kvebis mrewvelobis samecniero-kvleviTi instituti
2017 wlis
samecniero angariSi
* ინსტიტუტის დირექტორი - ნ.ბაღათურია
* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.
კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
2017 წელი
Tanamdeboba

#
1
2

gvari saxeli
baRaTuria nugzari
begiaSvili nanuli

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

lolaZe mariami
SaraSeniZe nino
xotivari aelita
ediberiZe eTeri
kotoraSvili lia
ormocaZe medea
konjaria lali
bendianiSvili nona
gvritiSvili Tamari
aleqsiZe goCa
alxanaSvili naziko
grigoraSvili giorgi

mTavari specialisti
mTargmneli
ufrosi-mecnier TanamSromeli
ufrosi-mecnier TanamSromeli
ufrosi-mecnier TanamSromeli
mecnier-TanamSromeli
wamyvani inJineri
ufrosi laboranti
ufrosi laboranti
ufrosi laboranti
ufrosi-mecnier TanamSromeli
mTavari mecnier-TanamSromeli

15
16
17
18

SilakaZe cisana
ejibia luiza
oSxereli karlo
mujiri levani

mecnier-TanamSromeli
wamyvani inJineri
wamyvani inJineri
gany.gamge(mTav.mecn.TanamSromeli)

19
20
21

qajaia luiza
uTuraSvili eTeri
kalatoziSvili elene

ufrosi-mecnier TanamSromeli
mecnier-TanamSromeli
mecnier-TanamSromeli

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

kereseliZe marine

wamyvani inJineri
wamyvani inJineri
wamyvani inJineri

33
34

direqtori
ganyofilebis gamge (mT. mecnier
TanamSromeli

iluriZe neli
gilauri neli
baRaTuria beqa
iCqitiZe mzia
alania zurabi
demeniuki maia
xvedeliZe nino
qumsiaSvili jemali
giorgaZe zauri

ganyofilebis gamge
wamyvani inJineri
wamyvani inJineri
mecnier-TanamSromeli
ufrosi laboranti
kavSirgabmulobis teqnikosi
energetikosi

bulacaSvili mania
spanderaSvili neli
xositaSvili mariami

damlagebeli
direqtori
mTavari inJineri
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I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული 2017 წლის
გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

შესრულებული
პროექტის დასახე№

ლება მეცნიერების
დარგისა და სამეც-

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

ნიერო მიმართულების მითითებით
mimarTuleba1:
damuSavdes
funqciuri
daniSnulebis
kvebis
produqtebis
miRebis
racionaluri
teqnologiebi
adgilobrivi
nedleulis
resursebiს^
gamoyenebiT
1.1. davalebis
dasaxeleba: :
1

ც.შილაკაძე
ლ.ეჯიბია
დ.კალატოზიშვილი
ნ.ილურიძე
ე.უთურაშვილი
ე.ედიბერიძე
მ.ორმოცაძე
ლ.კონჯარია
ნანა ბეგიაშვილი

თ.გვრიტიშვილი
მ.ლოლაძე

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ნ.შარაშენიძე
ნ.ბენდიანიშვილი
გ.ალექსიძე

yurZnisa da Rvinis
gadamuSavebis
narCenebis
gamoyenebiT
antioqsidanturi
ualkoholo Rvinis
miRebis
racionaluri
teqnologiis
gamokvleva

კ.ოშხერელი

1.2.proeqtis
dasaxeleba:
citrusovanTa
nayofebis
kompleqsuri
gadamuSavebis
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teqnologiis
damuSaveba

mimarTuleba 2:
Seiqmnas samamulo
warmoebis
konkurentunariani
Rvino da
alkoholiani
sasmelebi
2.1.ekologiurad
sufTa yurZnis
Rvinoebis
warmoebis
teqnologiis
SemuSaveba
2.2. qarTuli
nacionaluri
yurZnis aryis –
“WaWis” miRebis
teqnologiis axali
mimarTuleba

ნ.ალხანაშვილი
კ.ოშხერელი
მ. კერესეკლიძე
ზ.ალანია
სახელმწიფო

ნუგზარ ბაღათურია

ბიუჯეტი

ნ.ხვედელიძე
ჯ.ქუმსიაშვილი
ნ.სპანდერაშვილიმ.
მ.ხოსიტაშვილი
მ.ლოლაძე
ე.ედიბერიძე

mimarTuleba 3:
gamokvleul iqnas
ekologiurad
sufTa sakvebi
danamatebis:
saRebavebi s,
eTerovani
zeTebis,aromatiza
torebis,
Semasqeleblebis
warmoebis
racionaluri
teqnologiebi
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davaleba 3.1.
distilaciuri
eTerovani
zeTebis miRebis
axali teqnologiiს
gamokvleva
energetikuli
danaxarjebis 5060%-iT შემცირების

სახელმწიფო

ნუგზარ ბაღათურია

ბიუჯეტი

მ.ორმოცაძე
ლ.კალატოზიშვილი
ლ.მუჯირი
გ.გრიგალაშვილი
ა.ხოტივარი
ბ.ბაღათურია
მ.დემენიუკი
ლ.ქაჯაია
ც.კერესელიძე

მიზნით.

ნ.გილაური
ბ.ბაღათურია
მ.იჩქიტიძე

3.2.yurZnis
gadamuSavebis
narCenebis
utilizaciis
axali teqnologia
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
mimarTuleba1: damuSavdes funqciuri daniSnulebis kvebis produqtebis miRebis
racionaluri teqnologiebi adgilobrivi nedleulis resursebiს gamoyenebiT
1.1. davalebis dasaxeleba: yurZnisa da Rvinis gadamuSavebis narCenebis gamoyenebiT

antioqsidanturi ualkoholo Rvinis miRebis racionaluri teqnologiis
gamokvleva
დavalebis შესრულების შედეგები:
ეს დავალება გრძელდება . მიმდინარე წელს yurZnisa da Rvinis

gadamuSavebis narCenebis

gamoyenebiT მიღებულია ანტიოქსიდანტური ღვინო ყურძნის სამრეწველო ჯიშის ყურძნებიდან
- საფერავი და რქაწითელი. დადგენილ იქნა, რომ მეტი ანტიოქსიდანტური აქტივობით ხასიათდება საფერავის ყურძნისაგან მიღებული უალკოჰოლო ღვინო და კახური წესით დამზადებული
რქაწითელის უალკოჰოლო ღვინო.
დადგენილ იქნა, რომ უალკოჰოლო ღვინოები წარმატებით შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნეს
როგორც ნატურალური საკვები დანამატები უგლუტენო კვების პროდუქტების მისაღებად
პურისა და საკონდიტრო მრეწველობაში. ეს კი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში შეიძლება
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ვაწარმოოთ 60-70 მლნ ევროს ღირებულების საექსპორტო პროდუქცია ნატურალური საკვები
დანამატის სახით.

ვრცლად იხილე მონოგრაფიები №1, №7.
გამოკვლევები გრძელდება.
1.2.proeqtis dasaxeleba: citrusovanTa nayofebis kompleqsuri gadamuSavebis
teqnologiis damuSaveba
დავალების შესრულების შედეგები:
დავალება გრძელდება: მიმდინარე წელს ციტრუსოვანთა არასტანდარტული ნაყოფებიდან
მიღებულ იქნა 3 ახალი პროპდუქტი - პარფუმერული ლიმონენი, ჰიდროლატი და
ანტიოქსიდანტური ნატურალური დანამატი. მიღებული შედეგები საშუალებას იძლევა
დავამუშაოთ ციტრუსოვანთა არასტანდარტული ნაყოფების გადამუშავერბის ახალი
კომპლექსური ტექნოლოგია.

ვრცლად იხილე მონოგრაფიები №6, 7.
გამოკვლევები გრძელდება.

mimarTuleba 2: Seiqmnas samamulo warmoebis konkurentunariani Rvino da
alkoholiani sasmelebi
2.1.ekologiurad sufTa yurZnis Rvinoebis warmoebis teqnologiis
SemuSaveba
დავალების შესრულების შედეგები:

pirvelad damuSavda yurZnis Rvinoebis gadamuSavebis teqnologia, romelic
iTvaliswinebs nedleulis wveniT dawmendas ekologiurad sufTa Rvinoebis
warmoebis mizniT.
naSromis Teoriuli mniSvneloba mdgomareobs imaSi, rom pirvelad iqmna
gamokvleuli pricipulad axali meTodis Teoriuli safuZvlebi.
praqtikuli mniSvneloba – teqnologiis gamoyeneba saSualebas iZleva
miviRoT msoflio bazarze konkurentunariani, ekologiurad sufTa Rvino.
გამოკვლევები გრძელდება.
2.2. qarTuli nacionaluri yurZnis aryis – “WaWა“-s miRebis
teqnologiis axali mimarTuleba
დავალების შესრულების შედეგები:

damuSavda axali mimarTuleba WaWis aryis miRebis teqnologiaSi, rome-lic
iTvaliswinebs WaWis aryis miRebas uSualod daduRebuli durdodan. axalma,
inovaciurma teqnologiam saSualeba mogvca WaWis arayi Tavisi orga-noleptikuri
maCveneblebiT daax-loeboda koniaks, rac SesaZlebels xdis saqarTveloSi
vawarmooT 100-120 mln evros Rirebulebis saeqsporto produq-cia.
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kvebis mrewvelobis s/k institutSi daiwyo 5 dasaxelebis axali tipis WaWis
aryis eqsperimentuli partiebis warmoeba, maTi qveynis masStabiT Sem-dgomi
gavrcelebis mizniT.
ვრცლად იხილე მონოგრაფია № 6, 7.
გამოკვლევები გრძელდება.
2.3. qvevris Rvnis dayenebis axali mimarTuleba
დავალების შესრულების შედეგები:
damuSavda axali mimarTuleba qvevris Rvinis warmoebis teqnologiaSi

-

qvevris Rvinis warmoeba maRali wnevis qveS, rac saSualebas iZleva mniSvne-lovnad
gaumjobesdes qvevris Rvinis xarisxi, gaizardos misi konkurentu-narianoba msoflio
bazarze. გამოკვლევები გრძელდება.

mimarTuleba 3: gamokvleul iqnas ekologiurad sufTa sakvebi
danamatebis: saRebavebi s, eTerovani zeTebis, aromatizatorebis, Semasqeleb-lebis
warmoebis racionaluri teqnologiebi
davaleba 3.1. distilaciuri eTerovani zeTebis miRebis axali teqnologiiს
gamokvleva energetikuli danaxarjebis 50-60%-iT შემცირების მიზნით
დავალების შესრულების შედეგები:

gamokvleul iqna tarxunisa da pitnis nedleulis kompleqsuri gadamuSavebis
teqnologia, romelic iTvakliswinebs balaxovani nedleulisagan ujreduli wveni
gamoyofasa da Semdgom miznobrivi produqtis – eTerovani zeTis miReabas. amasTan
erთad Tanmdevi produqtis saxiT miiReba axali produqtebi – pitnisa da tarxunis
hidrolatebi.
Aaxali teqnologiis danergva mniSvnelovnad zrdis balaxovani eTerzeTo-vani
nedleulis gadamuSavebis rentabelobas.
ვრცლად იხილე მონოგრაფია № 3, 6.
გამოკვლევები გრძელდება.
3.2.

yurZnis gadamuSavebis narCenebis utilizaciis axali teqnologia
დავალების შესრულების შედეგები:

pirvelad iqna miRebuli yurZnis gadamuSavebis Txevadi da myari narCenebis
gamoyenebiT antioqsidanturi sasmeli
“bioanti”, romelic aseve SeiZleba
gamoyenebul iqnes rogorc naturaluri sakvebi danamati msoflio bazarze
moTxovnili ugluteno purisa da pur-funTuSeulis dasamzadeblad. saqarTvelos
SeuZlia awarmoos 65-70 ml evros Rirebulebis saeqsporto produqcia ugluteno
puris naturaluri danamatis saxiT.
ვრცლად იხილე მონოგრაფია № 2.
გამოკვლევები გრძელდება.
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II. 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)

ა) საქართველოში
მონოგრაფიები:
№

ავტორი/ავტორები

1

ნ.ბაღათურია

მონოგრაფიის

გამოცემის ადგილი,

გვერდების

სათაური

გამომცემლობა

რაოდენობა

ყურძნის ქართული

შპს „ბენე“. ციფრული

263

არაყი ჭაჭა. თეორია

პოლიგრაფიის ოფისი.

და პრაქტიკა
2

ნ.ბაღათურია

ქართული მეღვინეობა შპს „ბენე“. ციფრული

318

თეორია და პრაქტიკა პოლიგრაფიის ოფისი.
(ქართულ და
ინგლისურ ენებზე)
3

ნ.ბაღათურია

სამკურნალო

შპს „ბენე“. ციფრული

102

მცენარეების
პოლიგრაფიის ოფისი.
ეთეროვანი ზეთები.
ქიმია, ტექნოლოგია,
გამოყენება
4
5

ნ.ბაღათურია

კვების პროდუქტების შპს „ბენე“. ციფრული
ქიმია

პოლიგრაფიის ოფისი.

ნ.ბაღათურია.

სასმელების

შპს „ბენე“. ციფრული

ნ.ბეგიაშვილი

ტექნოლოგია და

პოლიგრაფიის ოფისი.

395
369

ექსპერტიზა
6

Н.Багатурия,

Мировые реалии и

შპს „ბენე“. ციფრული

Н.Бегиашвили

перспективы

პოლიგრაფიის ოფისი.

59

производства эфирных
масел и натуральных
пищевых добавок
7

ნ.ბაღათურია
ნ.ბეგიაშვილი

საქართველოს კვების შპს „ბენე“. ციფრული
მრეწველობა.
საექსპორტო

პოლიგრაფიის ოფისი.

პოტენციალი და მისი
ამოქმედების
ინოვაციური

7

140

ტექნოლოგიები.
მეორე გამოცემა

სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1

ნ.ბაღათურია

სახელმძღვანელოს

გამოცემის ადგილი,

გვერდების

სახელწოდება

გამომცემლობა

რაოდენობა

კვების პროდუქტების შპს „ბენე“. ციფრული
ტექნოლოგია.

155

პოლიგრაფიის ოფისი.

შესავალი
სპეციალობაში
2
3

მცენარეთა ბიოქიმიის

დამხმარე

საფუძვლები

სახელმძღვანელო

g.grigoraSvili
ა.ხოტივარი

საკონსერვო
წარმოების ტექნო-

დამხმარე
სახელმძღვანელო

300

ი.კუპატაძე

ქიმიური კონტროლი
თბილისი 2017წ

81

თბილისი 2017წ

104

g.grigoraSvili

380

ნ.ილურიძე
4

ე. ედიბერიძე

კვების პროდუქტების

ნ.ლომსაძე

ტექნიკური
მიკრობიოლოგია

5

ე. ედიბერიძე

რძე და რძის

ნ.ლომსაძე

პროდუქტების
ტექნოლოგია

სტატიები
სტატიის სათა№

ავტორი/

ური, ჟურნა-

ავტორები

ლის/კრებულის
დასახელება

1
ნ.ალხანაშვილი

2

ჟურნალის/

გამოცემის

კრებულის

ადგილი,

ნომერი

გამომცემლობა

სანელებელი

აგრარულ -

წითელი

ეკონომიკური

წიწაკის,როგორც

#4

მეცნიერება და

შრობის ობიექტის

ტექნოოგიები.

მახასიათებელი

თბილისი, 2017წ.

დაფქული

აგრარულ 8

გვერდების
რაოდენობა

4

ნ.ალხანაშვილი

სანელებელი

მ.დემენიუკი

წითელი წიწაკის

ეკონომიკური

სორბციული
3

მეცნიერება და

#4

თვისებები

ტექნოოგიები.
თბილისი, 2017წ.

თაფლის

აგრარულ -

ნ.ბაღათურია,

ე.უთურაშვილი, ნატურალობა და
მ.დემენიუკი

მისი

3

4

ეკონომიკური
მეცნიერება და

#4

ფალსიფიკასციის

ტექნოოგიები.

გამოვლენის

თბილისი, 2017წ.

მეთოდები

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)

ა) საქართველოში

№

მომხსენებელი/
მომხსენებლები

1
Nnugzar baRaTuria

2

3

Bbeqa baRaTuria, nana
begiaSvili, mariam
lolaZe
Bbeqa baRaTuria, nana
begiaSvili, mariam
lolaZe, levan
ujmajuriZe, daviT CiCua

4
Nnana begiaSvili

5

g.grigoraSvili,
a.xotivari,

მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo

Qqvevris qarTuli
Rvinoebis warmoebis
teqnologiis mecnieruli
safuZvlebi
sufris TeTri Rvinis 25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo
dayenebis axali
teqnologia
yurZnis qarTuli aryis 25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo
miRebis axali teqnologia

qarTul eropuli tipis 25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo
sufris Rvinoebis
naturalobis fizikur –
qimiuri maCveneblebis
SedarebiTi gamokvleva
meRvineobis narCenebis 25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo
racionaluri gamoyenebis
9

e.kalatoziSvili

6

7

8

perspeqtiuli
mimarTulebebi
25-27 oqtomberi, 2017 weli,
vardisferi Rvinoebis
Tbilisi, saqarTvelo
c.SilakaZe, b.baRaTuria
damzadebis teqnologia
yurZnis adgilobrivi
jiSebis gamoyenebiT
m.xositaSvili, o.gociriZe,
sxvadasxva safuaris
25-27 oqtomberi, 2017 weli,
g.buiSvili
Tbilisi, saqarTvelo
roli maRalxarisxovani
Rvinis warmoebaSi
25-27 oqtomberi, 2017 weli,
e.kalatoziSvili,
mcenareTa zrdis
Tbilisi, saqarTvelo
m.ormocaZe, l.mujiri
biostimulatoris miReba
meRvineobis narCenebidan
მეღვინეობის ნარჩენების

9

გ.გრიგორაშვილი,

რაციონალური გამოყენების

ა.ხოტივარი,

პერსპექტიული

ე.კალატოზიშვილი

მიმართულებები

25-27 oqtomberi, 2017 weli,
Tbilisi, saqarTvelo
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია -„მევენახეობა
და მეღვინეობა ევროპის
ქვეყნებში“-ისტორიული
ასპექტები და პერსპექტივები

10

