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პროდუქტების

წარმოების

აქტუალური

პრობლემები

და

თანამედროვე ტექნოლოგიები“-ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შრომების კრებული,12-13 ივნისი,2014, გვ.55-57978-9941453-8
14.

კალანდია ა. გ. ჩიქოვანი დ. მ., კოპლატაძე ლ.ა. - ციტრუსოვანთა ახალი საადრეო

ჯიშების ნაყოფის ზოგიერთი ფიზიკურ–ქიმიური მაჩვენებლების შესახებ - ბათუმის
ბოტანიკური ბაღის შრომების კრებული გვ. 129-130. 2013
საგრანტო პროექტები:
1.

გრანტი

GNSF/-STO8/5-439

-

ნაყოფებისგადამუშავებისუნარჩენოეკოლოგიურადსუფთაკომპლექსურიტექნოლოგიისშექ
მნა. საქართველოსეროვნულიფონდი, ძირითადიშემსრულებელი2009-2012 წ.
2.შიფრი- FR/335/10-160/14– “დასავლეთსაქართველოშიგავრცელებულიკივის, ფეიჰოას,
მოცვისდასხვაკენკროვნებისნაყოფისქიმიურიშედგენილობისშესწავლამოკრეფის,
შენახვისდაშეფუთვისოპტიმალურიწესებისდასადგენად.”

–

ძირითადიშემსრულებელი.2015-2017 წ.
3.ბსუ-სმიზნობრივისამეცნიერო-კვლევითიპროექტი
„დასავლეთსაქართველოშიინტროდუცირებულიციტრუსოვნებისბიოაქტიურინაერთებისშ
ესწავლა,
მანდარინისანარჩენისქიმიურიშედგენილობისკვლევადამისიგადამუშავებისმცირენარჩენი
ანიდაეკოლოგიურადსუფთატექნოლოგიისშემუშავება“- ძირითადიშემსრულებელი 2019წ.
უცხო ენების ცოდნა
ინგლისური ენა (საშუალოდ), რუსული ენა (თავისუფლად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
MS Windows XP, MS Word, Internet Explorer

-

