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https://english.nvwa.nl/topics/national-plant-protection-organization- nppo/potato-wart-diseaseworkshop

•

„Preliminary Screening Some Potato
Cultivars for Resistance to Potato Wart in Georgia“.
Synchytrium endobioticum workshop, 26-28 June, 2019, NPPO-NL, Wageniongen, the Netherlands,
Abstract book, p.25.
https://english.nvwa.nl/topics/national-plant-protection-organization- nppo/potato-wart-diseaseworkshop

•

International scientific-practical conference “Phytosanitary safety in the conditions of ecologization
agriculture.” Boyani,Ukraine, 2-6 July 2018 http://www.ukrndskr.org.ua/page-conference.html

•

IX International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2018”. Jahorina, Bosnia-Gertsegovina
,Octomber 04-07, 2018.

•

VIII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”. Jahorina, BosniaGertsegovina ,Octomber 05-08, 2017

•

International scientific-practical conference "Epidemics of plant diseases: monitoring, forecast,
control", Bolshie Vyazemy, , 2017, November 13-17 Moscow, p.424-427

•

საქართველოს მეთხილეობის დარგის განვითარების ფორუმი 10 ოქტომბერი,2018

•

14th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2015. Denmark. July 05- 08, 2015.
Poster presentation. P.87-88
http://emcrf..au.dk/fileadmin/EMCRF/Abstract_Pdf/Abstractbook_010915.pdf

•

2nd International Wheat Stripe Rust Symposium.. Izmir, Turkey 28 April-1 May, 2014
presentation. Abstract book. P.75

•

BGRI 2014 Technical Workshop&Borlaug Summit on Wheat for food security. Obregon, Mexico, 2014,
March 22-28 Poster presentation. P.14

•

მანდარინის საწარმოო ჯაჭვის ფორუმი “მანდარინის სექტორის საწარმოო ჯაჭვის

Poster

მომავალი

განვითარების შესაძლებლობები და ხელისშემშლელი ფაქტორები” . ბათუმი, საქართველო, 2014
მონაწილე.
•

რეგიონული

საინოვაციო

რეგიონებისათვის“.
•

პოლიტიკა:

მოდელი

აღმოსავლეთის

პარტნიორობის

ქვეყნების

ბათუმი, 2014 მონაწილე.

საერთაშორეისო სამეცნიერო კონფერენცია

„კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის

მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე “ . თბილისი, 2014 წ.

•

საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის,
ბოტანიკური
ბაღების
მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნების საქმეში“. ბათუმი, 2013.
მასალები. გვ.176-178

•

საერთაშორისო კონფერენცია ,, მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა, პრობლემები და თანამედროვე
მიღწევები“. თბილისი, 2012. სასტენდო მოხსენება. გვ.58

•

Международная
Научная
Конференцыя
,,
Иммуногенетическая
защита
сельскохозяйственных культур от болезней: теория и практика” 17 -21 июля , Москва, 2012г.
С .136-140

•

Международная Научная Конференцыя „Интегрированная защита растений: стратегия и
тактика “ РУР ,, Институт защиты растений ”. Минск, 2011г. С. 804-808.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
•

USAID -სოფლის მეურნეობის პროგრამა (საგარეო საკითხებისათვის მოქალაქეთა ქსელის
ფილიალი-CNFA საქართველო)საგრანტო პროექტი “მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვი“კონსულტანტი, 2021 წ.

•

საგრანტო პროექტი „ლაბორატორიული ანალიზები დაფნის კულტურის სექტორისათვის“
(დამფინანსებელ :USAID -ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა; საგარეო საკითხებისათვის
მოქალაქეთა ქსელის ფილიალი-CNFA საქართველო) -მკლევარი 2019 წ .

•

USAID/REAP პროექტი „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების : თხილი, კივი, მაყვალი,
მოცვი,დაფნა კომპლექსური აგრო-ტექნოლოგიურ რუკების შემუშავება“ - მთავარი
შემსრულებელი 2017წ.

•

საერთაშორისო პროექტის " ხორბლის გენეტიკური სარგებლის უზრუნველყოფა“ (DGGW) -იკარდა
(ICARDA) პროექტის ქვეგრანტი #200073 „ჟანგების კვლევა და გლობალური მონიტორინგი“
კორნელის

უნივერსიტეტი,აშშ

(https://ip.cals.cornell.edu/

projects/durable-rust-resistance-wheat-drrw-

მკლევარი,2017-2018
•

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ პროექტი (01-25/218),
„მავნებელ დაავადების იდენტიფიცირება, ბრძოლის ღონისძიებები, პესტიციდების გამოყენება და
ვადები“- სოფლის მეურნეობის ექსპერტი, 2017წ.

•

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID/REAP), RFP # REAP-RFP-051, სასოფლოსამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი - კომპლექსური სასწავლო პროგრამა
პრაქტიკოსი აგრონომებისათვის, ტრენერ/კონსულტანტი 2017

•

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID/REAP), REAP RFQ-TA-05, ფერმერთა
მომსახურების ცენტრებისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე გზამკვლევების შემუშავება,
კონსულტანტი, 2016

•

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTC) საპარტნიორო პროექტის (#G-1775p)`საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა: სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების წარმოების გაუმჯობესება, მათი დაავადებებისადმი გამძლეობოს დონის
შესწავლის გზით, საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში~ - მკვლევარი. 2009-2012
წწ.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
1. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა -მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვი, პრობლემები და
გადაჭრის გზები აჭარა -გურიის რეგიონებში, 2019 .
2. USAID/REAP კომპლექსური სასწავლო პროგრამა პრაქტიკოსი აგრონომებისათვის, 2017
3. ბიზნესი და ფინანსები კონსულტირება (BFC),მე-2 კლასი ზარალის დარეგულირება, 2016
4. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროექტი:“აგრარული პროფილის სპეციალისტების
საკვალიფიკაციო

გადამზადების

ცენტრი”-გადამზადების

კურსები

აგრარული

პროფილის

სპეციალისტებისათვის. ფიტოპათოლოგია, ენტომოლოგია. 2016
5. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები.
საშუალო საფეხური. 2012
6. პერსონალური

კომპიუტერის ოპერატორის შემსწავლელი კურსები. 2011

უცხო ენების ცოდნა:ქართული-მშობლიური. რუსული-თავისუფლად, ინგლისური-საშუალოდ.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explore.
სხვა აქტივობები:

2016-2017 წწ. ს.ს.“სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი , ვენის სადაზღვეო ჯგუფი-დაზღვეული
კულტურების სადაზღვეო რისკებით დაზიანების შეფასება,მათი მასშტაბის და პროცენტული
ოდენობის დადგენა- აგრო ექსპერტი
2013–2014წწ. კვლევითი-სადიაგნოსტიკო მომსახურების გაწევა სსპი შემოსავლების სამსახურთან
დადებული ხელშეკრულების „მცენარეთა მავნებლების იდენტიფიკაციის, სარეველა მცენარეების და
მათი თესლის იდენტიფიკაციისა და მცენარეთა დაავადებების ლაბორატორიული ანალიზის
კვლევითი მომსახურეობა“ ფარგლებში - მკლევარი .
2015 წ . მონოგრაფიების: „ხორბლის სილაქავეების გამომწვევთა პოპულაციების სახეობრივი და
შიდასახეობრივი სტრუქტურა საქართველოში” და სელექციისათვის საწყისი მასალის შერჩევა“
და „ხორბლის სეპტორიოზის განვითარების თავისებურებები და მასთან ბრძოლის მეთოდები
საქართველოს პირობებში“- რეცენზენტი.
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ტექნოლოგიურ
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რუსთაველის

სახელმწიფო

ფაკულტეტი. სალექციო და პრაქტიკული კურსი

ენტომოლოგიაში . 2013-2014 წწ.
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