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პროექტი ,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა(EPI)-ციტრუსების წარმოების 

სასწავლო პროგრამის“ ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები და კონფერენციები. 2012-2013 

წწ. 

 

                    გრანტები, პროგრამები, პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში): 

1.USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში (The USAID Agriculture Program) 

ტრენინგები ციტრუსოვანთა მოვლა-მოყვანის, შენახვის, მავნებელ-დაავადებების და სხვა  

საკითხებზე. ტრენერი. 2019 – 2020. 

2. USAID-ის პროექტი ,,საბაზისო აგრონომია და თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა“. 

ტრენერი. 15.01.2017-25.01.2018.  

3.საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი თემაზე: ,,აჭარა-გურიის მანდარინის 

ბაღების არსებული მდგომარეობის შესწავლა და რეაბილიტაციისათვის უახლესი 

ტექნოლოგიების დანერგვა“ AR/189/10-160/14. ძირითადი შემსრულებელი. 2015-2017. 
4. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID, პროექტი 

,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა(EPI) - ციტრუსების წარმოების სასწავლო პროგრამა”. 

მეცნიერ - კონსულტანტი.  2012-2014 წწ. 



 

 

5. ტრენინგი: სოფლის მეურნეობის პროგრამის ,,მანდარინის საწარმოო ჯაჭვის ფარგლებში“ 

(USAID) ბათუმი, 2012 წელი, სამეცნიერო  კონსულტანტი.  

6. საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრისა და დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის 

სამინისტროს საპარტნიორო პროექტი. კოლაბორატორი - დიდი ბრიტანეთის სურსათისა და 

გარემოს შესწავლის სააგენტო. თემა: ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ხელშეწყობა: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გაუმჯობესება მათი 

დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის შესწავლის გზით საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის 

სხვა ქვეყნებში“. საგრანტო ხელშეკრულება №G – 1775p.   პროექტის ძირითადი შემსრულებელი. 

დეკემბერი, 2009 წელი - დეკემბერი, 2011 წელი. 

7. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი თემაზე: ,, აჭარა-გურიაში 

გავრცელებული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე -

საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების 

მიზნით.’’ საგრანტო ხელშეკრულება №521, 2009 წლის 5 მარტი. პროექტის ძირითადი 

შემსრულებელი. 2009-2011 წწ. 
 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) 

1. 2019 – 2021 -  Mandarin ValueChain – Challenges and Solution (Adjara/Guria Regions) –

USAID Agriculture Program. 
2. მანდარინის საწარმოო ჯაჭვი-გამოწვევები და გამოსავალი, 2019, ბათუმი. 
3. მწვანე საშუალებები-მწვანე ტექნოლოგიებით-ჯანმრთელი სიცოცხლისათვის, 

2019წ, თბილისი. 
4. ხეხილ-კენკროვნების მრავალფეროვნება და მათი მოვლა-მოყვანის 

აგროტექნოლოგია, 2013,  2016, მინსკი, ბელარუსი. 
5. ბიოტექნოლოგიური მიდგომები მემცენარეობაში, 2013, 2016, მინსკი, ბელარუსი. 
6. საბაზისო აგრონომია და თანამედროვე აგროკულტურული პრაქტიკა, 2017წ. 
7. სამომავლო ტექნოლოგიები და ცხოვრების ხარისხი, 2017წ. 
8. მე-2 საერთაშორისო კონგრესი ,,ქართული ნიორი მსოფლიოს“, 2015წ. 

 

 

უცხო ენების ცოდნა :      

 ქართული ენა - მშობლიური 

  რუსული ენა - კარგად 

ინგლისური ენა - ლექსიკონის დახმარებით 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:   საოფისე  პროგრამები.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


