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„აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვთარება“ - მევენახეობა 

აჭარის რეგიონში და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. 24-25 ნოემბერი. 

13. 2010. ნ.ჯაბნიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია 

გლობალიზაციის  პირობებში”. Reproduction of Stevia in the conditions of Ajara. ქ. ბათუმი. 29-30 ივნისი.  



 
 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა: 

- 15/02/2018-15/12/2018. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შიდა 

მიზნობრივი  პროექტი # 01-08/104. გამარჯვებული: „სტევიას ფოთლების ექსტრაქტის 

ფუნგიციდური და ბაქტერიოციდული აქტივობის  შესწავლა“. კონსულტანტი. 

 

- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო. მავნე 

ორგანიზმების ლაბორატორიული კვლევა. ხელშეკრულება # 133/2016, 01 აპრილი, 2016. 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები, სემინარი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) 

2016 წ. – აგრარული პროფილის სპეციალისტების პროფესიული გადამზადების კურსი – ანასეული, 

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის, დასავლეთ საქართველოს ფილიალი.  (სწავლების 

კურსი ფიტოპათოლოგია–ენტემოლოგია). 

 

 სემინარი: ბათუმის ბოტანიკური ბაღი „საქართველოში გავრელებული საშიში მავნებლის 

ინტეგრირებული მართვა“. 15 ოქტომბერი, 2017 წელი 

 

  „ევროკავშირის რეგიონალური საინოვაციო პოლიტიკა: მოდელი აღმოსავლეთის პარტნიორობის 

ქვეყნების რეგიონებისათვის“  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014 

წლის 29 მაისი. 

 

_ გამოქვეყნებული მონოგრაფიები: 

 ლიმონ მეიერის აგროეკოლოგიური თავისებურებანი აჭარაში (88 გვ.) 

კაკლის კულტურის ჯიშების ნიშან-თვისებების შესწავლა აჭარაში (94 გვ) 

სტევიას (ტკბილი ორფოთოლას) ბიოლოგიური ნიშან-თვისებებისა და გამრავლების საკითხების 

შესწავლა აჭარის პირობებში (107 გვ). 

 

- გამოქვეყნებული რეკომენდაციები: 

 

1.“ბამბუკის (Phyllostachys) კულტურის გაშენება და მოვლა“ – 2016 წ. 24 გვ. (თანაავტორობით) 

2.“სამკურნალო ციტრუსოვნები: ციტრო, პომპელმუსი, ლაიმი“ -2018 წ. 13 გვ. (თანაავტორობით) 

3. „ფსტა (Pistacia Vera) - კაკლოვანი მაღალშემოსავლიანი კულტურა“ 2018 წ. 10 გვ. (თანაავტორობით) 

4.„ჩვეულებრივი წაბლი (Castacea sativa)“ – 2018 წ. 10 გვ. (თანაავტორობით) 

5.„სუბტროპიკული ხურმა“-2017 წ. 18 გვ. (თანაავტორობით) 

6.„თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია“ -2017 წ. 20 გვ. (თანაავტორობით) 

 

უცხო ენების ცოდნა: რუსული-კარგად; ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით. 
 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:  Microsoft Word, Microsoft Excel Adoble 

Ohotoshop, Outlook Explorer, PowerPoint. 



 

 

 


