
 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავით ბოსტაშვილი 
 

პირადი 

მონაცემები 

დაბადების თარიღი:  14.08.1984 

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო 

ეროვნება : ქართველი 

სამოქალაქო მდგომარეობა: დაოჯახებული 

განათლება 
 

2015 წლიდან - სადოქტორო დისერტაციის დაცვა 

(აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი) 

2009 წლიდან - საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის 

არაგადამდებ სნეულებათა დეპარტამენტის   

დოქტორანტი; 

2002 წლიდან- საქართველოს სახელმწიფო ზოო-

ვეტერინარული ინსტიტუტის სტუდენტი;  

   

   

დამატებითი 
განათლება 

 

2015 წ. – „საკვების უვნებლობისა და H HACCP P-ის 

პრაქტიკული საკითხები“ - აიდაჰოს 

უნივერსიტეტის სერტიფიკატი. 




2015წ. – „მეხორცული და მერძეული პირუტყვის 

კვება და მენეჯმენტის საკითხები“ - იუტას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი. 

 

380102 

საქართველო 

თბილისი 

 ვარკეთილი 3,  I მ/რ 20 კ. 

     

ტელ: +995 32 2746394/96 

მობ: +995 597 14 10 93 

ფაქსი: +995 32 2746394   

ელ-ფოსტა  

dbostashvili@yahoo.com 

 



2010 w- USAID-is programiT seminari: `saqarTveloSi 

frinvelis gripis afeTqebaze reagireba~; 

 

2008 w - USAID-is programiT `biousafrTxoeba da 

biousafrTxoebis treningebis momzadeba 

saqarTveloSi~ - serTificirebuli kursi; 

 

2008 w- USAID-is,,frinvelis gripis 

programa’’saqarTvelos mefrinveleobis biodacvis, 

warmoebis da jandacvis menejmenti  2010 

 

2008 წ ,,samomavlo efeqturi marTvis monitoringi 

cxovelis genetikuri resursebisa kavkasiis regionSi: 

saqarTvelo, azerbaijani, sasomxeTi, yazaxeTi’’ III 

konferencia 

2012წ ,,klientebTan urTierTobis menejmenti 

Tanamedrove kompaniebSi’’ 
 

სამუშაო 

გამოცდილება 

 

 

      2008 წლიდან დღემდე _ შპს `როქი~-ის 

     დირექტორი. 

 

  2009 წლიდან -`აგრო-განვითარების ჯგუფი~,      

კონსულტანტი; 

     2012 წლიდან დღემდე - მეცხოველეობაში 

გამოსაყენებელი საკვებისა და საკვებდანამატების 

მწარმოებელი შპს "კორონი" კონსულტანტი: 

მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მეთევზეობა. 

     2013 წლიდან - სამეცნიერო საწარმო `ბიოტეკსი~, 

კონსულტანტი; 

     2011 წლიდან - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

ასოციაცია `მომავლის ფერმერი~, კონსულტანტი. 

      2012-2013 წლიდან - საერთაშორისო ა/ო „მერსი 

ქორფსის” ალიანსების პროგრამის ფარგლებში 



ტრენერი 

   2017 wlidan Tanamedrove mebocvreobis kompleqsi 

,,Cemi ranCo’’-s konsultanti 

 

 

 

 

 

კომპიუტერული    

პროგრამები 

MS OFFICE ( Word, Exel, Power Point) 

INTERNET 

 ენები 

 
 

 

 

 

 

  

ქართული (მშობლიური) 

ინგლისური (საშუალოდ) 

რუსული (საშუალოდ) 

 7 სამეცნიერო ნაშრომი 

 ,,DAS preparatis da oligosaqaridis gavlena qaTmebis   

nawlavis mikrofloraze” 2011 weli. 

 

 ,,zogierTi mikrobis antibiotikomgrZnobeloba preparat 

DAS-is misi antibiotikebTan kombinaciebis mimarT”  

2012 weli. 

 

,,mcenareuli preparati DAS-i rogorc antibiotikebis 

alternativa”  

2011 wlis. 

 

 ,, DAS preparatis gavlenis Seswavla qaTmebis 

produqtiulobaze” 2011 weli. 

 

 ,,oligosaqaridis da DAS preparatis gavlena qaTmebis 

hematologiur maCveneblebze’’ 2011 wlis. 

 

 ,,pastereloziT daavadebuli qaTmebis Polodoxin+DAS 

mkurnalobis Sedegebi’’ 2009 weli.  

 

 ,, Polodoxin+DAS axali antimikrobuli preparati’’ 2010 

weli.  

ნაშრომები   



 

7 წიგნი 

1. ძროხის და ღორის ცოცხალი მასის განაზომებით 

განსაზღვრა, ასაკის დადგენა და ზოგიერთი სხვა 

პრაქტიკული საკითხები (2010 წელი). 

2. ღორის ხორცის წარმოება ფერმერულ და ოჯახურ 
პირობებში (2014წ). 

3. ჯანსაღი ხბოს მიღება და მისი წარმატებით გამოზრდა 
ფერმერულ და ოჯახურ პირობებში (2013წ). 

4. ვეტერინარული პრეპარატების ცნობარი (2008 წელი). 

5. ვეტერინარული პრეპარატების ცნობარი, მეორე შევსებული
გამოცემა ქართულ და რუსულ ენებზე (2013 წელი). 

6. თანამედროვე ვეტერინარული პრეპარატების ცნობარი 

(2015წ). 

7. თანამედროვე ვეტერინარული პრეპარატების ცნობარი 

(2017წ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


