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ტელ: (+995 32) 32 31 13 ტელ: (+995 32) 52 95 54 

მობ: (+995 99) 51 88 58 

პროფესიული გამოცდილება: 

1. 2007 -დან დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი; 

2. საქველმოქმედო საზოგადოება ,,აგრო ჯგუფი“ - კონსულტანტი - მცხეთა - საგურამო - 

2007 წლიდან დღემდე; 

3. შპს ,,საქართველოს მარანი“ - კონსულტანტი - ყვარელი - 2007წლიდან დღემდე; 

4. საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტის მთავარი 

მეცნიერ - კონსულტანტი. თბილისი - 2006 წლიდან დღემდე; 

5. მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორი. თბილისი 

- 1975-2006წწ; 

6. საქრთველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრის გამგე - 

თბილისი, 1974 – 1975წწ; 

7. მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორის 

მოადგილე თბილისი -  1973-1974წწ. 

8. ქ. ბუქარესტის აგრონომიული ინსტიტუტის სტაჟიორი - რუმინეთი - 1964-1965წწ; 

9. საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტის 

მევენახეობის აგროტექნიკის გან-ის უ/მ თანამშრომელი - თბილისი 1964-1973წწ; 

10. საქართველოსწ სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრის 

ასისტენტი - თბილისის, 1960-164წწ; 

11. უბნის აგრონომი - აჭარა, ქედის რ/ნი - 1954წ. 

განათლება: 

1. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  პროფესორი -  

2006 წლიდან დღემდე; 



2. სტუდენტთა სამეცნიერო კვლევითი მუშაობისა და საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელობა,თელავი, ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2008-2009წწ  

3. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი - 1959წ. 

4. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი,  ასპირანტურა - თბილისი 1954 -

1957წწ; 

5. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი - მევენახეობის, მეხილეობის, 

მებოსტნეობის ფაკულტეტი - თბილისი- 1949-1954წწ; 

პედაგოგიური საქმიანობა: 

1. თბილისის მებაღეობა-მეღვინეობის, ხილ-ბოსტნეულის წარმოების და სპეციალისტთა 

გადამზადების სასწავლო ინსტიტუტი - რექტორი - თბილისი 1992 წლიდან დღემდე; 

2. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრის გამგე - 

თბილისი, 1974-1975წწ; 

3. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრის 

ასისტენტი - თბილისი, 1960-1964წწ; 

4. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრის 

ლაბორანტი - თბილისი 1958-1960წწ; 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა: 

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი - 

თბილისი, 1991წლიდან დღემდე; 

2. მცენარეთა გენოფონდის დაცვის საერთაშორისო პროექტის (IBGRI) ხელმძღვანელი 

საქართველოში; 

3. ჟურნალი ,,ვაზი და ღვინო“ რედკოლეგიის წევრი; 

4. ჟურნალი ,,აგრარული საქართველო“ - სამეცნიერო საბჭოს წევრი, 2009წლიდან; 

5. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო 

ხარისხის მიმნიჭებელი საკვალიფიკაციო საბჭოს წევრი - თელავი 2006წლიდან 

დღემდე; 

ეროვნული და საერთაშორისო წოდებები და აღიარებები: 

1. აიოვას უნივერსიტეტი - დარგობრივი რეფორმის სერტიფიკატი - მსოფლიო ბანკი, 

აშშ, აიოვას შტატი - 2000წლიდან; 

2. იაპონიის ალკოჰოლიანი სასმელების (,,კიკი - საკეს“) სამეცნიერო ასოციაციის 

საპატიო წევრი - იაპონია, 2000 წლიდან დღემდე; 

3. მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, ვიცე 

პრეზიდენტი, საქართველოს განყოფილების გამგე -1998 წლიდან; 



4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი - 

თბილისი, 1995წლიდან; 

 

რედაქტორობა გაეწია: 

1. ვაზის ქართული გენოტიპების მორფოსტრუქტურა (ავტორი - ლ.ვაშაკიძე); 

2. ვაზის ქართული გენოტიპების in vitro -ში კულტივირება და მორფოგენეზი (ავტორი - 

ლ.ვაშაკიძე); 

3. ვაზის ქართული გენოტიპების მეცნიერული საფუძვლები და მისი პრაქტიკული 

ღირებულება (ავტორი - ლ.ვაშაკიძე); 

4. რევაზ რამიშვილი - ,,ქართული ვაზისა და ღვინის ისტორია“; 

5. საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომათა კრებულის მთავარი რედაქტორი - 1975-2006წწ; 

 

სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 

     მაგისტრი: ორი მაგისტრი; 

     მეცნიერებათა დოქტორის კონსულტანტი: ერთი (ლ.ვაშაკიძე, 2006წ.); 

    აკადემიური დოქტორი: სამი (მდინარაძე, კენჭიაშვილი, ფხალაძე 2005-2006წწ); 

   ოპონირება 

   აკადემიური დოქტორი: ორი (რობაქიძე 2006წ, გიგაშვილი 2008წ); 

საგრანტო პროგრამა:  

,,ქართული აბორიგენული ვაზის ჯიშების კლონების ჯანსაღი სარგავი მასალის წარმოება და 

საბაზისო სადედეების გაშენება ინტენსიური ტექნოლოგიების გამოყენებით“ - საქართველოს 

სამეცნიერო ფონდი, თბილისი, 2008-2009წწ. 

რეცენზენტი ძირითადი სახელმძღვანელოების: 

მევენახეობა- ვ.ქანთარია,მ.რამიშვილი (1983წ. თბილისი) 

ამპელოგრაფია - მ.რამიშვილი (1986წ. თბილისი) 

სამეცნიერო შრომები:  



1. ვენახის განოყიერება - საერთაშორისო სამეცნეირო კონფერენციის მასალები, 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკადემია, კრებული, 2017 წელი 

2. ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედეში ვაზის აღზრდა- ფორმირების 

ზოგიერთი საკითხი. (აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული); 2016 

წელი 

 

3.  ქართული კონიაკები - ჩვენი ფასეულობები, სოფლის მეურნეობა, 2013 წ. 

დ.აბზიანიძე; 

4. საქართველო - ღვინის აკვანი -ჩვენი ფასეულობები, სოფლის მეურნეობა,2013 წ. 

ბ.კალანდაძე; 

5. მევენახეობა - ღვინის აკვანი -ჩვენი ფასეულობები, სოფლის მეურნეობა,2013 წ.ნ. 

ჩხარტიშვილი; 

6. საქართველოში მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში არსებული მდგომარეობა და 

პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ- საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემიის ,,მოამბე“ N 32 2013წ. გ.ჯაფარიძე, ა. ჯაფარიძე; 

7. ქართული სელექციური საღვინე ვაზის ახალი ჯიშები - საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,,მოამბე“ N 32 2013წ. ვ. კვალიაშვილი, ლ. 

უჯმაჯურიძე; 

8. კავკასია და შავი ზღვის აუზის რეგიონის ამპელოგრაფია - ინგლისურ ენოვანი - 2012წ. 

დ.მაღრაძე, ნ. ცერცვაძე, უცხოელ ავტორთა ჯგუფი; 

9. რაჭაში მევენახეობა- მეღვინეობის განვითარების პრობლემები - საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა - 2012წ; 

10. Caucasus and Northern Black sea region Ampelography – Cos, Vitis 2012 169-182 D. 

Magradze; 

11. ქართული აბორიგენული ვაზის გენოფონდისა და დაცვის პრობლემები - ჟურნალი 

,,კარიბჭე“ – N 16 2010წ; 

12. Conservation and sustainsable use of grapevine genetic resources in the Caucasus and  

Northern Black Sea region - //Altahorticulturae, 2009 155-158, Magradze, Rosiani, Imulio, 

Matto, Faila, Scinza; 

13. Genetic and Phenetic Exploration of Georgian grapevine germplasm- //Altahorticulturae, 

2009 107-114 Magradze, Rosiani, Imulio, Matto, Faila, Scinza; 

14.  აღმოსავლეთის ამპელოგრაფია ,,ვაზი და ღვინო“ - იტალიურ ენაზე - 2009წ. ნ. 

ცერცვაძე, ატილიო შენცა; 

15. Международный проэкт Консервация и устроичивое развитие генетических ресурсов 

виинограда на Кавказые и в Северных регионах черного Моря и резулытати его 

активности в Грузии – Bioversuty International – 2009 D. Magradze; 

16. ვაზის და ხეხილის გენოფონდი საქართველოში - მებაღეობის, მევენახოებისა და 

მეღვინეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი 2008წ. - ვ.კვალიაშვილი, დ. 

მაღრაძე; 



17. საქართველოს  მევენახეობა - მეღვინეობის წარსული და სამომავლო მიმართულებები 

- ბროშურა, თბილისი 2008წ - ლ.უჯმაჯურიძე; 

18. შრომა საერთასორისო ჟურნალი ,,VITIS“ (საფრანგეთი) ჩხარტიშვილი ნ. ს.-  ,, Type of 

pollination indices of fruit sets of some Georgian grapevine varieties; issue N4 2006; 

სამეცნიერო კონფერენციები და ტრენინგები: 

1. ვაზი და ღვინო საქართველოში - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 

„მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში ისტორიული ასპექტები და 

პერსპექტივები“ -  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკადემიის 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული;2017 წელი 

2. ქართული იშვიათი საღვინე ჯიშების თანამედროვე მეთოდებით შესწავლის შედეგები 

და მათი ეკოსისტემაში გადაადგილების პერსპექტივები - საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათააკადემიის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

კრებული; 2016 წელი 

3. აბორიგენული ვაზის გენეტიკური რესურსების კვლევა და დაცვა საქართველოში - 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, კრებული; 2015 წელი 

4. ქართული ვაზის გენეტიკური რესურსები - საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებთ აკადემიის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული; 2015 წელი 

5. ადგილობრივი კონფერენცია ,,ხილის ხარისხის შეფასება, შენახვა და ეკოლოგიურად 

სუფთა გადამუშავებული პროდუქტის მიღება“, თბილისი, 2009წ; 

6. კონფერენცია - ,,ბიზნესი და სამართალი“, თბილისი, 2008, მოხსენება საქართველოს 

მევენახეობა, მეღვინეობა, არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები; 

7. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ეროვნული მცენარეთა გენეტიკური რესურსების 

პროგრამები“ - ლუქსემბურგი - 2007წ; მოხსენება - ,,ქართული ვაზის გენოფონდის 

დაცვის ღონისძიებები და შედეგები“. 

 

წიგნები და სახელმძღვანელოები 

1.  „მევენახეობა - აგროტექნოლოგია“ 2016 წ. სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „საჩინო“; 

2. ვაზის გენეტიკური რესურსები საქართველოში - ქართული, რუსული და ინგლისური 

ენები;  საქართველოს აგრომრავალფეროვნება (კატალოგი); 2015 წელი 

3. ინტროდუცირებული ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნარგაობა საქართველოში, 

ქართული, რუსული და ინგლისური ენები; საქართველოს აგრომრავალფეროვნება 

(კატალოგი); 2015 წელი 

4. “ვაზი” - საქართველოს ენციკლოპედია - ტ 3.; 2014 წელი 

5. ვაზის ქართული ჯიშები - საქართველოს ენციკლოპედია - ტ.3; 2014 წელი 

უცხო ენები: 

რუსული, რუმინული (კარგად), გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით). 


