentis
da
akademiuri sabWos saxeliT konferencias
miesalma akademiis akademiuri departamentis
ufrosi,
akademiis
wevr-korespondenti
e.
SafaqiZe.
konferenciaze moxsenebebiT gamovidnen:
mexileobis mimarTulebiT - akad. i. vasaZe –
“mexileobis Tanamedrove mdgomareoba da
ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”,
akad. g. badriSvili – “mexileobis dargis
samecniero
dargis
perspeqtivebi
Sida
qarTlSi”,
akad.
v.
kvaliaSvili
–
“adgilobrivi warmoSobis xexilis jiSebis
Seswavla,
seleqcia
da
introduqcia”,
akademiis wevr-korespondenti T. TurmaniZe –
“ekologiuri pirobebis gavlena xexilovan
kulturaTa
zrda-ganviTarebasa
da
mosavalze”; mebostneobis mimarTulebiT –
akademiis erovnuli koordinatori, goris
suxiSvilis saswavlo universitetis reqtori,
prof.
v.
suxiSvili
–“mebostneobis
Tanamedrove mdgomareoba Sida qarTlSi” da
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erovnuli
koordinatori,
sofl.
meurn.
saministros
samecniero-kvleviTi
centris
departamentis ufrosi, akademiuri doqtori n.
kakabaZe
–
mebostneobis
ganviTarebis
perspeqtivebi Sida qarTlSi”.
ZiriTadi moxsenebebis Semdeg konferenciis mniSvnelobasa da Sida qarTlSi mexileobisa da mebostneobis ganviTarebasa da dargebis problemebis gadaWris sakiTxebze isaubres ssmm akademiis akad. g. margvelaSvilma,
ssmm akademiis akad. z. Canqselianma, saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros
koordinatorma n. xoxaSvilma, Sida qarTlis
sainformacio-sakonsultacio centris specialistma j. dodaSvilma, goris sakrebulos
wevrma x. xaTaSvilma, Sida qarTlis municipalitetis agraruli komitetis Tavmjdomarem
m. melaniSvilma, fermerma gogi barbaqaZem,
goris suxiSvilis universitetis profesorebma d. goginaSvilma da d. pavliaSvilma,
soflis meurneobis saministros samecnierokvleviTi centris biowarmoebis samsaxuris
ufrosma g. wereTelma.
moxsenebebis, gamoTqmuli SeniSvnebisa
da winadadebebis gaTvaliswinebiT konferen-

dekemberi, 2014 w.

ciam miiRo Sesabamisi rekomendaciebi, sadac
miTiTebulia mexileobis da mebostneobis
mimarTulebiT samecniero-kvleviTi saqmianobis gaumjobesebis RonisZiebebi da am mimarTulebiT ssmm akademiis da soflis meurneobis saministros rolis da funqciebis gaZliereba; rekomendaciebSi asaxulia mexileobisa
da mebostneobis mimarTulebiT kanonSemoqmedebiTi saqmianobis gaumjobesebis aucilebloba, agreTve niadagis nayofierebis gazrdis
RonisZiebebis mniSvneloba, seleqciuri muSaobis gaumjobeseba, mcenareTa mavneblebisa da
daavadebebisagan dacvis sakiTxebis srulyofa
da am mimarTulebiT mkacri sakanonmdebelo
saqmianobis warmarTva, agroqimiuri samsaxuris aRdgena, meqanizaciis da irigaciis
sakiTxebis srulyofa da gaumjobeseba da
sxva.
konferenciaze
aRiniSna
agreTve
am
tipis samecniero-praqtikuli konferenciebis
Catarebis aucilebloba saqarTvelos sxva
regionebSic
(soflis
meurneobis
sxva
dargebisaTvis) da am mizniT saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
wamyvani rolis gaZliereba.

mrgvali magida
“progresuli teqnologiebi
mecitruseobaSi”
2014 wlis 19 noembers Cais, subtropikuli kulturebis da Cais mrewvelobis institutSi
(anaseuli, ozurgeTis raioni) Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
Caisa da subtropikuli kulturebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris da misi jgufis
mrgvali magida Temaze: “progresuli teqnologiebi mecitruseobaSi”. sxdomas eswrebodnen
institutis mecnier TanamSromlebi, ozurgeTis raionis amxanagobebis da fermerTa warmomadgenlebi,
indmewarmeebi da sxva.
mrgval
magidas
xelmZRvanelobda
erovnuli koordinatori akad. valerian canava.
man Tavis Sesaval sityvaSi aRniSna, rom
mrgvali magidis Catarebis erT-erTi mTavari
mizania
mecitruseobaSi
progresuli
teqnologiebis
danergvis
aucilebloba da
mimdinareoba da pasuxi gaeces im mraval
kiTxvebs, romliTac praqtikosi mecitruseebi
mimarTaven
mecnierebs.aRniSnul
iqna
am
mimarTulebiT garkveuli nabijebis gadadgmis
aucilebloba praqtikul sakiTxebze perioduli
swavlebebis
CatarebiT
da
Sxam-qimikatebis
gamoyenebis vadebis da dozebis dazustebiT.
fermerebisaTvis
sasargeblo
informaciebi gaakeTes da SekiTxvebze upasuxes
institutis mecnierebma, akademiurma doqtorebma
v. goliaZem da e. nikolaSvilma. mecnierebis
gamosvlebSi
aRniSnuli
iyo
Tanamedrove
teqnologiebis
danergvis
sakiTxebi,
mavneblebTan, daavadebebTan da sarevelebTan
brZolis RonisZiebebi. aRiniSna savaWro qselSi
arsebuli Sxam-qimikatebis dabali xarisxi da
daisva
sakiTxi
kontrolis
gamkacrebis
aucileblobaze.
gamoiTqva
survili
rom

Sexvedrebi subtropikuli kulturebis movlamoyvanis sakvanZo sakiTxebis vadebTan iyos
dakavSirebuli da am calkeuli sakiTxebis
ganxilva
da
siaxleebis
gacnoba
moxdes
periodulad.
saintereso
informaciebi
gaakeTes da
garkveuli SekiTxvebi dasves fermerebma sof.
Sromidan
g.
xomerikma,
z.
mJavanaZem,
k,
cercvaZem;
maT aRniSnes,
rom
saxelmwifo
struqturebidan
fermerebs
araviTari
mxardaWera ara aqvT, gamokveTilia agroqimiuri
laboratoriis Seqmnis aucilebloba; aRiniSna
niadagis analizis siZvire, rac mniSvnelovnad
moqmedebs sasuqebis dozebis gansazRvraze.
fermerebma yvela SekiTxvaze miiRes
damakmayofilebeli pasuxebi. mrgval magidaze
miiRes dadgenileba, rom TiToeul sofelSi
Seiqmnas
specialuri
jgufebi,
romlebic
dakavSirebuli iqnebian mecnierebTan da moxdes
fermerebis
praqtikuli
daxmareba
jiSebis
SerCevis, Sxamqimikatebis da sasuqebis dozebis
da vadebis gansazRvris mimarTulebiT da
agreTve
sxva
praqtikuli
winadadebebis
gadasawyvetad.
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Sexvedra polonel
partniorebTan
2014 wlis 19 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias
estumra poloneTis qalaq poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis
delegacia, romlis SemadgenlobaSi iyvnen poznanis sabunebismetyvelo universitetis
satyeo fakultetis dekanis sruluflebiani warmomadgeneli kavkasiis qveynebTan
urTierTobis sakiTxebSi, doqtori gJegoJ ronCka da amave universitetis magistri levan
Cofliani.
stumrebi miiRo akademiis vice-prezidentma akad. givi jafariZem. Sexvedras
eswrebodnen akademiis akademiuri departamentis ufrosi , akademiis w/korespondenti e.
SafaqiZe da akademiis swavluli mdivani, doqtori a. giorgaZe.
akad. g. jafariZem da doqtorma gJegoJ roCkam ganixiles universitetsa da ssmm
akademias
Soris
urTierT
TanamSromlobis
memorandumis
safuZvelze
aRebuli
valdebulebebis Sesrulebis sakiTxebi da 2015 wlis samomavlo gegmebi, romlebic exeba am
or organizacias Soris agrarul sferoSi aqtualuri proeqtebis gadawyvetisaTvis
erToblivi SemoqmedebiTi jgufebis Camoyalibebas da maTi muSaobis organizebas.

informacia
2014 wlis 17-21 noembers q. biSkekSi (yirgizeTi) Catarda regionaluri konferencia,
romelic mieZRvna Sua aziisa da samxreT kavkasiis qveynebSi fermerTa sakonsultacio centrebis
arsebul mdgomareobas da misi ganviTarebis gzebis dasaxvas.
konferenciis organizatori iyo am qveynebis kvleviTi organizaciebis asociacia
“CACAARI” da sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri forumi “GFAARI”; regionalur
konferenciaSi monawileoba miiRes centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis
warmomadgenlebma,
agreTve
saerTaSoriso
organizaciebis
da
amerikis
ilinoisis
universitetis warmomadgenlebma.
saqarTvelodan konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem, soflis meurneobis saministros kvleviTi
centris warmomadgenelma a. mamalaZem da siRnaRis sainformacio-sakonsultacio centris
xelmZRvanelma b.bolRaSvilma. TaTbirze moxsenebiT gamovida akad. g. aleqsiZe, romelmac
Seafasa
saqarTveloSi
sakonsultacio
centrebis (saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros, aWaris soflis meurneobis saministros) da arasamTavrobo organizaciebis
(saqarTvelos fermerTa kavSiri, biomravalferovnebis asociacia “elkana”) muSaoba, TaTbiris
monawileebma am mimarTulebiT saqarTveloSi Catarebuli muSaoba Seafases dadebiTad.
gansakuTrebiT aRiniSna amerikis SeerTebuli Statebis daxmarebis fondis (USAID),
agreTve
ilinoisis
da
texasis universitetebis
didi
daxmareba
fermerTa
sakonsultacio centrebis organizebasa da maTTvis treiningebis CatarebaSi.
TaTbiris muSaobis Semdeg Catarda “CACAARI” sameTvalyureo sabWos sxdoma, romelsac
uxelmZRvnela akad. guram aleqsiZem. sxdomaze ganixiles sakiTxi msgavsi TaTbiris Catarebis
Sesaxeb momaval wels q. baTumSi (aWaris avtonomiuri respublika).
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regionaluri konferenciis monawileebi, q. biSkeki, yirgizeTi,
21 noemberi, 2014 w.

informacia
sainvesticio proeqti
- meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis
etapobrivi aRdgena xonis raionSi
2014 wlis 26 dekembers Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademiuri sabWos sxdoma, sadac sxva sakiTxebTan erTad mosmenili iqna akademiis wevrkorespondentebis g. nikoleiSvilis da e. SafaqiZis moxseneba Temaze: „sainvesticio proeqti meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis etapobrivi aRdgena xonis
raionSi“. proeqtis avtorebi arian ssmm akademiidan akademikosebi g. jafariZe da T. kunWulia,
akademiis wevr-korespondentebi g. nikoleiSvili (xelmZRvaneli) da e. SafaqiZe, akad. doqtorebi
n. baramiZe da e. WolaZe, xonis municipaliteti.
akademiuri
sabWos
wevrebis
garda
ganxilul sakiTxze
sxdomas eswrebodnen
akademikosi n. WiTanava (proeqtis recenzenti),
xonis
da
martvilis
sainformaciosakonsultacio samsaxurebis ufrosebi badri
baxtaZe
da
akademiuri
doqtori
merab
qvarcxava, soflis meurneobis saministros
samecniero-kvleviTi
centris
wamyvani
specialisti
meabreSumeobis
dargSi
n.
baramiZe,
saqarTvelos
agraruli
universitetidan akademiuri doqtorebi
i.
gujabiZe, T. dalaliSvili, z. wyaruaSvili, m.
xuciSvili.
sainvesticio
proeqtis
ganxilvaSi
monawileoba miiRes akad. n. WiTanavam, akad. o.
qeSelaSvilma, akad. T. kunWuliam, xonis
warmomadgenelma
m.
baxtaZem,
martvilis
warmomadgenelma m. qvarcxavam, akad. doqt. n.
baramiZem
da
T.
dalaliSvilma.
gamomsvlelebma aRniSnes, rom misasalmebelia
am tipis konkretuli sainvesticio proeqtebis
damuSaveba
da
misi
ganxorcieleba
saqarTvelos soflis meurneobis saministrom
sxva uwyebebTan erTad unda ganaxorcielos.

sainvesticio
proeqtis
ganxilva
Seajama
akademiis
prezidentma
akad.
g.
aleqsiZem,
romelmac
aRniSna,
rom
warmodgenili
proeqti
saqarTveloSi
meabreSumeobis aRdgenis pirveli nabijia,
sworad
aris
SerCeuli
xonis
raioni,
romelsac
meabreSumeobis
dargSi
didi
tradiciebi da gamocdileba aqvs. magram aseve
dasazustebelia
xonis
raionis
yofili
meabreSumeobis
meurneobis
momavali
saqmianoba,
vinaidan
gasarkvevia
misi
iuridiuli uflebebi. aseve aucilebelia, rom
proeqti gadaeces saqarTvelos sapatriarqos,
romelic dResac agrZelebs meabreSumeobis
aRdgena-aRorZinebis
mniSvnelovan
RonisZiebebs da mizanSewonili iqneba, rom
xonis meabreSumeobis meurneobis da misi
nakveTebiT dainteresdes soflis meurneobis
saministros
samecniero-kvleviTi
centri.
akademiurma
sabWom
miiRo
Sesabamisi
dadgenileba,
romelic
reagirebisaTvis
gadaegzavna soflis meurneobis saministros
da xonis municipalitets.
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proeqtis ganxilva akademiis akademiur sabWoze.

xonis sainformacio-sakonsultacio
samsaxuris ufrosi badri baxtaZe

proeqtis xelmZRvaneli, akademiis wevrkorespondenti

meoTxe kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 8 sakiTxi. maT Soris
2014 wlis
noembris Tvis Catarebuli RonisZiebebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademiis swavluli mdivanisamecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe; soflis meurneobis
saministros mier “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia (2015-2020)” –is
ganaxlebul dokumentze winadadebebisa da SeniSvnebis Sesaxeb. momxseneblebi: akademiis vuceprezidenti, akademikosi givi jafariZe; akademiis swavluli mdivani-samecniero ganyofilebebis
koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe; informacia saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiis akademiur sabWosTan “miwis fondis marTvis mecnieruli uzrunvelyofis
mudmivmoqmedi komisiis” Seqmnis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi guram aleqsiZe;
ganxilul calkeul sakiTxebze, rekomendaciebze saTanado reagirebisaTvis ecnoboda
zemdgom organoebs.
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gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtori:

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

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtoris moadgile:

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

gazeT “akademiis macnes”
pasuxismgebeli mdivani:

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

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