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

socializacia da ekonomika
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015
wlis 31 ivliss
moismina moxseneba “socializacia da ekonomika.” momxsenebeli
akademikosi napoleon qarqaSaZe.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom
2015 wlis 31 ivliss
moismina moxseneba
“socializacia da ekonomika.” momxsenebeli
akademikosi napoleon qarqaSaZe.
aRiniSna, rom socializacia mecnierebis SedarebiT axali mimarTulebaa, romelic Seiqmna gasuli saukunis meore naxevarSi da igi swavlobs adamianebis msofmxedvelobis Camoyalibebis procesebs, maTi
azrovnebis transformacias, sazogadoebis
CarTulobas qveynis socialur, ekonomikur
da politikur cxovrebaSi.
socializacia, adamianebis azrovnebis
seleqciis Sedegia. myari socialuri garemo
ki mtkice ekonomikis aSenebis faqtoria,
rac imas niSnavs, rom qveynis ekonomikuri
ganviTarebis dones, gansazRvravs sazogadoebis socializaciis xarisxic.
mecnierebis ganviTarebis Tanamedrove
done, saSualebas gvaZlevs, SeviswavloT
sazogadoebis
ganviTareba
gansxvavebul
socialur-ekonomikur pirobebSi. gavaanalizoT formaciebis mixedviT, adamianebis

cxovrebis wesi, SeviswavloT sazogadoebrivi Tanacxovrebis genetikuri ganviTarebis dinamika, romlebic erTmaneTisagan
gansxvavdebian eTnikuri, kulturuli da
socialur-ekonomikuri ganviTarebis xarisxiT. yovelive amas ganapirobebs gansxvavebuli
cnobiereba,
romlis
safuZveli
individualuri sacxovrisi pirobebia.
qarTvelebma, socialuri ganviTarebis
yvela safexuri gaviareT, rac Cvens genetikur srulyofaze metyvelebs. kulturiT,
damwerlobiT, ganviTarebis saerTo doniT
qarTvelebi samarTlianad dganan msoflios
civilizaciis saTaveebTan.
feodalur xanaSi ganviTarebulma xelosnobam, dRis wesrigSi Caayena socializaciis
sakiTxebi,
gaCndnen
manufaqturuli
gaerTianebebi, daixvewa samewarmeo teqnika,
adamianebma
iswavles
wylis
resursebis
sayofacxovrebo da sawarmoo mniSvnelobiT
gamoyeneba, rac mniSvnelovani progresi iyo.
meaTe-meTerTmete
saukuneebSi,
saqarTvelo
kavkasiasa da axlo aRmosavleTSi, uZlieresi
feodaluri qveyana iyo Sesabamisi saxelmwi-
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fo da sawarmoo infrastruqturiT, sagareo
Tu saSinao politikiT. misi saerTaSoriso
avtoriteti TiTqmis bizantiis imperiis
tolfasi gaxda.
momdevno saukuneebSi saqarTveloSi
gamoCnda kapitalisturi formaciisaTvis
damaxasiaTebeli niSnebi, romlis ganviTarebac saqarTvelos ruseTTan SeerTebam ufro
daaCqara.
qveyanaSi
daiwyo
klasobrivi
dayofa, batonymobis gauqmebam, seriozuli
biZgi misca axali tipis sawarmoo da
ekonomikuri urTierTobebis Camoyalibebas.
im periodidan saqarTvelos ganviTareba
da sazogadoebis socializacia TandaTan
miuaxlovda evropul dones, gaCnda qarTuli
kapitali, romelmac saTave daudo qarTuli
konkurentunariani produqciis warmoebas.
formaciaTa cvla, yvela qveyanaSi mtkivneuli procesia da amis mizezi, ara marto
adamianebSi Zveli msofmxedvelobis msxvrevisa
da axlis Seqmnaa, aramed axali ekonomikuri
urTierTobebis Camoyalibebacaa.

qveynis ganviTarebis efeqturobas, geografiul sazRvrebSi, warmoebuli mTliani
Sida produqtis moculoba gansazRvravs,
igi sawarmoo procesebSi sazogadoebis
CarTulobisa da qveynis mmarTvelobis efeqturobis maCvenebelicaa.
warmatebuli ekonomikis mqone qveynis
politikac, warmatebulia da es kanonzomieri procesia. aqedan gamomdinare, saqarTvelos Sida da gare politikac warumatebelia. adamianebis umuSevroba piks aRwevs!...
da amitomac sazogadoebis politizirebac
maqsimaluria. qveyanaSi arsebuli qaosuri
situacia, ar iZleva sazogadoebrivi azris
Camoyalibebis SesaZleblobas, igi bundovani da kriminalizirebulia, rac saSiSi
tendenciaa.
saqarTvelos mosaxleobis udidesi nawilis msofmxedveloba, Camoyalibda warmoebis
socialisturi sistemis pirobebSi, romlis
ZiriTadi, fundamenturi debuleba, warmoebis
saSualebebze m.S. miwazec saerTo-saxalxo
sakuTrebaa. oqtombris revoluciis pirvel
dReebSi
gaJRerebulma
lozungma
“miwa
glexebs, fabrika-qarxnebi muSebs” – kargad
“imuSava”, Tumca momdevno wlebSi moxda
ekonomikuri vardna, ramac sazogadoebrivi
azris deformacia gamoiwvia. es ukve sistemis
kraxis dasawyisi iyo.

adamianebi Znelad eguebian cxovrebis
wesis Secvlas, miT umetes Tu arastabilurobac uwyobs xels. saqarTvelos mosaxleobis didi nawilisaTvis, dRemde auxsnelia
qonebis gadanawilebis is procesebi, romlis Sedegadac, gaurkveveli saqmianobis
adamianebma uproblemod Caigdes xelSi is
uzarmazari simdidre, rasac komunistebis
dros “saerTo-saxalxo” sakuTreba erqva. am
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procesma qarTuli sazogadoeba or nawilad gayo: mqoneblad da arafrismqoned, anu
mdidrebad da Raribebad. pirveli sargeblobs yvela cxovrebiseuli sikeTiT, meore
yovelive amas moklebulia.
adamianebis
azrovnebaSi
jer
kidev
myaradaa gamjdari cxovrebis socialisturi
wesi, saerTo-saxalxo sakuTrebis ideologia
da sxva ... romelsac e.w. demokratiulma xelisuflebebma, garda demagogiisa, jerjerobiT
sxva veraferi daupirispira.
Zveli Taobisagan gansxvavebiT, axali
TaobisaTvis socializaciis procesebi SedarebiT iolad da umtkivneulod mimdinareobs.
amaSi maT teqnikuri saSualebebic exmarebaT.
kompiuteri,
romelic Seicavs uzarmazar
informacias,
Tanamedrove
axalgazrdebis
cxovrebis nawili gaxda. dRevandel Taobas,
daubrkoleblad SeuZlia gaerkves
msoflioSi mimdinare procesebs. igi umtkivneulod
gadis adabtaciis process da msoflioSi
mimdinare globalizaciis procesebis Tanamonawilec ki xdeba, rasac ukve CamoTvlili
mizezebis gamo ver “axerxebs” wina Taobebi.
axalgazrdebma kargad auRes alRo im
urTierTobebs,
romlebic
mkvidrdeba
qveyanaSi, kerZod mewarmesa da damsaqmeblebs
Soris. isini swrafad gaerkvnen mimdinare
sawarmoo procesebSi, iswavles menejmentic,
marketingic, sxva ekonomikuri da politikuri
terminebi, amitomac axal pirobebTan
maTi
adaptaciac SedarebiT umtkivneuloa.

miuxedavad amisa, uSualod sawarmoo
procesebSi axalgazrdobis CarTuloba 10-15
procents ar aRemateba, rac imas niSnavs,
rom Tanamedrove saqarTveloSi, warmoebis
ZiriTadi tvirTi isev Zvel, komunistebis
droindel Taobaze modis, Tumca rogorc
iTqva, axal pirobebTan maTi socializacia
jer kidev ver DSedga, Zveli msofmxedvelobiT muSaoba ki sasurvel ekonomikur Sedegs veRar moitans.
axali azrovnebis
Camoyalibeba unda
moxdes mecnierebis daxmarebiT. samwuxarod
xelisuflebebi, am metad seriozul berkets
ver iyeneben?!

imedia, droTa ganmavlobaSi qarTuli
sazogadoebac Sedgeba, warsuli cxovrebisken yureba droebiTia, is Taobac wava,
romelsac
Zveli cxovrebis nostalgia
dRemde SemorCa. momavali evropul Rirebulebebs aniWebs upiratesobas da es kanonzomiericaa. warsulisaken yureba araperspeqtiulia, amitom Zvelma Taobamac unda
daZlios warsulis nostalgia da xeli ar
SeuSalos axal Taobas. mxolod SekavSirebuli eri SeZlebs axali cxovrebis aSenebas da es periodic dadgeba, Tu rodis?!
amas gansazRvravs sazogadoebis socializacia, romelic aucileblad moxdeba.
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saerTaSoriso samecniero kongresis (q. varna, bulgareTi)
muSaobis Sedegebis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom 2015 wlis
31 ivliss moismina moxseneba “saerTaSoriso samecniero kongresis (q. varna, bulgareTi)
muSaobis Sedegebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi jemal kacitaZe.
2015 წლის 21–25 ივნისს ქალაქ ვარნაში (ბულგარეთი), ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური
კონგრესი. თემატიკა მრავალფეროვანი იყო და ეხებოდა
ტექნიკურ პროგრესს სოფლის მეურნეობაში და შრომატევადი პროცესების მექანიზაციის დონის ამაღლებას.
წარმოდგენილი სამეცნიერო მოხსენებები დაყოფილი
იყო სამ სექციად: მანქანები სოფლის მეურნეობაში.
გამოკვლევა და გამოცდა. ახალი ტექნოლოგიები; მანქანების გამოყენება, სერვისი, ეკოლოგია; ინოვაციური
ელექტროტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში. სამეცნიერო კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის 100-ზე მეტი
მეცნიერი გერმანიიდან, პოლონეთიდან, იტალიიდან,
ხორვატიიდან, უნგრეთიდან, ბულგარეთიდან, ჩეხეთიდან, ასევე ირანიდან და სამხრეთ აფრიკიდან.
აღინიშნა, რომ საორგანიზაციო კომიტეტი აწარმოებდა წარმოდგენილი სამეცნიერო მოხსენებების მკაცრ
შერჩევას, რომლის დროსაც აუცილებელი კრიტერიუმები იყო თემის აქტუალობა, მისი ინოვაციურობა და
მეცნიერული დონე. ამის გამო წარმოდგენილი 145
მოხსენებიდან საორგანიზაციო კომიტეტმა მიიღო
მხოლოდ 101.
სამეცნიერო კონგრესის პლენარული სხდომა გახსნა
საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარემ პროფესორმა მიხო მიხოვმა. ის გულთბილად მიესალმა კონგრესის მონაწილეებს და ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას,
რომ ასეთი სამეცნიერო ფორუმები ხელს უწყობენ
სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერთა დაახლოებას, მათ
ინტეგრაციას, გამოცდილებათა გაზიარებასა და, რაც
მთავარია, ახალგაზრდა მეცნიერების წარმოჩენას.
კონფერენციას მიესალმნენ: ტექნიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი გიორგი პოპოვი-ბულგარეთის
სამეცნიერო-ტექნიკური კავშირის თავჯდომარე; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქრისტო
ბელოვი, ქალაქ რუსეს ანგელ კინჩევის სახელობის
უნივერსიტეტის რექტორი; უკრაინის ნაციონალური
სამეცნიერო ცენტრის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის„ დირექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, აკადემიკოსი ვალერი ადამჩუკი.
აკადემიკოსმა ჯემალ კაციტაძემ წარადგინა სამეცნიერო მოხსენება “ Theory of similarity and dimensions in
the study of the process of restoration of details of
agricultural machinery under submerged arc welding“
(მსგავსობითობისა
და
განზომილებათა
თეორია
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დეტალების დნობის
ქვეშ დადუღებით აღდგენის პროცესის გამოკვლევის
დროს“).
უკრაინის ნაციონალური სამეცნიერო ცენტრის
სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრი-
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ფიკაციის
ინსტიტუტის
დირექტორმა,
ტექნიკის
მეცნიერებათა დოქტორმა, აკადემიკოსმა ვალერი
ადამჩუკმა წარმოადგინა მოხსენება: კომბინირებულად
სათესი აგრეგატის ბრტყელ-პარალელური მოძრაობის
გამოკვლევა. მოხსენება მაღალ თეორიულ დონეზე იყო
შესრულებული და ერთ-ერთ საუკეთესო სამეცნიერო
შრომად იქნა ცნობილი კონგრესის საორგანიზაციო
კომიტეტის მიერ.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა
ს.სტრეკალოვმა, ვოლგოგრადის სახელმწიფო არქიტექტურულ-სამშენებლო უნივერსიტეტი, წარმოადგინა
მოხსენება: ახალი თაობის ტალღური ძრავების დამუშავების პრობლემები. ამ მოხსენებამაც კონგრესის
მონაწილეთა დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგანაც
ეხებოდა ენერგიის ალტერნატიული წყაროების მოძიების პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთ პერსპექტიულ
მიმართულებას, კერძოდ ტალღის ენერგიის აკუმულირებასა და გამოყენებას. ავტორმა გააკეთა აშშ-ში
შესრულებული სამუშაოების ანალიზი და წარმოადგინა
თავისი მოსაზრებები ტალღური ძრავის შესახებ სქემების გარეშე (იგი ახდენს გამოგონების დაპატენტებას).
პროფესორმა მ. ზასტემპოვსკიმ და პროფესორმა ვ.
ბოჩარმა, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მექანიკური
ინჟინერიის ფაკულტეტი (პოლონეთი) წარმოადგინეს
მოხსენება: სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მჭრელი
აპარატების ახალი კონსტრუქციები.
ავტორებმა წარმოადგინეს მოსავლის ამღები სათიბელას მჭრელი აპარატის ახალი კონსტრუქცია და მისი
გამოცდის შედეგები.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა ვ. ბულგაკოვმა
და აკადემიკოსმა ვ. ადამჩუკმა,. უკრაინის ნაციონალური სამეცნიერო ცენტრის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტი, წარმოადგინეს მოხსენება: შაქრის ჭარხლის ამღები მანქანის
მუშაობის თეორიული საფუძვლები. ეს სამეცნიერო
ნაშრომიც მაღალ თეორიულ და პრაქტიკულ დონეზე
იყო შესრულებული და მოხვდა საუკეთესოთა
ხუთეულში.
პროფესორმა, დოქტორმა ლ. ფრერიჩმა, დიპლომირებულმა ინჟინერმა ლ. თიელკემ, დიპლომირებულმა
ინჟინერმა ს. კემპერ-ბრაუმშვაიგმა ტექნიკური უნივერსიტეტის მობილური მანქანებისა და ტრანსპორტის
კომერციის ფაკულტეტი (გერმანია) წარმოადგინეს
მოხსენება:
სასოფლო
სამეურნეო
პროცესების
მოდელირება დისკრეტული ელემენტების მეთოდით.
სამეცნიერო მოხსენება ეხებოდა სასოფლო სამეურნეო
მასალების თვისებების გამოკვლევას რეოლოგიის
გამოყენებით. ავტორებმა წარმოადგინეს მათ მიერ
დამუშავებული სტენდები, მოწყობილობები და მათი
გამოცდის შედეგები.
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ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა ა. ადილშეევმა,
ყაზახეთის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და
ელექტრიფიკაციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
წარმოადგინა მოხსენება: მოქნილი დრეკად რგოლიანი
ბალახის ორდანიანი მჭრელი აპარატის მექანიზმის
კინემატიკური გამოკვლევა. ავტორის მიერ წარმოდგენილი იქნა ახალი მრუდმხარა-მხრეულიანი მექანიზმი
მოქნილი დრეკადი რგოლებით ბალახის სათიბელას
აძვრისათვის და მიღებულია ანალიზური გამოსახულებანი მჭრელი დანის გადაადგილების, სიჩქარისა და
აჩქარების განსაზღვრისათვის.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა ტ. აბილჯანულმა
და ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატმა დ.აბილჟანოვმა
მექანიზაციისა
და
ელექტრიფიკაციის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (ყაზახეთი), წარმოადგინეს მოხსენება: ვიტამინის შემცველი ბალახის
ფქვილის დამამზადებელი ხაზის თეორიული, ექსპერიმენტული და საწარმოო გამოკვლევის შედეგები.
ავტორებმა წარმოადგინეს მათ მიერ დამუშავებული
მოწყობილობების
პრინციპული სქემები და გამოკვლევის შედეგები
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, ე. ივანოვმა,
ნიჟნი
ნოვგოროდის
აგრარული
უნივერსიტეტი
წარმოადგინა მოხსენება: ადგილობრივი წყლების
წყაროებიდან ენერგიის ეფექტურად წარმოება. ავტორმა
წარმოადგინა ორიგინალური მოწყობილობა, რომელიც
საშუალებას იძლევა მიღებული და ტრანსფორმირებული იქნას წყაროების წყლის ენერგია სპეციალური
ძრავის გარეშე.
დოცენტმა ა. დერკაჩმა,
დნეპროპეტროვსკის
აგრარულ-ეკონომიკური
უნივერსიტეტი (უკრაინა),
წარმოადგინა მოხსენება: კარბონპლასტიკების გამოყენება ფართომოდებიან სათეს აპარატებში. ავტორმა
წარმოადგინა ორიგინალური კომბინირებული სათესი
კომპლექსი, რომელიც ხასიათდება მაღალი რემონტვარგისიანობით იმის გამო, რომ გამომთესი აპარატი
დამზადებულია კომპოზიტური მასალებისაგან.
დოცენტმა ს. ოვსიანიკოვმა, წარმოადგინა მოხსენება:
მინიაგროტექნიკის
ფუნქციონალური ადაპტური
სისტემები. ნაშრომში ავტორი გვთავაზობს სხავადასხვა
სახის ფუნქციონალურ ადაპტურ ელექტრულ სისტემებსა და მოწყობილობებს მოტობლოკების ოპერატო-
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რების შრომის შემსუბუქებისათვის.
პროფესორმა მ .შულიაკმა და პროფესორმა ნ. არტიომოვმა, პეტრე ვასილენკოს სახელობის ხარკოვის ეროვნული აგრარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტი (უკრაინა),
წარმოადგინეს მოხსენება: სატრაქტორო აგრეგატის
მოძრაობის წინააღმდეგობის ძალის დამოკიდებულება
ცვალებადი მასის მქონე სასოფლო სამეურნეო მანქანისაგან. ავტორებმა წარმოადგინეს საინტერესო მოდელები სატრაქტორო აგრეგატის მოძრაობის წინააღმდეგობის ძალის დამოკიდებულებისა ცვალებადი მასის
მქონე სასოფლო სამეურნეო მანქანისაგან დამოკიდებულებით.
პროფესორმა დ. ბერიოზამ და ასოც. პროფესორმა ი.
ჯურგენამ, ლატვიის აგრარული უნივერსიტეტის
საინჟინრო ფაკულტეტი წარმოადგინეს მოხსენება:
ელექტრომობილების საექსპლუატაციო მახასიათებლები. ავტორები გვთავაზობენ ელექტრომობილების
კონსტრუქციებს ქალაქის მასშტაბით და ასაბუთებენ
მათი გამოყენების ეკონომიკურ ეფექტურობას.
პროფესორმა, დოქტორმა ბ. კურცმა
მიუნხენის
უნივერსიტეტის ინდუსტრიული ფაკულტეტი (გერმანია), წარმოადგინა მოხსენება: რეკომენდაციები მანქანის კაბინაში მყოფი ოპერატორის ერგონომიკური
შეფასებისათვის. მოხსენება საინტერესო იყო და
საყოველთაო ინტერესი გამოიწვია კონგრესის მონაწილეთა შორის.
ინჟინერმა ს.მაჯიარამ და ტექნიკის მეცნიერებათა
კანდიდატმა მ. ვოზნიაკმა, ფილოსოფიის დოქტორმა
პ.კუბიაკმა, პროფესორმა ჟ.ოზუნამ, და სხვებმა (ლოძის
ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი), სონორის
უნივერსიტეტი (მექსიკა), ბოხუმის უნივერსიტეტი
(რური, გერმანია), წარმოადგინეს მოხსენება: დიზაინი
და ამძრავი მზის ავტომობილისათვის. მოხსენება იყო
საინტერესო და კომპლექსური. მასში მონაწილეობს
მეცნიერთა ჯგუფი სამი სახელმწიფოდან.
შედგა
დისპუტი.
ავტორები თავიანთი გამოკვლევებით
ასაბუთებენ, რომ 2050 წლისათვის ნავთობის მარაგი
სრულიად ამოიწურება და საჭიროა ალტერნატიული
წყაროების ძიება. მათ წარმოადგინეს საინტერესო
თეორიული ნაშრომი და მზის ენერგიაზე მომუშავე
მანქანის პრინციპული სქემა.

saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi
centris agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ 2015 წლის 30
სექტემბერს მოისმინა მოხსენება: „saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis
samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb.“momxsenebeli:
agrosainJinro samsaxuris ufrosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori nugzar ebanoiZe.
სსიპ
სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი - აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახური შეიქმნა 2014 წლის 15 ივლისს.
სამსახურის საშტატო განრიგი: სამსახურის უფროსი:
ტექ. მეც. დოქტორი, პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე,
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მთავარი სპეციალისტები: ტექ. მეც. დოქტორი,
პროფესორი ოთარ ქარჩავა; აკადემიური დოქტორი
ვლადიმერ მირუაშვილი; უფროსი სპეციალისტი:
დოქტორანტი გიორგი ქუთელია სპეციალისტი:
დოქტორანტი ნოდარ ნათენაძე.
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სამსახურის დანიშნულება: საქართველოში
გავრცელებული ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების
წარმოების
თანამედროვე
ტექნოლოგიების დამუშავება, შესაბამისი მანქანათა
სისტემების შერჩევა, მათი მუშაობის ანალიზი და
ადაპტაცია; თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
ტექნიკის
რეკლამირება;
ფერმერებისა
და
მექანიზატორების ცოდნის ამაღლება.
სამსახურის მიზანი: საქართველოში ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების
ენერგორესურსდამზოგი და მეცნიერულად დასაბუთებული ტექნოლოგიების დამუშავება და წარმოებაში გამოყენება, შესაბამისად მოსავლიანობის,
პროდუქციის ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება.
სამსახურის დანიშნულების და მიზნის
გათვალისწინებით 2014 წლისათვის დასახულ იქნა
კვლევის
შემდეგი
ძირითადი
ამოცანები:
მემცენარეობის წარმოების თანამედროვე სამანქანო
ტექნოლოგიების
ადაპტირება
ინტენსიფიკაციის
დონეების
მიხედვით
და
ბიოენერგეტიკული
შეფასება; სატრაქტორო აგრეგატების ტექნიკურეკონომიკური მაჩვენებლების და საექსპლუატაციო
პარამეტრების
გაუმჯობესება;
კარტოფილის
წარმოების ენერგო რესურსდამზოგი ტექნოლოგიისა
და შესაბამისი მანქანათა სისტემის შერჩევა,
მუშაობის ანალიზი და ადაპტაცია საქართველოს
მეკარტოფილეობის ზონებში; ჩაის, თხილის, დაფნის
და სხვა კულტურების მოვლა-მოყვანისა და
მოსავლის აღების ოპერაციების მექანიზაციის დონის
ანალიზი და ამაღლების გზების ძიება.
2014 წელს აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის თანამშრომლების მიერ შესრულებული იქნა
შემდეგი სამუშაოები: შედგენილ იქნა ექსპერიმენტული მექანიკური სახელოსნოს პროექტი სათანადო
ჩარხ-დანადგარების შერჩევით, რომლის საფუძველზე დაკომპლექტებულ იქნა მცირე სიმძლავრის
მექანიკური სახელოსნო. გეგმით გათვალისწინებულია 2016-2017 წლებში (სათანადო დაფინანსების
შემთხვევაში) მძლავრი ექსპერიმენტალური სახელოსნოს შექმნა. დამუშავებული იქნა კარტოფილის
წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგია.
შერჩეულ იქნა კარტოფილის ამღები მანქანები და
კომბაინები. გამოცდილი იქნა სხვადასხვა ფირმის
კარტოფილის ამღები მანქანები და კომბაინები.
ჩატარებულ იქნა მათი მუშაობის ანალიზი. მათ
შორის გამოცდილ იქნა გერმანული წარმოების ორ
რიგიანი კარტოფილის ამღები მანქანა „RL 1700”;
რუსული წარმოების “KCT -1,4”; გერმანული წარმოების ერთ რიგიანი კარტოფილის ამღები კომბაინი “SE
75-40”, პოლონური წარმოების ერთრიგიანი ამღები
მანქანა „ANNA -7-644”. კარტოფილის მოსავლის
ამღები მანქანის და კომბაინების გამოცდის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი იქნა
მანქანის ძირითადი სამუშაო ორგანოს - ამომთხრელი
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სახნისების
კონსტრუქციების
ნაკლოვანებანი,
რომელიც ძირითადად გამოიხატება ნიადაგისა და
კარტოფილის მასის მიწოდების სირთულეში, განსაკუთრებით მძიმე და ჭარბტენიან ნიადაგებში.
შესწავლილი იქნა ჩაის წარმოების დღევანდელი
მდგომარეობა და პერსპექტივები. დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტში (ზუგდიდი, წალენჯიხა,
ხობი, ჩხოროწყუ, მარტვილი, ჩაქვი, ქობულეთი,
ლანხუთი, ანასეული). სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემოსული წერილების საფუძველზე გამოცდილ იქნა ჩაის გაველურებული პლანტაციების
მძიმედ სასხლავ - დამქუცმაცებელი მანქანები. მათ
შორის, გამომგონებელ სულიკო ხალვაშის (ჩაქვი),
ტარიელ სიჭინავას (ჩხოროწყუ) და სხვების მიერ
თვითმავალ
შასზე
მოწყობილი
პრიმიტიული
კონსტრუქციის ჩაის მძიმედ სასხლავი მანქანები.
გამომგონებლებს მიეცათ კონკრეტული წინადადებები და რეკომენდაციები მანქანის კონსტრუქციის
გაუმჯობესების მიზნით. ჩაის გაველურებული
პლანტაციების აღდგენისათვის ამჟამად არსებული
მანქანებიდან
წარმოებაში
ფართო
მასშტაბით
გამოიყენება აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის
ხელმძღვანელობით დამუშავებული სასხლავ დამქუცმაცებელი
როტაციული
აპარატი.
ჩაის
სასხლავ-დამქუცმაცებელი არსებული მანქანების
მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე დამუშავებული იქნა ჩაის მძიმედ სასხლავ - დამქუცმაცებელი და
მინერალული სასუქებით მკვებავი კომბინირებული
აგრეგატის სქემა (განაცხადი წარდგენილია საქპატენტში გამოგონებაზე). შესწავლილი იქნა ჩაის
ნედლეულის გადამამუშავებელი მცირე საწარმოსთვის გამოსადეგი სამამულო და საზღვარგარეთ
არსებული მანქანა დანადგარები, მათ შორის
მიზანშეწონილადაა
მიჩნეული
გამომგონებელ
სულიკო ხალვაშის მანქანა დანადგარების კონსტრუქციების გაუმჯობესება (ავტორის მიერ) და მათი
გამოყენება მცირე სიმძლავრის საწარმოებში. გამომგონებელ ინგუშ ჭოლაძესთან ერთად დამუშავებულ
იქნა ჩაის საშრობი მარტივი კონსტრუქციის კარადის
სქემა. (განაცხადი წარდგენილ იქნა საქპატენტში
გამოგონებაზე). ხეხილოვანი, კაკლოვანი და სხვა
კულტურების მოსავლის აღების ოპერაციების მექანიზაციის მიზნით დამუშავებულ იქნა ნაყოფების
საბერტყი და დამჭერი მოწყობილობების სქემები.
დამზადებულ
და
თხილის
პლანტაციებში
გამოცდილ იქნა ვიბრაციული ტიპის საბერტყი
მოწყობილობა, რომელიც დაააგრეგატირებულია
მოტობლოკზე „სუპერ - 610“ ქუთაისი.
საზღვარგარეთ არსებული და სამამულო
მანქანების მუშაობის შესწავლისა და გაანალიზების
საფუძველზე დამუშავებული იქნა კაკლოვანი და
ხეხილოვანი კულტურების საბერტყ - შემგროვებელი
მანქანის ტექნოლოგიური და კინემატიკური სქემები
(განაცხადი წარდგენილია საქპატენტში გამოგონებაზე). 2015-2016 წლებში გათვალისწინებულია
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აღნიშნული სქემების მიხედვით მანქანის დამზადება
და გამოცდა საწარმოო პირობებში.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დამუშავებული „საქართველოს
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია
2015-2020 წწ.“ დოკუმენტის ერთ-ერთ სტრატეგიულ
ღონისძიებას წარმოადგენს სასოფლო სამეურნეო
ტექნიკის ხელმისაწვდომობის და ფერმერთა ცოდნის
ამაღლება. ამ მიმართულების შესაბამისად აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მიერ შედგენილია
სამუშაო პროგრამა - მეთოდიკა „სასოფლო სამეურნეო წარმოების თანამედროვე სამანქანო
ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების
კვლევა, ადაპტაცია და ფერმერთა ცოდნის ამღლება „
(ხელმძღვანელი ტექ. მეც. დოქტორი პროფ. ნუგზარ
ებანოიძე), რომელიც ითვალისწინებს რამოდენიმე
პროექტის დამუშავებას, მათ შორის :
მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიების დამუშავება
და გამოყენება საქართველოს პირობებში. (ხელმძღვანელი ტექ. მეც. დოქტორი პროფ. ოთარ ქარჩავა).
სატრაქტორო აგრეგატების ტექნიკო - ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება (ხელმძღვანელი
აკადემიური დოქტორი ვლადიმერ მირუაშვილი).
კარტოფილის მოსავლის ამღები მანქანის
მოდერნიზაცია
(ხელმძღვანელი
დოქტორანტი
ნოდარ ნათენაძე).
ხეხილოვანი და კაკლოვანი კულტურების
მოსავლის ამღები მანქანების მუშაობის ანალიზი და
ადაპტაცია. (ხელმძღვანელი ტექ. მეც. დოქტორი
პროფ. ნუგზარ ებანოიძე).
2015 წლის გასულ პერიოდში ამ პროექტების
მიხედვით შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:
პროგრამის პირველი პროექტის შესაბამისად
დამუშავებულია რამდენიმე კულტურის თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგია, მათ შორის: თამბაქოს
წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები;
თხილის გაშენების და წარმოების თანამედროვე
სამანქანო ტექნოლოგიები; სრულასაკოვანი ჩაის
წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები;
ჩაის რეკულტივაციის და გაშენების თანამედროვე
მანქანები; სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესების თანამედროვე მანქანათა სისტემები; ნაკვეთის რეკულტივაციის მანქანათა სისტემები;
პროგრამის მეორე პროექტზე „სატრაქტორო
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აგრეგატების ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლების
გაუმჯობესება“ ჩატარებულია თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები. დამზადებულია სატრაქტორო აგრეგატის მოდერნიზებული ჰიდრავლიკური
საკიდი სისტემა, რომლის გამოცდა ჩატარდა კასპის
მუნიციპალიტეტში. გამოცდის შედეგად მიღებულ
იქნა დამაკმაყოფილებელი შედეგები. 2015 წლის
მეორე ნახევარში გათვალისწინებულია სახნავი
აგრეგატის შედარებითი გამოცდები.
მესამე პროექტის „კარტოფილის მოსავლის ამღები
მანქანის მოდერნიზაცია“ შესრულების მიზნით, 2014
წელს ჩატარებულ იქნა ექსპერიმენტული ცდები.
გამოცდილ იქნა საქართველოში შემოტანილი საზღვარგარეთული მანქანები და კომბაინები. გამოცდებმა
გვიჩვენა კარტოფილის ამღები მანქანების და კომბაინების სამუშაო ორგანოს (ამომთხრელი სახნისების)
ნაკლოვანებები, რაც ძირითადად განპირობებულია
საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში არსებული ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობებით,
კერძოდ მძიმე და ჭარბტენიანი ნიადაგების ფონით.
არსებული ნაკლოვანებების გაანალიზების საფუძველზე დამუშავებულ იქნა აქტიური და პასიური
სამუშაო ორგანოს კინემატიკური სქემები, რომელთა
კონსტრუქციული დამუშავება გათვალისწინებულია
მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში.
მეოთხე პროექტის „ხეხილოვანი და კაკლოვანი
კულტურების მოსავლის ამღები მანქანების მუშაობის
ანალიზი და ადაპტაცია“, შესრულების მიზნით
შესწავლილია ხეხილოვანი და კაკლოვანი კულტურების მოსავლის ამღები საზღვარგარეთ არსებული
მანქანების კონსტრუქციები. გაანალიზებულია მათი
მუშაობის პროცესები. არსებული მანქანების უპირატესობის და ნაკლოვანებების გათვალისწინებით
დამუშავებულია
ნაყოფების
საბერტყ-დამჭერი,
მარტივი კონსტრუქციის ვიბრაციული ტიპის მანქანა,
რომელიც გამოცდილ იქნა წილკნისა და ჯიღაურას
საცდელ ბაღებში, თუთისა და ტყემლის ნაყოფების
შესაგროვებლად.
2014 -2015 წლებში აგროსაინჟინრო კვლევის
სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულია 7 სტატია და
საქპატენტში გაგზავნილია 12 განაცხადი გამოგონებაზე. გარდა ამისა აგროსაინჟინრო კვლევის თანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა
კომისიების მუშაობაში და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროდან
გადმოგზავნილი
წერილების
განხილვაში.

mrgvali magida
2015 wlis 14 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi
mevenaxeobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris akad. n. CxartiSvilis da misi
jgufis iniciativiT Catarda mrgvali magida Temaze: "setyvisagan dazianebuli
venaxis movlisa da garantirebuli dacvis RonisZiebebis Sesaxeb".
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mrgval magidas uZRveboda ssmm
akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe. mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen akademikosebi g. margvelaSvili, g. badriSvili, i. vasaZe, j.oniani, g. caguriSvili, r. CageliSvili,
S. WalaganiZe, r. maxarobliZe, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe,
o. liparteliani, T. TurmaniZe, prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe
da
doqtori
g.
mosaSvili;
mowveuli stumrebi - saqarTvelos
soflis
meurneobis
saministros
Rvinis erovnuli saagentos xelmZRvaneli g. samaniSvili, saagentos TanamSromlebi prof. d. maRraZe da i. mdinaraZe, g. nodias sax. geofizikis
institutis
atmosferuli
fizikis
seqtoris gamge a. amiranaSvili da
mTavari mecnier-TanamSromeli v. CixlaZe, samecniero-kvleviTi centris
agrosainJinro
samsaxuris
ufrosi
prof.
n.
ebanoiZe,
Rvawlmosili
mevenaxe da gamomgonebeli a. orjonikiZe da sxvebi.
mrgval magidaze ganixiles Semdegi sakiTxebi: problemebis aqtualuroba,
saqarTveloSi
ganxorcielebuli RonisZiebebis Sedegebi, arsebu-
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li mdgomareoba da perspeqtivebi
(akad. n. CxartiSvili), setyvisagan
dazianebuli vazis movla (i. mdinaraZe), setyvis
winaaRmdeg
aqtiuri
brZolis gamocdis Sedegebi, mdgomareoba da perspeqtivebi (a. amiranaSvili da v. CixlaZe), venaxis setyvadamcavi badeebiT gadaxurvis Sedegebi
saqarTveloSi da samomavlo perspeqtivebi (n. CxartiSvili).
aRniSnul
sakiTxebze
azri
gamoTqves: akademikosebma S. WalaganiZem, i. vasaZem. j. onianma, akademiis
wevr-korespondentebma e. SafaqiZem, o.
lipartelianma, T. TurmaniZem, mowveulma stumrebma d. maRraZem da a.orjonikiZem.
mrgval
magidaze
gakeTebuli
moxsenebebis, gamoTqmuli SeniSvnebis
da mosazrebebis safuZvelze miRebuli
iqna
Sesabamisi
dadgenileba,
romelic gadaegzavneba saxelisuflo
organoebs.
aRiniSna agreTve, rom msgavsi
RonisZieba akademiis iniciativiT da
igive SemadgenlobiT mizanSewonilia
Catardes saqarTvelos kaxeTis, qvemo
da Sida qarTlis da sxva regionebSi.

mrgvali magidis sxdomaTa darbazi. Sesavali sityviT gamodis
akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe.
-7mrgval magidaze ZiriTadi moxsenebiT gamodis akad. n. CxartiSvili.
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mrgval magidaze ZiriTadi moxsenebiT gamodis akad. n. CxartiSvili.

gamsvleli seminari wilkanSi
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero
ganyofilebis iniciativiT 2015 wlis 15 ivliss moewyo gamsvleli seminari ssip soflis
meurneobis samecniero-kvleviTi centris wilknis eqsperimentul bazaSi.
akademiidan
seminarSi
monawileobdnen
akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe, akademikosebi g. margvelaSvili, n. CxartiSvili, g.
caguriSvili, r. CageliSvili, akademiis wevrkorespondentebi o. liparteliani da e. SafaqiZe, prezidentis moadgile, doqt. a. giorgaZe.
seminaris muSaobaSi monawileoba miiRes
saqarTvelos soflis meurneobis ministris
moadgilem i. nozaZem, samecniero-kvleviTi
centris direqtoris moadgilem, prof. g.basilaZem, departamentis ufrosma, doqt. n.kakabaZem, samsaxuris ufrosebma - prof. n. ebanoiZem
da doqt. g. wereTelma, laboratoriis xelmZRvanelma, doqt. q. mWedliSvilma da sxva.
seminarze ZiriTadi moxsenebiT gamovida
erTwlovani kulturebis kvlevis departamentis ufrosi specialisti, akademiis w/korespondenti o.liparteliani, romelmac damswre
sazogadoebas gaacno erTwlovani kulturebis (xorbali, simindi da a.S) seleqcia-meTesleobis Sedegebi da warmoadgina saqpatentSi
daregistrirebuli simindis axali jiSebis
daxasiaTeba.
seminarze informaciebi gaakeTes i. noza-

Zem, g. basilaZem, n. kakabaZem, akad. g. aleqsiZem, n. CxartiSvilma, g. caguriSvilma, g. margvelaSvilma da sxva.
moewyo
saCvenebeli
gasvla
uSualod
sacdel nakveTebSi, sadac icdebian simindis,
xorbalis, qeris, lobios, Tambaqos da sxva
kulturebis
sxvadasxva
jiSebi;
seminaris
monawileebs samecniero-kvleviTi da jiSTagamocdis sakiTxebze esaubrebodnen n. kakabaZe, o.
liparteliani, g. wereTeli, n. ebanoiZe. maT
agreTve gaacnes eqsperimentul bazaSi saTburSi
gamoyvanili bostneuli kulturebis (kitri,
pomidori)
axali
jiSebi
da
mimdinare
seleqciuri muSaobis detalebi.
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis, soflis meurneobis saministros
da samecniero-kvleviTi centris warmomadgenlebi SeTanxmdnen, rom mizanSewonilia akademiis
iniciativiT aRniSnuli tipis gamsvleli seminarebi
moewyos
soflis
meurneobis
sxva
dargebis seleqciuri da jiSTa gamocdis
aqtualur sakiTxebze da saerTod, akademiam da
samecniero-kvleviTma centrma erToblivad unda
awarmoon samecniero-kvleviTi saqmianoba soflis meurneobis yvela mimarTulebiT.
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seminaris muSaobas xelmZRvanelobdnen soflis meurneobis ministris moadgile iuri
nozaZe, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram
aleqsiZe da samecniero-kvleviTi centris direqtoris moadgile g. basilaZe.

seminaris monawileebs seleqciur muSaobasa da jiSTa gamocdaze esaubreba
seleqcioneri, akademiis w/korespondenti oTar liparteliani.

-9-
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seminaris monawileebi sacdel nakveTSi. marcxnidan: a. giorgaZe,
o. liparteliani, g. caguriSvili, g. aleqsiZe, g. margvelaSvili, i. nozaZe,
n. CxartiSvili, e. SafaqiZe, g. basilaZe.

2015 wlis 16 ivliss akademias saqmiani
vizitiT estumra ukrainis delegacia Semdegi
SemadgenlobiT: stanislav
nikolaenko ukrainis (q. kievi) bioresursebis da bunebaTsargeblobis erovnuli universitetis reqtori, pedagogiur mecnierebaTa doqtori,
profesori, vadim kondratiuki - amave universitetis mecxoveleobis da wylis bioresursebis fakultetis dekani, soflis meurneobis mecnierebaTa kandidati, docenti,
vadim tkaCuki - universitetis saerTaSoriso
ganyofilebis ufrosi, mecnierebaTa doqtori.
akademiis mxridan SexvedraSi monawileoba miiRes akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem, vice-prezidentma, akademikosma givi jafariZem, akademiuri departamentis
ufrosma,
akademiis
w/korespon-

dentma elguja
SafaqiZem da
prezidentis
moadgilem, doqtorma anatoli giorgaZem.
universitetis reqtorma, prof. s. nikolaenkom isaubra universitetis Sesaxeb da im
RonisZiebebis ganxorcielebis SesaZleblobebze, romelic ukrainis mxares saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
daxmarebis mimarTulebiT aqvs dagegmili.
aRniSnuli universiteti erT-erTi wamyvani
saswavo-samecniero dawesebulebaa ukrainaSi
- igi miocavs sam saswavlo-samecniero
instituts, 13 fakultets, 10 saswavlosamecniero filials ukrainis sxvadasxva
regionebSi. universitetSi swavlobs 26 000
studenti, 600 aspiranti, doqtoranti da
maZiebeli. universitetis saswavlo da samecniero process emsaxureba 2600 saswavlo-
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personali,
maT
Soris
300
profesori da mecnierebaTa doqtori, 1000-ze
meti docenti da mecnierebaTa kandidati.
Sexvedraze ZiriTadad ganixiles akademiasa da ukrainis erovnul universitets Soris
TanamSromlobis
xelSekrulebis
ZiriTadi
debulebebis Sesrulebis mdgomareoba;
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akademikosma g. aleqsiZem stumrebs gaacno akademiis istoria, misi struqtura, muSaobis mimarTulebebi, akademiis saqmianobis ZiriTadi momentebi da gamoTqva survili ukrainis da saqarTvelos agrarikos mecnierebs
Soris TanamSromlobis ufro gaRrmavebis
Sesaxeb.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis xelmZRvanelobis Sexvedra
ukrainis (q. kievi) bioresursebis da bunebaTsargeblobis erovnuli universitetis
warmomadgenlebTan.

akademiis stumrebi
mekartofileobis saerTaSoriso centridan (CIP)
2015 wlis 11 agvistos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
prezidenti, akad. guram aleqsiZe Sexvda mekartofileobis saerTaSoriso centris (CIP) aziis
direqtors, doqt
julian
parris,
amave
centris
centraluri
aziis
da
kavkasiis
(CAC) regionalur samecniero koordinators, doqt. rusudan mdivans da ICARDA-s centraluri
aziis da kavkasiis regionalur koordinators, doqt. jozef turoks. Sexvedras eswreboda
akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis w/korespondenti elguja SafaqiZe.

saubari
Seexo
amierkavkasiaSi
da
ZiriTadad saqarTveloSi mekartofileobis
ganviTarebis sakiTxebs, am dargSi axali
jiSebis da teqnologiebis gamocdas da
danergvas adgilobrivi bunebriv-klimaturi
pirobebis gaTvaliswinebiT.
am mimarTulebiT amierkavkasiis regionSi ZiriTadi koordinatoris funqcia
akisria saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademias, romlis meTvalyureobiTac
moxdeba
kartofilis
axali
jiSebis Semotana da danergva. orive mxarem
gamoTqva survili, rom saWiroa Seiqmnas
mekartofileobis saerTaSoriso centris
(CIP) ganyofileba
romelic
moemsaxureba
amierkavkasiis regions. momzaddeba proeqti,
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romelic gaiTvaliswinebs CIP-dan kartofilis axali jiSebis Semotanas, romlebic
kolorados xoWosa da fitoftoris mimarT
iqnebian
medegi.
aRniSnuli
proeqti
gamoigzavneba akademiaSi aprobaciis mizniT
da akademiis daskvnis Semdeg moxdeba misi
ganxorcieleba.
stumrebi dainteresdnen saerTaSoriso
samecniero konferenciiT, romelic Catardeba 2015 wlis 4-6 noembers saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi,
konferenciis Temaa "globaluri daTboba
da agrobiomravalferovneba" da survili
gamoTqves monawileoba miiRon mis muSaobaSi.
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akademiis prezidentis, akad. guram aleqsiZis Sexvedra mekartofileobis
saerTaSoriso centris (CIP) da ICARDA-s warmomadgenlebTan.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტისა და
საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის
შეხვედრა
მიმდინარე წლის 9 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში გაიმართა
შეხვედრა კომიტეტის თავმჯდომარეს გელა სამხარაულსა და აკადემიის პრეზიდენტ გურამ ალექსიძეს შორის.
შეხვედრას ესწრებოდნენ კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი და აკადემიის პრეზიდენტის
მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

შეხვედრაზე აგრარული სექტორის სამეცნიერო
პოტენციალსა და განვითარების პერსპექტივებზე და
სოფლის მეურნეობის დარგში განხორციელებული
კვლევების ეფექტურობაზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ
ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში სოფლის
მეურნეობის სფეროში დაგროვილი მეცნიერული გამოცდილებისა და კვლევების პრაქტიკაში გამოყენება
თითქმის აღარ ხდება. სოფლებში სავალოლო ვითარება
შეიქმნა, ფერმერებს საბაზისო, თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა არ გააჩნია, რამაც დღის წესრიგში
ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა
დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისა
და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვის საკითხი დააყენა.
გელა სამხარაულის განცხადებით, მოქმედი ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარება წარმოადგენს, ხოლო
საბოლოოდ წარმატებები კი ამ დარგში მეცნიერებისა
და პრაქტიკის ურთიერთკავშირით მიიღწევა. ეს შეხვედრაც ამ მიზნით მოეწყო. იგი აგრარულ საკითხთა
კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა,
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რომელსაც მიაჩნია, რომ აგრარულ სექტორში სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენებას ალტერნატივა არ
გააჩნია.
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდენტმა გურამ ალექსიძემ კომიტეტის ხელმძღვანელობას აკადემიის სტრუქტურის, საქმიანობის მთავარი მიმართულებების, განხორციელებული კვლევების,
საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ ინფორმაცია
მიაწოდა და ფერმერებთან თანამშრომლობისა და მათი
კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის დეტალებზე ისაუბრა. მან ასევე
აკადემიის მიერ მომზადებულ რამდენიმე პროექტზე
ინფორმაცია წარმოადგინა რომლითაც საქართველოს
მთავრობაცაა დაინტერესებული.
შეხვედრაზე საკანონმდებლო კუთხით თანამშრომლობაზეც ისაუბრეს. აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ
ამ
მიმართულებით
გარკვეული
წინადადებებიც
წარმოადგინა, რომლებსაც კომიტეტი უახლოეს დროში
განიხილავს.
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შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში

globaluri forumis me-6 wliuri
TaTbiri
mimdinare wlis 14-17 seqtembers yirgizeTSi (isik-yuli) Catarda
“soflis meurneobis sakonsultacio samsaxuris globaluri forumis me-6
wliuri TaTbiri’, romlis muSaobaSi monawileoba miiRo msoflios xuTive
kontinentis 150-mde warmomadgenelma. TaTbiris Tema iyo “soflis
meurneobis samsaxuris globaluri saukeTeso praqtika” da iTvaliswinebda
sxvadasxva qveynebSi arsebuli sistemebis gacnobas da maTgan saukeTesos
gavrcelebas. saqarTvelodan TaTbirSi monawileoba miiRo– soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
prezidentma,
akademikosma
guram
aleqsiZem. saqarTvelodan aRniSnul forumSi aseve monawilebda soflis
meurneobis saministros delegacia, romlis SemadgenlobaSic iyvnen:
departamentis ufrosis moadgile m. gelaSvili, imereTis regionaluri
centris xelmZRvaneli r. ZiZiSvili, d. birkaZe da l. basiSvili,
sakonsultacio centris (SEAS) –is xelmZRvaneli saqarTveloSi b.
miuleri.
TaTbirze warmodgenili iqna moxseneba saqarTveloSi sakonsultacio
centrebis muSaobis Sesaxeb, sadac calke iqna gamokveTili akademiis roli
am metad mniSvnelovani sakiTxis gadawyvetis procesebSi. aqac da Semdeg
gamosvlebSic specialurad aRiniSna is mcdeloba, rasac akademia
anxorcielebs am mimarTulebiT. gamocemuli aqvs 50-ze meti praqtikuli
rekomendacia fermerebisaTvis, xolo axali wlidan iwyeba kvalifikaciis
amaRlebis kursebis muSaoba specialistebisa da fermerebisaTvis. kursebis
muSaobaSi monawileobas miiReben rogorc akademiis wevrebi, aseve mowveuli
specialistebi. gamoiTqva mosazreba momaval wels centraluri aziisa da
samxreT kavkasiis qveynebis TaTbiris Catarebis Sesaxeb saqarTveloSi
aRniSnul sakiTxebze.
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globaluri forumis me-6 wliuri TaTbiris monawileTa erTi jgufi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti akademikosi
guram aleqsiZe da sakonsultacio centris (SEAS)–is xelmZRvaneli saqarTveloSi
b.miuleri saqarTvelos soflis meurneobis saministros delegaciasTan erTad

milocva

akademikosi

nodar

CxartiSvili

2015
wlis
17
seqtembers
dabadebidan
85 weli
Seusrulda
gamoCenil
qarTvel
mecniers,
saerTaSoriso
doneze
aRiarebul
specialistsa da eqsperts, saqarTvelos soflis
meurneobis
mecnierebaTa
akademiis
namdvil
wevrs,
mevenaxeobisa
da
meRvineobis
saerTaSoriso akademiis akademikossa da vice–
prezidents, saqarTvelos eklesiis umaRlesi
jildos – “wminda giorgis” oqros ordenis,
pirveli xarisxis saxelmwifo premiisa sxva
saxelmwifo
jildoebis
kavalers –
baton
nodar CxartiSvils.
saqarTvelos
soflis
meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs
iubilars am RirsSesaniSnav TariRs, usurvebs
janmrTelobas, didxans sicocxles, nayofier
SemoqmedebiT
samecniero
da
sazogadoebriv
saqmianobas Cveni qveynis sakeTildReod.
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saiubileo sxdomaze iubilars esalmeba akademiis vice-prezidenti
akademikosi givi jafariZe
(marcxnidan: akademikosi nodar CxartiSvili, soflis meurneobis ministris moadgile
iuri nozaZe, akademikosi givi jafariZe)

saiubileo sxdomaze moxsenebiT iubilaris cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb gamodis
akademikosi g. margvelaSvili
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mrgvali magida
rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebuli sagranto
Temebis Sesaxeb
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi
2015 wlis 29 seqtembers gaimarTa mrgvali
magida: “rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebuli sagranto Temebis Sesaxeb”.
mrgvali magidis formatSi ganxilva Seexo
rusTavelis fondis mier agrosainJinro
dargSi dafinansebul Semdeg sagranto Temebs, romlebsac xelmZRvaneloben an maT
SesrulebaSi iReben monawileobas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis TanamSromelebi: “dartymis Teoriisa da
reologiis gamoyeneba sasoflo-sameurneo
procesebis, manqanebis da iaraRebis damuSavebaSi.” xelmZRvaneli - teqnikis mecnierebaTa
doqtori zaza maxarobliZe. Sesrulebis
vadebi 2013-2016 weli; “sasoflo-sameurneo
manqanebis ferdobze muSaobis fizikuri da
maTematikuri
modelirebis
meTodebis
damuSaveba.” xelmZRvaneli - saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademikosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori,
profesori revaz maxarobliZe. Sesrulebis
vadebi 2014-2017 weli;
“teqnologiuri procesebis energodana-

xarjebis gaangariSebis safuZvelze racionaluri sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis
aucilebeli teqnikis nomenklaturisa da
raodenobis gansazRvris meTodikis damuSaveba regionSi kulturaTa saxeobebisa da
dakavebuli farTobebis mixedviT.” xelmZRvaneli- saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti,
teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori
elguja SafaqiZe. Sesrulebis vadebi 2015-2018
weli;
“Tanamedrove
sasoflo-sameurneo
teqnikis saimedoobis gazrdis resursdamzogi inovaciuri teqnologiebis Teoriuleqsperimentuli gamoTvla da optimizacia.”
xelmZRvaneli - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,
teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori
jemal kacitaZe. Sesrulebis vadebi 2015-2018
weli;
Dmrgvali magidis muSaoba Seajama agrosainJinro
samecniero
ganyofilebis
akademikos-mdivanma
revaz
maxarobliZem.
gamoiTqva mosazreba, rom aRniSnul Temaze
mrgvali magidis Catareba akademiaSi moxdes
periodulad sagranto Temebis monitoringis
mizniT.

mesame kvartalSi sul mosmenili da ganxiluli iqna 6 sakiTxi. maT Soris
saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” mosamzadebeli saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb.
momxseneblebi: akademiis
vice
prezidenti,
akademikos-mdivani, akademikosi
givi
jafariZe; akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti
elguja SafaqiZe; akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe;
ganxilul calkeul sakiTxebze, rekomendaciebze saTanado reagirebisaTvis
ecnoboda zemdgom organoebs.

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtori:

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

gazeT “akademiis macnes”
mTavari redaqtoris moadgile:

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

gazeT “akademiis macnes”
pasuxismgebeli mdivani:

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

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