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f) Baramidze N., Khutsishvili M., Kharatishvili Sh., Tskaruashvili Z. 2017. Development of 

reseacrh methods for mulberry silkworm disease - nuclear polyhedrose. Journal of Applied 

Biotechnology & Bioengineering 

g) Baramidze N., Khutsishvili M., Kharatishvili Sh., Tskaruashvili Z. 2017. Feed quality impact 

on mulberry silkworm viability and productivity” -  Conference-"Annual Congress on Plant Science 

and Biosecurity (ACPB-2018)” on July 12- 14, 2018 Valencia, Spain. 

 

 

3. 2017 წლის განმავლობაში განხორციელებული საზღვარგარეთ ვიზიტის მოკლე  

მიმოხილვა. 

 

მაკა მურვანიძე - 20 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე იმყოფებოდა აშშ–ს პენსილვანიის 

უნივერსიტეტში პროფ. გრეგ კრავჩუკთან სასწავლო ტურით რომელიც ეხებოდა 

გამოცდილების გაზიარებას აზიური ფაროსანას ბიოლოგიისა, ქცევის და მასთან 

ბრძოლის მეთოდების შესახებ. შედგა შეხვედრები აშშ აგრარულ დეპარტამენტში, 

ვირჯინიის ტექნიკურ უნივერსიტეტში და პენსილვანიის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სადაც გავეცნო უახლეს კვლევებს აღნიშნული მიმართულებით. 

ჩატარდა აგრეთვე საველე გასვლები და შეხვედრები ადგილობრივ ფერმერებთან, 

რომლებმაც გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება მავნებელთან ბრძოლის თაობაზე 

http://news.psu.edu/story/490509/2017/10/25/research/penn-state-partners-address-republic-

georgias-invasive-stink-

bug?utm_source=newswire&utm_medium=email&utm_term=490953_HTML&utm_content=

10-29-2017-23-27&utm_campaign=Penn%20State%20Today  

თეა არაბული - 2017 წლის 1 მარტიდან 1 ნოემბრამდე იმყოფებოდა იაპონიაში, 

გამოყენებითი ენტომოლოგიის და ზოოლოგიის ლაბორატორიაში იბარაკის 

უნივერსიტეტის აგრარაული ფაკულტეტზე, როგორც მოწვეული მეცნიერი. სამუშაოს 

ძირითადი მიზანს შეადგენდა იაპონიის ტეტრანიხისებრი ტკიპების (Acari: 

Tetranychidae) ტაქსონომიური შეწავლა. 

მაია ხუციშვილი - 2016 – 2017 წ  4 თვით, იაპონია, მაცუმას საერთაშორისო ფონდის 

დაფინანსებით, კიუშუს უნივერსიტეტში შეისწავლა აბრეშუმის ჭიის ოვარიოლების 

ხანგრძლივი შენახვისა და გაცოცხლების მეთოდი. 

მარინე ბაცანკალაშვილი - 2017 წლის მარტში სასწავლო-კვლევითი ვიზიტით 

იმყოფებოდა ჩუქუროვას უნივერსიტეტში (თურქეთი,  ადანა). ვიზიტის ფარგლებში 

შევისწავლე ცრუფარიანების და ფარიანების მუდმივი პრეპარატების დამზადება. 

აგრეთვე მოვინახულე ინსექტარიუმი ქალაქ ერზინში, სადაც ამრავლებდნენ მტაცებელ 

ხოჭოებს და პარაზიტ სიფრიფანაფრთიანებს. 

ზოია წყარუაშვილი და ირაკლი გუჯაბიძე - BACSA–ს მე–8 საერთშორისო კონფერენცია 

აზერბაიჯანი–შეკი. 

ირაკლი ჯანაშია - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის 

აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო 

პროგრამის ფარგლებში 4 თვით სტაჟირებაზე იმყოფებოდა კირჩჰაინის (ჰესენი) 

მეფუტკრეობის კვლევით ინსტიტუტში. მისი კვლევის საგანი იყო მეთაფლე ფუტკრის 

ჰიგიენური ქცევის თავისებურებების შესწავლა, რაც მჭიდრო კავშირშია ფუტკრის 

პარაზიტული დაავადების - ვაროოზის კონტროლთან. ირაკლი ჩართული იყო 

გერმანული სამეცნიერო გუნდის მიმდინარე კვლევით პროექტში და აითვისა 

აღნიშნული პრობლემის კვლევის მეთოდები. 

http://news.psu.edu/story/490509/2017/10/25/research/penn-state-partners-address-republic-georgias-invasive-stink-bug?utm_source=newswire&utm_medium=email&utm_term=490953_HTML&utm_content=10-29-2017-23-27&utm_campaign=Penn%20State%20Today
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4. მონაწილეობა პროექტებში. 

 

მაკა მურვანიძე -2016-2018. პესტიციდების ზემოქმედება ნიადაგის 

ეკოსისტემების ფუნქციონირებაზე – გავლენა ნიადაგის უხერხემლოთა 

ფაუნაზე. შრესფ/უსტც 04/08 6205 (პროექტის მენეჯერი) 

თეა არაბული - 1. 2016-2018. “Biodiversity of the invertebrates in the karst caves of Zemo 

Imereti Plateau”  SRNSF/YS/217222. Principal Investigator. 

2. 2016-2018. “Impact of pesticides on soil ecosystem functioning - effect on soil invertebrate 

fauna” SRNSF/STCU/– 6205. Principal Investigator. 

 

5. მონაწილეობა საექსპერტო ან სხვა ტიპის საქმიანობაში. 

 

გიორგი ჯაფოშვილი - USAID/REAP პროექტის კონსულტანტი აზიური ფაროსანას 

სახელმწიფო პროგრამის შემუშაების საკითხებში; უმაღლესი განათლების ხარისხის 

მართვისა და პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი; მიწვეული ექსპერტი ოსლოს 

უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის კოლექციების სიფრიფანაფრთიანების 

კვლევისათვის; მიწვეული ექსპერტი INRA (საფრანგეთი), სიფრიფანაფრთიანების 

კვლევისათვის; 5 სამეცნიერო ჟურნალის (Peer Review) რედკოლეგიის წევრი, 20 

სამეცნიერო ჟურნალის (Peer review) ჟურნალის რეცენზენტი, მათ შორის 10 იმფაქტ 

ფაქტორის მქონე. 

მაკა მურვანიძე - USAID/REAP პროექტის კონსულტანტი აზიური ფაროსანას 

სახელმწიფო პროგრამის შემუშაების საკითხებში 

ზოია წყარუაშვილი - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში  ჩაატარა ლექციები 

„აბრეშუმის ძაფის ამოხვევასა“ და „პარკის პირველად დამუშვებაში“. 

მაია ხუციშვილი - ლექცია სტუდენტებთან, თუთის აბრეშუმხვევიას ანატომია 

მარი ბაცანკალაშვილი - მონაწილეობა მივიიღო სტუდენტებთან ერთად საკოლექციო 

მწერების დახარისხება-მოწესრიგებაში. 

გიორგი კირკიტაძე - საველე პრაქტიკა: იკვი 1-ის კოორდინატორი. 

 

6. საერთაშორისო თანამშრომლობა და ურთიერთობის მოკლე აღწერა 2017 წლის 

განმავლობაში. 

 

ა) ინტენსიური ურთიერთობა პენსილვანიის უნივერსიტეტი პროფ. გრეგ კრავჩუკთან 

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში, ვიზიტი აშშ–ში, საერთო 

პრეზენტაციის მომზადება, კოლაბორაცია სამეცნიერო სტატიის მომზადებისას 

გ) თანამშრომლობა ოსლოს უნივერსიტეტის მუზეუმის ენტომოლოგიურ 

კოლექციებთან. 

დ) 2017 წელს ვიზიტით იმყოფებოდნენ პოლონელი ენტომოლოგები 6 სპეციალისტი. 

თურქი კოლეგა პროფ. ბორა კაიდანი, ჩვენი დოქტორანტის მარი ბაცანკალაშვილის 

თანახელმძღვანელი. ფულბრაიტის პროგრამით იმყოფება ამერიკელი სტუდენტი ანნე 

შენი 

ე) თანამშრომლობის შედეგები ასახულია ერთობლივ პუბლიკაციებში. 



ვ) მზადდება ერთობლივი პროექტები ჩუქუროვას უნივერსიეტთან და 

სულეიმანდემირელის უნივერსიტეტთან. ვთანამშრომლობთ ჰამბურგის, მიუნხენის, 

ოტავას, ბუდაპეშტის, სტპეტერბურგის მუზეუმებთან.  

ზ) ჩვენი კურსდამთავრებული ნათია ალადაშვილი იმყოფებოდა სტაჟირებაზე 

პოლონეთში და გამოაქვეყნა ერთობლივი სტატია: Dobosz R., Krivokhatsky V., Wąsala R., 

Plewa R., Aladashvili N. 2017. New data on the occurrence of lacewings (Neuroptera) in Georgia  

Acta entomologica silesiana Vol. 25 (online 002): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online).  

 

7. სტუდენტების ხელმძღვანელობა ან მათთან ურთიერთობა, მოკლედ. 

 

მაკა მურვანიძე - ნინო თოდრიას სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი. სადოქტორო 

გრანტის მიმღები 2017 წელს. 

გიორგი ჯაფოშვილი - გიორგი კირკიტაძისა და მარინე ბაცანკალაშვილის 

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2-ივე დაფინანსებული სადოქტორო 

გრანტით. 

 

8. ფოტოები 

 

 

 

   

თეა არაბული იაპონიაში, ტაქსონომიური            

კვლევის ლაბორატორია 

 

 

ზოია წყარუაშვილი და ირაკლი გუჯაბიძე ჩინეთის მეაბრეშუმეობის საწარმოში 2017 

მაკა მურვანიძე პენსილვანიის უნივერსიტეტის 

ხილის კვლევისა და ექსტენციის ცენტრი 



       

მაია ხუციშვილი იაპონიაში, 2017 

 

 

                      

 

იაპონელი მკვლევარის იუკიკო 

ედას ვიზიტი აგრარულ 

უნივერსიტეტში 

მარი ბაცანკალაშვილი თურქეთში, 

ჩუქუროვას უნივერსიტეტი 

ირაკლი ჯანაშია გერმანიაში, 

ჰესენის მეფუტკრეობის კვლევით 

ინსტიტუტში 


