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პერსონალური ინფორმაცია 

სახელი, გვარი ანდრო ხეთერელი  

მისამართი საქართველო, თბილისი. თემქა IV მ-რ კორპN 6 ბ. N39  

მობ +995 595 775 118 

ელ-ფოსტა geoagrarians@gmail.com  

ეროვნება ქართველი 

ოჯახური სტატუსი დაოჯახებული 

Web-საიტები 
www.agropedia.ge  

http://www.test.agropedia.ge  

განათლება 

სასწავლო დაწესებულება წლები კვალიფიკაცია 

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 

2001-2004 ბაკალავრი - აგროეკოლოგია 

2004-2006 
მაგისტრი - აგროეკოლოგია, 
ქიმ.დაცვა 

2011 - დღემდე  დოქტორანტი 

სამუშაო გამოცდილება 

ორგანიზაცია პოზიცია წლები 

სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს სურსათის 
უვნებლობის სააგენტო 

მთავარი სპეციალისტი - მცენარეთა დაცვის 
დეპარტამენტი 

 2006-2008  

სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტი (www.civilin.org)  

მთავარი აგრო-ექსპერტი.  

სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის 
ორგანიზება ღია და დახურულ გრუნტში 
(სათბურში) 
დონორი: OXFAM GB in Georgia  

  2008-2010  

სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტი (www.civilin.org)  

მიწვეული აგრო-ექსპერტი  

დონორი: OXFAM GB in Georgia 
2010-2012 

"Civil Society Institute" and 

"Agrarian movement of 

Georgia" 

მთავარი აგრო-ექსპერტი. 

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება: 
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და 
ტრენინგები 

დონორი: ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი  

   

 

  2011-2012  

mailto:geoagrarians@gmail.com
http://www.agropedia.ge/
http://www.test.agropedia.ge/


კომპანია “გურჯაანი TV” 

მიწვეული აგროექსპერტი სატელევიზიო 
გადაცემა „ფერმერის დროით“ 
 

  2011-2012  

სადისტრიბუციო კომპანია 
„ნობლექსი“  

მარკეტინგის მენეჯერი 

 
  2010 - 2013 

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 

ფერმერთა საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი 2013-2014 

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 
ბაკალავრიატი 

ლექტორი. 
საგანი - მებოსტნეობა 

2016 - დღემდე  

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 
პროფესიული განათლების 
მიმართულება 

ლექტორი. 
საგანი 1 - მებოსტნეობა 

საგანი 2 - აგრონომიის საფუძვლები 

2017 - დღემდე 

 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „საქართველოს 
აგრარიკოსთა მოძრაობა” 

დირექტორი 2012 - დღემდე  

წიგნები და პუბლიკაციები 

სახელი 
ძირითადი ინფორმაცია და 

დონორები 
წლები 

საავტორო 
სტატუსი 

აგრო-კალენდრები 

კალენდრები მოიცავს აგრო-

ღონისძიებათა დროში გაწერილ 
კომპლექსს საქართველოში 
წარმოებულ ძირითად სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებზე  
დონორი: UNDP mission in Georgia 

 2014 - 2015  ავტორი 

ციტრუსები 

წიგნი მოიცავს სრულ ინფორმაციას 
და საჭირო რეკომენდაციებს 
ციტრუსების ბაღების გაშენების და 
შემდგომი მოვლის შესახებ 
დონორი: UNDP mission in Georgia 

 2014 - 2015  ავტორი 

თესლოვანი და 
კურკოვანი ხეხილი 

წიგნი მოიცავს სრულ ინფორმაციას 
და საჭირო რეკომენდაციებს 
თესლოვანი და კურკოვანი 
ხეხილის ბაღების გაშენების და 
შემდგომი მოვლის შესახებ 

დონორი: UNDP mission in Georgia 

 2014 - 2015 ავტორი 

ვენახი 

წიგნი მოიცავს სრულ ინფორმაციას 
და საჭირო რეკომენდაციებს 
ვენახის გაშენების და შემდგომი 
მოვლის შესახებ    
დონორი: UNDP mission in Georgia 

 2014 - 2015  ავტორი 

მარცვლოვან -პარკოსანთა 
ატლასი 

წიგნი მოიცავს სრულ ინფორმაციას 
მარცვლეული და პარკოსანი 
კულტურების წარმოების შესახებ  
დონორი: UNDP mission in Georgia 

2016 თანაავტორი 



ბოსტნეული და 
ბაღჩეული კულტურების 
ძირითადი მავნებელ-

დაავადებები და მათ 
წინააღმდეგ ბრძოლა 
საქართველოში 

მოიცავს ინფორმაციას ბოსტნეული 
და ბაღჩეული კულტურების 
მავნებელ-დაავადებების და მათ 
წინააღმდეგ კომპლექსური 
ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ 

დონორი: USAID - SEAS-Georgia 

 2014 - 2015 თანაავტორი 

მავნებელ-დაავადებათა 
წინააღმდეგ ქიმიური 
წამლობების ტაბულები  

მასალები მოიცავს ეფექტური 
წამლობების შედგენისათვის 
საჭირო რეკომენდაციებს 
საქართველოში არსებული ყველა 
სასოფლო სამეურნეო 
კულტურისათვის 

დონორი: USAID - SEAS-Georgia 

 2014 - 2015  ავტორი 

თესლოვანი და 
კურკოვანი ხეხილის 
მავნებელ-დაავადებები 
და ბრძოლა მათ 
წინააღმდეგ 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
პროფესიული განათლების 
სექტორისათვის. 
დონორი: საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის და MCC-ის 

პროექტი - "პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის" 

2017 ავტორი 

ციტრუსოვანი ხეხილის 
მავნებელ-დაავადებები 
და ბრძოლა მათ 
წინააღმდეგ 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
პროფესიული განათლების 
სექტორისათვის. 
დონორი: საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის და MCC-ის 

პროექტი - "პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის" 

2017 ავტორი 

კაკლოვანი ხეხილის 
მავნებელ-დაავადებები 
და ბრძოლა მათ 
წინააღმდეგ 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
პროფესიული განათლების 
სექტორისათვის. 
დონორი: საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის და MCC-ის 

პროექტი - "პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის" 

2017 ავტორი 

კენკროვანი ხეხილის 
მავნებელ-დაავადებები 
და ბრძოლა მათ 
წინააღმდეგ 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
პროფესიული განათლების 
სექტორისათვის. 
დონორი: საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის და MCC-ის 

პროექტი - "პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის" 

2017 ავტორი 

 


