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განათლება
1988–1993

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,
აგრონომიული ფაკულტეტი, სწავლული აგრონომი, აგროქიმია–
ნიადაგმცოდნეობის სპეციალობა

1993–1996

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,
ასპირანტურა, აგრონიადაგმცოდნეობა

1999

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

2013-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული
ფაკულტეტი

2006-2013

აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი

2006–2012

მეცნიერ-თანამშრომელი, მეცხოველეობისა და
საკვებწარმოების ინსტიტუტი

2001–2006

ლაბორანტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული
უნივერსიტეტი, ნიადაგმცოდნეობის კათედრა

1

1998–2001

ლაბორანტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული
უნივერსიტეტი, სამთო ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

2015-2018

საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა; შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი
შემსრულებელი, ნიადაგმცოდნე

2014

საზაფხულო სკოლის პროექტი „საზაფხულო სკოლა
ნიადაგმცოდნეობაში “; შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი, მოწვეული ქართველი ლექტორი,
30.08-08.09

2013-2015

გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს
წიფლნარებში ატმოსფერული ნახშირბადის მარაგების
განსაზღვრა, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა; შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის
დამხმარე პერსონალი

2014

საერთაშორისო საველე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:
“ნიადაგების კლასიფიკაციის აქტუალური პრობლემები”, შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის
ძირითადი პერსონალი, კოორდინატორი, 15-17 აპრილი

2013

„ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში’’
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მ. საბაშვილის
ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის
ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგების საველე კვლევა, 8-13
ივლისი

2010–2013

„ საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია
ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის

2

საფუძველზე“, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, პროექტის მენეჯერი
2010–2012

„კონვენციური და ეკოლოგიური სასოფლო–სამეურნეო
წარმოების სისტემების შედარებითი შესწავლა ბოსტნეული
კულტურების მაგალითზე’’, შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი, დამხმარე პერსონალი

2009–დღემდე

„სამხრეთ კავკასიის კომპოსტის პროექტი“, კომპანია „ჰაინც
ფერი’’ გერმანია, ანალიზური კვლევების შემსრულებელი

2006–2009

„საქართველოს ანდოსოლების გენეზისური თავისებურებანი და
მათი რაციონალური გამოყენება’’, საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი შემსრულებელი

2003–2005

„მიწის კადასტრის და რეგისტრაციის პროექტი’’,KFW-ს
თანადაფინანსებით, ნიადაგების საველე კვლევა

პროფესიული განვითარება
2016

მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია
ნიადაგმცოდნეობაში . საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი, თბილისი, ივნისი

2016

ექსტენციის ეროვნული ფორუმი (USAID),
ნიადაგმცოდნეობის ტრენერი, თბილისი, 22-24 თებერვალი

2015

საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და
ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. , თბილისი,
ოქტომბერი

2015

ნიადაგის კვირეულთან დაკავშირებული ტრენინგი, გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP), ექსპერტი
ნიადაგმცოდნეობის საკითხებში, ახალციხე 27-28 ივლისი

2015

საერთაშორისო კონფერენცია“გამოყენებითი

ეკოლოგია:

პრობლემები, ინოვაციები“, საქართველო, თბილისი-ბათუმი, 07.05-10.05
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2014

საერთაშორისო ტრენინგი „ნიადაგის თავისებურებები და
კლასიფიკაცია; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ), სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი (EIEC), ბორჯომი, 13-17 ოქტომბერი

2013

სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია „აგრარიკოს მეცნიერთა
კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია“; ქუთაისი

2013

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარება“; თსუ, თბილისი

2013

საერთაშორისო კონფერენცია „კოლხეთის დაბლობის წყლის
ეკოსისტემები –დაცვა და რაციონალური გამოყენება“, თსუ,
თბილისი-ფოთი

2013

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია
„ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური
პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
თბილისი

2013

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში
აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის
ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის
ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

2012

სასათბურე მეურნეობის ეფექტიანი მართვის სასწავლო
პროგრამა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) და ეკონომიკური აღმავლობის
ინიციატივა (EPI), საქართველო

2012

ფერმერთა საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების
ცენტრის (ექსტენციის ცენტრის) კონსულტანტის გადამზადება
ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიისთვის, გაეროს
განვითარების პროგრამა, თბილისი, საქართველო

2012

საერთაშორისო კონგრესი “ 4th International Congress of the
European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS)“ ბარი,
იტალია
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2011

საერთაშორისო სემინარი: „ორგანული სოფლის მეურნეობა“
თურქეთის განვითარების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია
(TIKA),სოფლის მეურნეობის კვლევისა და სწავლების
საერთაშორისო ცენტრი (IARTC) იზმირი, თურქეთი

2010

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ნიადაგების
გეოგრაფია: ახალი ფურცლები’’, თბილისი, საქართველო

2010

საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების
დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“
თბილისი, საქართველო

2010

საერთაშორისო კონფერენცია „Terra Madre”, ორგანიზატორი
„Slow Food”, თბილისი, საქართველო

2009

საერთაშორისო სემინარი: ფერმერთა ჯგუფების,
თანამშროლობის და ქართული კულტურული სახეობების
როლი აგროტურიზმის განვითარებაში“, საქართველოს
ეკოლოგიურ ფერმერთა ასოციაცია „SEMA, თბილისი,
საქართველო

2009

საერთაშორისო კონფერენცია „ბიოწარმოების სექტორის
განვითარება ცენტრალურ/აღმოსავლეთ ევროპისა და
ცენტრალური აზიის ქვეყნებში“, საქართველო, თბილისი

2008

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მთის ნიადაგები:
დაცვა და მდგრადი განვითარება“, თბილისი, საქართველო

2007

ზოგადი კურსი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია
„ელკანა“, თბილისი, საქართველო

2003

მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ქართულ–გერმანული
პროექტიKKFW-ს თანადაფინანსებით, მიწის კონსოლიდაციის
კომპონენტი, თბილისი, საქართველო

პუბლიკაციები
59 სამეცნიერო ნაშრომი, 6 მონოგრაფია, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო
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კომპიუტერული უნარები
MS Windows, MS Office

უცხო ენა
ინგლისური (Pre-intermediate)
რუსული (კარგად)

დამატებითი ინფორმაცია
1999–დღემდე
წევრი

საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების

2013

ღირსების ორდენის კავალერი

2013

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ
აკადემიასთან
არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების
შეფასების კომისიის წევრი

2014
რეცენზენტი: ივ.ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გეოგრაფიის დეპარტამენტის მაგისტრანტის ანა
კვარაცხელიას სადიპლომო ნაშრომის
:“ნიადაგების ეროვნული და საერთაშორისო
კლასიფიკაციურ-დიაგნოსტიკური სისტემების
კორელაცია“
2015

„ნიადაგის დაცვის შესახებ“ და „ნიადაგის
კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს კანონებში
შესატანი ცვლილებების პროექტების შემუშავების
მიზნით საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის
წევრი

2015-დან

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ
აკადემიასთან არსებული მიწის ფონდის მართვის
მეცნიერული უზრუნველყოფის მუდმივმოქმედი
კომისიის წევრი
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