
7.2. პერსპექტიული ხაზების პროდუქტიულობის განმაპირობებელი ელემენტების 

შესწავლის შედეგები 

 

მაღალი და სტაბილური მოსავლის მიღების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, 

მცენარის ჩაწოლისადმი გამძლეობა. მაღალმოსავლიანობის მიხედვით გამორჩეული 

პერსპექტიული ხაზები საკონტროლო სანერგეში ხასიათდებოდნენ ჩაწოლისადმი 

გამძლეობით (5 ბალი), მათი სიმაღლე ოპტიმალურია სარწყავი პირობებისათვის 

(75,6-98,5სმ). სტანდარტულ ჯიშთან შედარებით 2-4 დღით ადრეულებია (ცხრილი 

7.2.157) 

 

 

7.3. ინტენსიური ტიპის ჯიშებისათვის დამახასიათებელი ნიშნების მქონე ფორმები 

 

ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე ჩვენს მიერ შექმნილი იქნა 

ჰიბრიდული ფორმების და პერსპექტიული ხაზების ძალიან დიდი რაოდენობა. 

ზოგიერთი მათგანი წარმოადგენს გარკვეულ ინტერესს შემდგომი სელექციური 

მუშაობისათვის. ქვემოთ მოგვყავს საუკეთესო პერსპექტიული ხაზების მოკლე 

დახასიათება: 

 001 /1 var aestivum   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, ვიწრო. თავთავის 

სიგრძე 12,5 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 52 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,8 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 51,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,3 ტ/ჰა. 

საავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 202 დღე გამძლეა ყველა სახის დაავადებების 

მიმართ. 
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001 /2 var aestivum   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 98,4 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ოთხკუთხედი, თავთავის სიგრძე 10,5 სმ. 

თავთავზე 22 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი თავთუნით, 

თავთავში 45 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,1 გრ. 1000 მარცვლის მასა 45,1, გრ. 

მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,05, ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 209 დღე გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001 /3 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 97,7 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი-, თავთავის 

სიგრძე 12 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 1-2 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი,  

ღრმა ღარით რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,0 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 41-2 გრ. მარცვლის მოსავლიანრობის პოტენციალური დონე 5,05, 

ტ/ჰა. საავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001 /4 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 102,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 
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სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 21 განვითარებული თავთუნით, 1-2 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 46 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი,  

ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,1 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 43-8 გრ. მარცვლის მოსავლიანრობის პოტენციალური დონე 4,8 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 დღე გამძლეა ყველა სახის დაავადებების 

მიმართ. 

001 /5 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 104,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 

სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 1-2 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი,  

ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 1,9 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 39,1, გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,2 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე გამძლეა ყველა სახის დაავადებების 

მიმართ. 

001 /6 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 101,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 

სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 50 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,7გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 52,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 7,3 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 
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001 /7 (var astivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 99,3 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, ვიწრო თავთავის 

სიგრძე 11,50 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუხით, თავთავში 47 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 53,8 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,7 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 206 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001 /8 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 102,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 

სიგრძე 10,5 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუხით, თავთავში 48 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, 

წითელი,ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 

2,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანრობის პოტენციალური 

დონე 5,7 ტ/ჰა. საავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001 /9 (var astivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicun)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 100,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 
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სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუხით, თავთავში 52 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, 

წითელი,ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 

2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 

5,9 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001 /10 (var astivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T.  georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. ღერო 

მტკიცე, ჩაწოლისადმი გამძლე, მცენარის სიმაღლე 102.5 სმ, საშუალოდ ინვითარებს 

4,0 ნაყოფიან ღეროს, თავთვავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ, განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობა 28, თავთავში 50 მარცვალია. მთავარი თავთავის მარცვლის 

მასა 2,1 გრ. 1000 მარცვლის მასა 43,2 გრ. მარცვალი ოვალური ფორმის, საშუალოდ 

ამოვსებული, წითელი, რქისებური კონსისტენციის. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციური დონე 6,9 ტ/ჰა. ორი წლის საშუალო გამოცდის შედეგებით სტანდარტს 

ბეზოსტაია 1-ს აჭარბებს 0,6 ტ/ჰა. თავთავი მტვრევადობისადმი გამძლეა, 

სავეგატაციო პერიოდი შეადგენს 206 დღეს. გამძლეა ყველა სახის დაავადებისადმი. 

001 /11 (var astivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T.  georgicun)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

შეჯვარებით. მცენარის სიმაღლე 9,5 სმ. პროდუქტიული ბარტყობა 3,0, თავთავის 

სიგრძე 10 სმ. თავთავზე თავთუნების რაოდენობა 26, თავთავში მარცვლების რიცხვი 

48, მთავარი თავთავის მარცვლის მასა 204 გრ, 1000 მარცვლის მასა 48,3 გრ. მარცვალი 

რქისებური, მოსავლიანობის პოტენციალური შესაძლებლობა 4,6 ტ/ჰა. სტანდარტს 

ბეზოსტაია 1 აჭარბებს 10,0% სავეგეტაციო პერიოდი 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებისადმი. თავთავი გამძლეა თავთავმტვრევადობისადმი  და ადვილად 

გამოსალეწია. 

001 /8 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T. georgicum)  X დოლის 
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პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 102,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 

სიგრძე 10,5 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, 

წითელი,ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 

2,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 

5,7 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001 /9 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T  georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 100,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, მობრტყო ნახევრად მკვრივი, თავთავის 

სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 2-3 განუვითარებელი 

თავთუნით, თავთავში 52 მარცვალი, მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, 

წითელი,ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 

2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 

5,9 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001 /10 (var aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T  georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. ღერო 

მტკიცე, ჩაწოლისადმი გამძლე, მცენარის სიმაღლე 102.5 სმ, საშუალოდ ინვითარებს 

4,0 ნაყოფიან ღეროს, თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ, განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობა 28, თავთავში 50 მარცვალია. მთავარი თავთავის მარცვლის 

მასა 2,1 გრ. 1000 მარცვლის მასა 43,2 გრ. მარცვალი ოვალური ფორმის, საშუალოდ 
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ამოვსებული, წითელი, რქისებური კონსიტენციის. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციური დონე 6,9 ტ/ჰა. ორი წლის საშუალო გამოცდის შედეგებით სტანდარტს 

ბეზოსტაია 1-ს აჭარბებს 0,6 ტ/ჰა. თავთავი მტვრევადობისადმი გამძლეა, 

სავეგატაციო პერიოდი შეადგენს 206 დღეს. გამძლეა ყველა სახის დაავადებისადმი. 

001 /11 (var aestivum)   მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35\4 X T  georgicum)  X დოლის 

პური 35 4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

შეჯვარებით. მცენარის სიმაღლე 9,5 სმ. პროდუქტიული ბარტყობა 3,0, თავთავის 

სიგრძე 10 ს. თავთავზე თავთუნების რაოდენობა 26, თავთავში მარცვლების რიცხვი 

48, მთავარი თავთავის მარცვლის მასა 204 გრ, 1000 მარცვლის მასა 48,3 გრ. მარცვალი 

რქისებური, მოსავლიანობის პოტენციალური შესაძლებლობა 4,6 ტ/ჰა. სტანდარტს 

ბეზოსტაია 1 აჭარბებს 10,0% სავეგეტაციო პერიოდი 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებისადმი. თავთავი გამძლეა თავთავმტვრევადობისადმი  და ადვილად 

გამოსალეწია. 

001/12 (Var. aestivum miRebulia) (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 100 სმ. ღერო მტკიცე, 

ჩაწოლისადმი გამძლე, (5 ბალი) საშუალოდ ინვითარებს 3-4 ნაყოფიან ღეროს, 

თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 12,5 სმ. განვითარებული თავთუნების 

რაოდენობა 26. მარცვლის მასა 46,2 გრ. თავთავში 50 მარცვალია. ერთი თავთავის 

მარცვლუის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვალი რქისებური კონსისტენციის. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციური დონე 6,1 ტ/ჰა. სტანდარტს აჭარბებს 12%. სავეგეტაციო 

პერიოდი 211 დღე. მინდვრის პირობებში ავლენს გამძლეობას ყვითელი 

ჟანგებისადმი, უმნიშვნელოდ სენიანდება მურა ჟანგით. გამოირჩევა 

გუდაფშუტებისადმი გამძლეობით. 

001/13 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

შეჯვარებით. ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი ინდივიდუალური 
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გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 106,5 სმ. ღერო მკვრივი, ჩაწოლისადმი გამძლე (5 

ბალი), საშუალოდ ინვითარებს 3-4 ნაყოფიან ღეროს. თავთავი თეთრი უფხო, 

თავთავის სიგრძე 11,0 სმ. განვითარებული თავთუნების რაოდენობა 25, თავთავში 54 

მარცვალია. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 48,8 გრ. 

მარცვალი ოვალური წითელი, რქისებური კონსისტენციის. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციური დონე 4,7 ტ/ჰა. სტანდარტს აჭარბებს 10%. სავეგეტაციო 

პერიოდი 210 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებისადმი. 

001/14 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

შეჯვარებით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევის გზით. მცენარის სიმაღლე 109,5 სმ. ღერო სწორმდგომი, მტკიცე, 

ჩაწოლისადმი გამძლე (5 ბალი), მცენარეზე საშუალოდ ვითარდება 3-4 

პროდუქტიული ღერო, თავთავი თეთრი, კულტურული ტიპის, ადვილად 

გამოსალეწი, თავთავს არაპროდუქტიული თავთუნები არ ახასიათებს, თავთავის 

სიგრძე 12 სმ. თავთავში 52 მარცვალია. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,9 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 53,2 გრ. მარცვალი ოვალური წითელი, ნახევრად რქისებური 

კონსისტენციის. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგძლივობა 209 დღე. გამძლეა ყველა 

სახის დაავადებისადმი. 

001/15 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 110 სმ. ღერო სწორმდგომი, 

ჩაწოლისადმი გამძლე (5 ბალი), მცენარე საშუალოდ ინვითარებს 4 პროდუქტიულ 

ღეროს, თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული 

თავთუნი, თავთავში 54 მარცვალია. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 3,0 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 52,3 გრ. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგძლივობა 210 დღე. გამძლეა 

ყველა სახის დაავადებისადმი.  

001/16 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 
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ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 105,5 სმ. ღერო ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), მკვრივი, მცენარე საშუალოდ ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ 

ღეროს. თავთავი თეთრი, მკვრივი, თავთავის სიგრძე 115,5 სმ. თავთავზე 25 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 52 მარცვალია. ერთი თავთავის მარცვლის 

მასა 2,9 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,7 გრ. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის, წითელი 

რქისებური კონსისტენციის. მოსავლიანობის პოტენციური დონე 5,05 ტ/ჰა. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. გამძლეობას ავლენს ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/17 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 108,0 სმ. ღერო, მტკიცე 

ჩაწოლისადმი გამძლე (5 ბალი), მკვრივი, მცენარე საშუალოდ ინვითარებს 4-5 

პროდუქტიულ ღეროს, თავთავი თეთრი, კომპაქტურია, მკვრივი, თავთავის სიგრძე 

12,5 სმ. თავთავზე 27 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 54 მარცვალია. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 3,2 გრ. 1000 მარცვლის მასა 55,8 გრ. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 210 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/18 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევის გზით. მცენარის სიმაღლე 107,0 სმ. ახასიათებს 

მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე ღერო (5 ბალი), მკვრივი, მცენარე საშუალოდ 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. 

თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 56 მარცვალია. მარცვალი 

წითელი, წაგრძელებული ფორმის, ერთი თავთავის მარცვლის მასა 3,1 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 53,8 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,0 ტ/ჰა. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. ახასიათებს გამძლეობა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 
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001/19 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 105,5 სმ. ახასიათებს 

ჩაწოლისადმი გამძლე ღერო (5 ბალი), მკვრივი, მცენარე საშუალოდ ინვითარებს 3-4 

პროდუქტიულ ღეროს, თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 28 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 56 მარცვალია. მარცვალი წითელი, 

წაგრძელებული ფორმის, ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 

52,7 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 8,3ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 211 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/20 (Var. aestivum) მიღებულია (კორბოულის დოლის პური X T. Georgicum) X 

კორბოულის დ.პ.) Xკორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ.) X კორბოულის დ.პ. 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ჰიბრიდული პოპულაციიდან ორჯერადი 

ინდივიდუალური გამორჩევით. მცენარის სიმაღლე 109,5 სმ. ინვითარებს 3-4 

განვითარებულ ღეროს. ახასიათებს ჩაწოლისადმი გამძლე ღერო (5 ბალი), თავთავი 

თეთრი, თავთავის სიგრძე 12,0სმ. თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავი თითქმის მკვრივი თავკომბალასებრი, თავთუნი მრავალყვავილიანია, 

ყვავილში ოთხი მარცვალია, თავთავში 60 მარცვალი. მარცვალი წითელი, ოვალური 

ფორმის, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,9 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 55,1 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,6 ტ/ჰა. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. ახასიათებს გამძლეობა ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/21 (Var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 102,5 სმ. 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს,  ახასიათებს ჩაწოლისადმი გამძლე ღერო (5 

ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, თავთავის წვერი თავკომბალა, თავთავის წვერი 

მკვეთრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 10,8 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული 
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თავთუნით, თავთავში 5,3 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 52,3 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,1 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადებების 

მიმართ. 

001/22 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 106,8 სმ. 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი 

გამძლე  (5 ბალი), თავთავი ფხიანი, თავთავზე შავი ლაქებით, თავთავის წვერო 

თავკომბალა, მკვრივი. თავთავის სიგრძე 11,8 სმ. თავთავზე 27 განვითარებული 

თავთუნით, თავთავში 59 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, 

ღრმა ღარით. რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,8 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 52,6 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 4,8 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. ყველა დაავადების მიმართ ავლენს 

პრაქტიკულ გამძლეობას. 

001/23 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური X T. Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) 

X კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 108,0 სმ. 

ინვითარებს 4-5 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი 

გამძლე  (5 ბალი), თავთავი მოწითალო, ფხიანი, თავთავზე შავი ლაქებით, თავთავის 

წვერი თავკომბალა, ნახევრად მკვრივი. თავთავის სიგრძე 12,5 სმ. თავთავზე 28 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 52 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული 

ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,9 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,7 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 5,4 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. 

დაავადებების მიმართ პრაქტიკულად გამძლეა. 
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001/24 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 108,0 სმ. 

ინვითარებს 4-5 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი 

გამძლე  (5 ბალი), თავთავი მოწითალო, ფხიანი, თავთავზე შავი ლაქებით, ნახევრად 

მკვრივი. თავთავის სიგრძე 13,0 სმ. თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავში 52 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,9 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 53,3 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 8,5 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 208 დღე. დაავადებების მიმართ პრაქტიკულად გამძლეა.   

001/25 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური X T. Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) 

X კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 106 სმ. 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი 

გამძლე  (5 ბალი), თავთავი წითელი ფხიანი, თავთავი 11,5სმ სიგრძის, ძლიერ 

კომპაქტური,  თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 49 მარცვალი. 

მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი,  რქისებური კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 55,1 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,9 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

208 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/26 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური X T. Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) 

X კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 102 სმ. 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო  მტკიცე  ჩაწოლისადმი გამძლე  (5 

ბალი), თავთავი წითელი, ბრტყელი,  ფხიანი, კულტურული ტიპის, თავთავის 

სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 45 მარცვალი. 
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მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ამოვსებული, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 52,9 გრ. 

მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,2 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 206 დღე. დაავადებების მიმართ პრაქტიკულად გამძლეა.   

001/27 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. 

ინვითარებს 4-5 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო მტკიცე  ჩაწოლისადმი გამძლე  (5 

ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, თავთავის წვერში მკვეთრად მკვრივი 

თავთუნებით. თავთავი საერთოდ მკვრივია, აზიდული ფხებით, თავთავის კილის 

კბილაკი მოკლე, ფხის მაგვარი, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ.  თავთავზე 28 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული 

ფორმის წითელი,  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 

გრ. 1000 მარცვლის მასა 52,7 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 4,8 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. გამძლეა ყველა სახის 

დაავადებების მიმართ. 

001/28 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური X T. Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) 

X კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 105,0 სმ. 

ინვითარებს 4-5 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი 

გამძლე  (5 ბალი), თავთავი მოწითალო, ფხიანი, საშუალო სიმკვრივის, თავთავის 

კილის კბილაკი მოკლე, თავთავი ოთხკუთხედი, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 

26 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 54 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული 

ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 50,3 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 6,2 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. გამძლეა 

ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 
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001/29 (Var. aestium მიღებულია ორჯერადი ინდივუდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური  ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით 35/4) მცენარის სიმაღლე 103,6 სმ. საშუალოდ ერთ მცენარეზე 

ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე (5 ბალი), 

თავთავი თეთრი, თავთავის სიგრძე 10,5 სმ. თავთავზე 23 განვითარებული 

თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის, ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,2 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 45,2 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის  პოტენციალური დონე 7,3ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 212 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების 

მიმართ. 

001/30 (Var. aestivum მიღებულია ორჯერადი ინდივუდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) 

სამჯერადი ბეკროსირების გზით მცენარის სიმაღლე 106,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, ვიწრო. თავთავის 

სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 49 მარცვალი. 

მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, რქისებური კონსისტენციის, ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის მასა 46,3 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის  პოტენციალური დონე 4,2 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

208 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/31 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 104,0 სმ. 

ინვითარებს 4-5 პროდუქტიულ ღეროს, მტკიცე  ჩაწოლისადმი გამძლე  (5 ბალი), 

თავთავი წითელი, ფხიანი, მობრტყო, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. 

თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 47 მარცვალი. მარცვალი 
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წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,9 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 4,8 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

210 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/32 (Var. aestivum მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. X მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული 

ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, 

ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული 

თავთუნით, თავთავში 47 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, 

ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,0 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 42,2 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,0 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის 

დაავადების მიმართ.  

001/34 (Var. aestivum მიღებულია ორჯერადი ინდივუდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 104,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი X. 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 12,5 

სმ. თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, 1-2 განუვითარებელი თავთუნით. 

თავთავში 44 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,2 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 48,3 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,3 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების 

მიმართ.  
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001/35 (Var. aestivum მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე 

(5 ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 12,5 სმ. 

თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 50 მარცვალი. მარცვალი 

წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,2 გრ. 1000 მარცვლის მასა 44,8 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,2 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

21,2 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების მიმართ.  

001/36 (Var. aestivum მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 98,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 2-3 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 

12,0 სმ. თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 50 მარცვალი. 

მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის მასა 44,7 გრ. 

მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,4 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 208 დღე. პრაქტიულად გამძლე ყველა სახის დაავადების მიმართ.  

001/37 (Var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივუდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 99,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 2-3 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 

11,0 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, 1-2 განუვითარებელი თავთუნით, 
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თავთავში 48 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 45,9 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,0 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების 

მიმართ.  

001/38 (Var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივუდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 102,5 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე 

(5 ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, ნახევრად მკვრივი, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. 

თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი. მარცვალი 

წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის მასა 46,3 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 6,5 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

209 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების მიმართ.  

001/39 (Var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი 

გამძლე (5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხები აზიდული, თავთუნის კილის კბილაკი 

გრძელი,  თავთავის სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავში 46 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 46,2 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 4,4 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების 

მიმართ.  
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001/40 (Var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 18-46 X T. Georgicum) X დოლის 

პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46) X დოლის პური 18-46 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. მცენარის სიმაღლე 102,5  სმ. საშუალოდ ერთ 

მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო, ღერო მტკიცე ჩაწოლისადმი გამძლე 

(5 ბალი), თავთავი თეთრი, ფხიანი, ფხები აზიდული, თავთუნის კილის კბილაკი 

გრძელი, თავთუნებზე შავი ლაქებით, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 28 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 52 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული 

ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 50,2 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 6,9 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლე ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/42 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წ. დ.პ.) Xახალციხის წ. დ.პ.) X ახალციხის წ. დ.პ.) X 

კორბოულის დ.პ. ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ღერო შედარებით მსხვილი, 

მკვრივი,  მცენარის სიმაღლე 105,5 სმ. ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო 

სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი გამძლე  (5 ბალი), თავთავი წითელი, ფხიანი, 

უხეში, საშუალო სომკვრივის, თავთავის კილის კბილაკი მოკლე, თავთავი 

ოთხკუთხედი, თავთავის სიგრძე 12,5 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავში 52 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,9 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 53,1 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 5,5 ტ/ჰა. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 208 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/43 (var. aestivum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური X T. georgicum) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4)X დოლის პური 35/4 ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით სუსტი, მაგრამ მტკიცე ჩაწოლისადმი. 

მცენარის სიმაღლე 99,5 სმ. საშუალოდ ერთ მცენარეზე ვითარდება 3-4 
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პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, ფხიანი, აზიდული ფხებით, შებუსული, 

თავთუნის კილის კბილაკი გრძელი, თავთუნებზე შავი ლაქებით, დოლის პურის 

ტიპის. თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავში 46 მარცვალი. მარცვალი წითელი, გრძელი, რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,3 გრ. მარცვლის 

მოსავლანობის პოტენციალური დონე 4,8 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 

დღე. გამძლეობას იჩენს ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/44 (var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ხულუგო X. T. georgicum) X ხულუგო) X 

ხულუგო) X ხულუგო) X ხულუგო ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

შედარებით მსხვილი, მტკიცე, ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 98,5 სმ. 

საშუალოდ ერთ მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, 

უფხო, თავთუნის კილის კბილაკი ძალიან მოკლე, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. 

თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, თავთავი ნახევრად მკვრივი, თავთავში 56 

მარცვალი. მარცვალი ოვალური მოწითალო, მარცვალი რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 50,0 გრ. მარცვლის 

მოსავლიანობის პოტენციური დონე 7,4 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 209 

დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავასდებების მიმართ. 

001/45 (var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ხულუგო X. T. georgicum) X ხულუგო) X 

ხულუგო) X ხულუგო) X ხულუგო ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

შედარებით მსხვილი, მტკიცე, ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 104,0 სმ. 

საშუალოდ ერთ მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, 

უფხო, დაგრეხილი ფხებით, თავთავი ოთხკუთხედი, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. 

შეიმჩნევა თავთუნებზე მოშავო ლაქები. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავი ნახევრად მკვრივი, თავთავში 50 მარცვალი. მარცვალი ოვალური წითელი, 

ფართო ღარით. მარცვალი რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის 

მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის მასა 45,0 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციური 
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დონე 8,5 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა 

ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/46 (Var. ferrugineum) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური X T. 

Georgicum) X ახალციხის წითელი დოლის პური) Xახალციხის წითელი დოლის 

პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  მცენარის 

სიმაღლე 106,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 3-4 პროდუქტიული ღერო,  თავთავი 

წითელი, ფხიანი, უხეში, თავთავი ძნელად გამოსალეწი ნახევრად მკვრივი,  

თავთავის სიგრძე 13 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 48 

მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული ფორმის წითელი, ღრმა ღარით, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,4 გრ. 

მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 8,9 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 212 დღე. გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/47 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ბეზოსტაია 1 XT. Georgicum) X ბეზოსტაია 1)X 

.ბეზოსტაია 1) X ბეზოსტაია) X ბეზოსტაია 1 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  მცენარის სიმაღლე 98,5 სმ. ინვითარებს 3-4 

პროდუქტიულ ღეროს, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  ჩაწოლისადმი გამძლე. 

თავთავი თეთრი, უფხო, თავთავის წვერში ფხის მაგვარი დანამატი, თავთავის სიგრძე 

12,0 სმ. თავთავზე 27 განვითარებული თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 2. 

თავთავში 52 მარცვალი. მარცვალი  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 49,8 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 8,3 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 206 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/48 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ბეზოსტაია 1 X T. Georgicum) X ბეზოსტაია 

1)X .ბეზოსტაია 1) X ბეზოსტაია) X ბეზოსტაია 1 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, 

ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. ინვითარებს 3-4 
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პროდუქტიულ ღეროს, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  ჩაწოლისადმი გამძლე. 

თავთავი თეთრი, უფხო,  თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 24 განვითარებული 

თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 1-2. თავთავში 48 მარცვალი. მარცვალი 

მოგრძო წითელი, მარცვალი  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის 

მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,8 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური 

დონე 5,75 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა 

ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/49 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ბეზოსტაია 1 X T. Georgicum) X ბეზოსტაია 

1)X. ბეზოსტაია 1) X ბეზოსტაია) X ბეზოსტაია 1 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, 

ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  მცენარის სიმაღლე 105,0 სმ. ინვითარებს 3-4 

პროდუქტიულ ღეროს, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  ჩაწოლისადმი გამძლე. 

თავთავი თეთრი, უფხო, თავთავის სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული 

თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 2. თავთავის კილის კბილაკი ძალიან მოკლე, 

თავთავში 46 მარცვალი. მარცვალი  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,1 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 8,6 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 

001/50 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ბეზოსტაია 1 XT. Georgicum) X ბეზოსტაია 1)X 

.ბეზოსტაია 1) X ბეზოსტაია) X ბეზოსტაია 1) ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, 

ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  მცენარის სიმაღლე 102,0 სმ. ინვითარებს 3-4 

პროდუქტიულ ღეროს, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  ჩაწოლისადმი გამძლე. 

თავთავი თეთრი, უფხო, თავთავის სიგრძე 12,0 სმ. თავთავზე 24 განვითარებული 

თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 2.თავთუნის კილის კბილაკი ძალიან მოკლე, 

თავთავში 49 მარცვალი. მარცვალი  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 2,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 55,4 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის 

პოტენციალური დონე 8,3 ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადებების მიმართ. 
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001/51 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (სპარტანკა XT. Georgicum) X სპარტანკა )X 

.სპარტანკა) X სპარტანკა) X სპარტანკა ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი, ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 109,0 სმ. 

ინვითარებს 4 პროდუქტიულ ღეროს, ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი,  თავთავი 

თეთრი, უფხო, ბრტყელი, თავთავის სიგრძე 11,0 სმ. თავთავზე 25 განვითარებული 

თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 2. თავთავში 46 მარცვალი. მარცვალი 

მოგრძო წითელი  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 55,1 გრ. მარცვლის მოსავლიანობის პოტენციალური დონე 7,75 

ტ/ჰა. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა 

სახის დაავადებების მიმართ. 

001/52 (Var. lutescens) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (სპარტანკა XT. Georgicum) X სპარტანკა )X 

.სპარტანკა) X სპარტანკა) X სპარტანკა ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი, ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 103,0 სმ. 

ინვითარებს 3-4 პროდუქტიულ ღეროს, თავთავი თეთრი, უფხო,  თავთავის სიგრძე 

12,0 სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი 1-2. 

თავთავში 50 მარცვალი. მარცვალი მოგრძო წითელი  რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,3 გრ.  სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 212 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადებების 

მიმართ. 

 

7.4. გეორგიკუმის ახალი ფორმები 

 

001/100 (Var. Decaprelevitchi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 X T. 

georgicum) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 100,0 სმ. მცენარეზე ვითარდება 3-4 
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პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, ფხიანი, შეუბუსავი. თავთავის სიგრძე 11,5 

სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, საშუალო სიმკვრივის, 

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი წაწვეტილი, 

თავთავში 53 მარცვალი. მარცვალი მოგრძო წითელი, რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,0 გრ. 1000 მარცვლის მასა 43,1 გრ. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 212 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების 

მიმართ. 

001/101 (Var. Menabde) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. georgicum) Xდოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 98,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 3 

პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, ფხიანი, შეუბუსავი. თავთავის სიგრძე 12,0 

სმ. თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, საშუალო სიმკვრივის, 

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი ძალიან მოკლე, 

თავთავში 49 მარცვალი. მარცვალი მოგრძო წითელი, რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,4 გრ. 1000 მარცვლის მასა 47,7 გრ. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 209 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების 

მიმართ. 

001/102 (Var. Naskidashvili) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური  XT. georgicum) X  ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი 

დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის 

პური  ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 95,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 3-4 

პროდუქტიული ღერო. თავთავი წითელი, ფხიანი, სუსტად შებუსული. თავთავის 

სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 24 განვითარებული თავთუნით, საშუალო სიმკვრივის, 

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი მოკლე, ფხები 

აზიდული, თავთავში 47 მარცვალი. მარცვალი მოგრძო წითელი, რქისებური 
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კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,4 გრ. 1000 მარცვლის მასა 48,8 გრ. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/103 (Var. Chernishi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური  X T. 

georgicum) X  ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის 

პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური  

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 99,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება საშუალოდ 

5 პროდუქტიული ღერო. თავთავი წითელი, ფხიანი, სუსტად შებუსული. თავთავის 

სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 24 განვითარებული თავთუნით,  თავთავში 46 მარცვალი. 

მარცვალი წაგრძელებული წითელი, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 1,9 გრ. 1000 მარცვლის მასა 40,4 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

212 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/104 (Var. SiCharulidze) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კორბოულის დოლის პური  XT. 

georgicum) X  კორბოულის დოლის პური ) X კორბოულის დოლის პური ) X 

კორბოულის დოლის პური ) X კორბოულის დოლის პური  ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. 

მცენარის სიმაღლე 96,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო. თავთავი 

თეთრი, ფხიანი, შეუბუსავი. თავთავის სიგრძე 12,5 სმ. თავთავზე 28 განვითარებული 

თავთუნით,  თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი მოკლე,  

თავთავში 58 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული წითელი, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,3 გრ. 1000 მარცვლის მასა 46,6 გრ. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/105 (Var. Gorgidze) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კორბოულის დოლის პური  XT. georgicum) X  

კორბოულის დოლის პური ) X კორბოულის დოლის პური ) X კორბოულის დოლის 
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პური) X კორბოულის დოლის პური  ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 85,6 სმ. 

მცენარეზე ვითარდება 5 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, ფხიანი,  თავთავის 

სიგრძე 11,5 სმ. თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, საშუალო სიმკვრივის, 

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი მოკლე, ფხები 

აზიდული, თავთავში 54 მარცვალი. მარცვალი მოგრძო წითელი, რქისებური 

კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,4 გრ. 1000 მარცვლის მასა 42,7 გრ. 

სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/120 (Var. Dekapelevitchi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან ( წითელი დიკა  XT. georgicum) X  

წითელიდიკა) X წითელიდიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. 

მცენარის სიმაღლე 59,6 სმ. მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. 

თავთავი თეთრი, ფხიანი, თავთავის სიგრძე 9-10 სმ. თავთავზე 18-23 

განვითარებული თავთუნით, განუვითარებელი თავთუნი არ არის.  

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი გრძელი,  თავთავში 

42-62 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული წითელი, რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,5-3, გრ. ფარგლებში მერყეობს. 1000 მარცვლის მასა 

48,5 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 209 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა 

სახის დაავადების მიმართ. 

001/121 (Var. Zhukovskgi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (წითელი დიკა  XT. georgicum) X  

წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. 

მცენარის სიმაღლე 65,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 4-5 პროდუქტიული ღერო. 

თავთავი წითელი, ფხიანი, თავთავის სიგრძე 10-11 სმ. თავთავზე 20-24 

განვითარებული თავთუნით, თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის 

კბილაკი გრძელი,  თავთავში ვითარდება 46-71 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული 
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წითელი, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,7-3,4 გრ. 

ფარგლებში მერყეობს. 1000 მარცვლის მასა 43,6 გრ. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/122 (Var. Sicharulidze) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (თეთრი დიკა  XT. georgicum) X  

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა ოთხჯერადი 

ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. 

მცენარის სიმაღლე 69,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 8-9 პროდუქტიული ღერო. 

თავთავი თეთრი, ფხიანი, თავთავის სიგრძე 11-12 სმ. თავთავზე 22-26 

განვითარებული თავთუნით, თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის 

კბილაკი გრძელი,  თავთავში 49-70 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული წითელი, 

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,9-3,6 გრ. ფარგლებში 

მერყეობს. 1000 მარცვლის მასა 46,9 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/123 (Var. Naskidashvili) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან ( შავი დიკა  XT. georgicum) X  

შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. 

ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 71,5 

სმ. მცენარეზე ვითარდება 6-8 პროდუქტიული ღერო. თავთავი შავი, ფხიანი, 

თავთავის სიგრძე 10-11 სმ. თავთავზე 21-25 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე, თავთუნის კილის კბილაკი გრძელი,  თავთავში 

45-69 მარცვალი. მარცვალი წაგრძელებული წითელი, რქისებური კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,7-3,2 გრ. ფარგლებში მერყეობს. 1000 მარცვლის მასა 

49,7 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 211 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა 

სახის დაავადების მიმართ. 

 

 

7.5. სპელტიფორმეს მსგავსი ახალი ფორმები 
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001/140 (Var. Dekaprelevitchi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევის შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური XT. Georgicum) X ახალციხის წითელი დოლის პური) Xახალციხის წითელი 

დოლის პური.) X ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის 

პური ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 112,0 სმ. ინვითარებს 4-5 

პროდუქტიულ ღეროს, ღერო სწორმდგომი, მტკიცე  ჩაწოლისადმი გამძლე  თავთავი 

თეთრი, ფხიანი,  თავთავის სიგრძე 15 სმ. თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, 

თავთავში 50 მარცვალი. მარცვალი  წითელი,  რქისებური კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 1,9 გრ. 1000 მარცვლის მასა 44,5 გრ.  სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 208 დღე. ყველა დაავადების მიმართ ავლენს პრაქტიკულ გამძლეობას. 

001/141 (Var. Menabde) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური XT. 

Georgicum) X ახალციხის წითელი დოლის პური) Xახალციხის წითელი დოლის 

პური.) X ახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური 

სამჯერადი ბეკროსირების გზით, მცენარის სიმაღლე 110,5 სმ. ინვითარებს 4-5 

პროდუქტიულ ღეროს, თავთავი წითელი, ფხიანი, თავთუნის კილის კბილაკი 

მოგრძო, მეჩხერთავთავიანი,  თავთავის სიგრძე 14,0 სმ. თავთავზე 29 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 40 მარცვალი. მარცვალი  წითელი,  

რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 1,8 გრ. 1000 მარცვლის 

მასა 45,4  გრ.  სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 212 დღე. ყველა დაავადების მიმართ 

ავლენს პრაქტიკულ გამძლეობას. 

001/142 (Var. Sicharulidze) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. 

georgicum) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 108,0 სმ. მცენარეზე ვითარდება 4-5 

პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, ფხიანი,  თავთავის სიგრძე 16 სმ. თავთავზე 

26 განვითარებული თავთუნით, თავთუნის კილის კბილაკი წაწვეტილი, თავთავში 53 

მარცვალი. მარცვალი გრძელი ნახევრად  რქისებური კონსისტენციის. ერთი 
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თავთავის მარცვლის მასა 2,0 გრ. 1000 მარცვლის მასა 47,6 გრ. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 209 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/143 (Var. Chernishi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. georgicum) Xდოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი 

გამძლე. მცენარის სიმაღლე 108,0 სმ. მცენარეზე ვითარდება 3 პროდუქტიული ღერო. 

თავთავი თეთრი, ფხიანი, მკვეთრად მეჩხერი, წააგავს სპელტას. თავთავის სიგრძე 15 

სმ. შედარებით ძნელად გამოსალეწი, თავთავის ღერაკი არ ტყდება, თავთავზე 26 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 49 მარცვალი. მარცვალი ამოსვებული, 

წითელი ნახევრად ფქვილისებრი კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 

გრ. 1000 მარცვლის მასა 51,4 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 208 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/144 (Var. Djibuti) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. georgicum) Xდოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 110,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 5 

პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, მკვეთრად მეჩხერი, წააგავს სპელტას. 

თავთავის სიგრძე 15,0 სმ. შედარებით ძნელად გამოსალეწი, თავთავის ღერაკი არ 

ტყდება, თავთავზე 24 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 48 მარცვალი. 

მარცვალი ამოსვებული, წითელი ნახევრად რქისებრი კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 52,7 გრ. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 210 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/145 (Var. Naskidashvili) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კორბოულის დოლის პური  XT. 

georgicum) Xკარბოულის დოლის პური) X კარბოულის დოლის პური) Xკარბოულის 

დოლის პური Xკარბოულის დოლის პური სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 105,0 სმ. 
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მცენარეზე ვითარდება 3 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი,  წააგავს სპელატს. 

თავთავის სიგრძე 13,5 სმ. შედარებით ძნელად გამოსალეწი, თავთავზე 26 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 50 მარცვალი. მარცვალი ამოსვებული, 

წითელი ნახევრად ფქვილისებრი კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,8 

გრ. 1000 მარცვლის მასა 53,8 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე.    

მარცვლის პოტენციალური მოსავალი 4,2 ტ/ჰა. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის 

დაავადების მიმართ. 

001/146 (Var. Kandelaki) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კორბოულის დოლის პური  X T. georgicum) X 

კორბოულის დოლის პური ) Xკორბოულის დოლის პური X კარბოულის დოლის 

პური ) X კორბოულის დოლის პური  ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 110,0 სმ. 

მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, მკვრივი, ფხიანი,  

თავთავის სიგრძე 14,5 სმ. შედარებით ძნელად გამოსალეწი, თავთავზე 23 

განვითარებული თავთუნით, თავთავში 43,2 მარცვალი. მარცვალი ამოსვებული, 

წითელი ნახევრად რქისებრი კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,2 გრ. 

1000 მარცვლის მასა 43,2 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 210 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

 

 

 

7.6. ხორბალ კომპაქტუმის მსგავსი ახალი ფორმები 

 

001/160 (Var. Chernishi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. georgicum) Xდოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4 

სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი 

გამძლე. მცენარის სიმაღლე 86,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 5 პროდუქტიული ღერო. 

თავთავი თეთრი, ფხიანი, მკვეთრად მეჩხერი, წააგავს სპელატს. თავთავის სიგრძე 7,5 

სმ. შედარებით ძნელად გამოსალეწი, თავთავზე 24 განვითარებული თავთუნით, 
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თავთავში 38 მარცვალი. მარცვალი ამოსვებული, წითელი  რქისებრი კონსისტენციის. 

ერთი თავთავის მარცვლის მასა 1,6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 39,5 გრ. სავეგეტაციო 

დღეების რაოდენობა 202 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების 

მიმართ. 

001/161 (Var. Sixarulidze) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის პური  XT. 

georgicum) X ახალციხის წითელი დოლის პური Xახალციხის წითელი დოლის პური) 

Xახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის პური  

სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი ჩაწოლისადმი 

გამძლე. მცენარის სიმაღლე 81,0 სმ. მცენარეზე ვითარდება 5 პროდუქტიული ღერო.  

თავთავის სიგრძე 6,0 სმ. წითელი ფხიანი, თავთუნის კილის კბილაკი მოკლე, 

თავთავზე 23 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 38 მარცვალი. მარცვალი 

ამოსვებული, წითელი ნახევრად რქისებრი კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 1.5 გრ. 1000 მარცვლის მასა 42,1 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 

205 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/162 (Var. Naskidashvili) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (ახალციხის წითელი დოლის 

პური  XT. georgicum) X ახალციხის წითელი დოლის პური Xახალციხის წითელი 

დოლის პური) Xახალციხის წითელი დოლის პური) X ახალციხის წითელი დოლის 

პური  სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო შედარებით მსხვილი, მკვრივი 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 80,0 სმ. მცენარეზე ვითარდება 6 

პროდუქტიული ღერო.  თავთავის სიგრძე 6,5 სმ. წითელი ფხიანი, აზიდული 

ფხებით, თავთავზე 21 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 36 მარცვალი. 

მარცვალი ამოსვებული, წითელი, ამოვსებული, რქისებრი კონსისტენციის. ერთი 

თავთავის მარცვლის მასა 1.6 გრ. 1000 მარცვლის მასა 39,4 გრ. სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 206 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების 

მიმართცვალი. მარცვალი  წითელი,  რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის 

მარცვლის მასა 1,8 გრ. 1000 მარცვლის მასა 45,4  გრ.  სავეგეტაციო დღეების 

რაოდენობა 212 დღე. ყველა დაავადების მიმართ ავლენს პრაქტიკულ გამძლეობას. 
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001/163 (Var. Dekaprelevitchi) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (დოლის პური 35/4 XT. 

georgicum) Xდოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) Xდოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4 ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო  ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის 

სიმაღლე 92,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 4 პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი, 

ფხიანი, აზიდული ფხებით, თავთუნებზე შავი ლაქებით.  თავთავის სიგრძე 6,5 სმ. 

თავთავზე 22 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 43 მარცვალი. მარცვალი 

წითელი, ამოვსებული, რქისებური კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 

1,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 40,1 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 205 დღე. 

პრაქტიკულად გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/164 (Var. Iashagashvili) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური 

გამორჩევით შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კარბოულის დოლის პური  XT. 

georgicum) Xკარბოულის დოლის პური) X კარბოულის დოლის პური) Xკარბოულის 

დოლის პური) Xკარბოულის დოლის პური  სამჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო 

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 96,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 5 

პროდუქტიული ღერო. თავთავი თეთრი,  ფხიანი, კომპაქტური, ოვალური 

თავთუნებით, მრავალყვავილიანი თავთუნებით, თავთავის სიგრძე 13,5 სმ.  

თავთავზე 28 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 54 მარცვალი. მარცვალი  

წითელი რქისებრი კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 2,6 გრ. 1000 

მარცვლის მასა 47,8 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 206 დღე.  პრაქტიკულად 

გამძლეა ყველა სახის დაავადების მიმართ. 

001/165 (Var. Djibuti) მიღებულია ორჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით 

შემდეგი ჰიბრიდული კომბინაციიდან (კორბოულის დოლის პური  XT. georgicum) X 

კორბოულის დოლის პური) Xკორბოულის დოლის პური) Xკორბოულის დოლის 

პური) X კორბოულის დოლის პური  ოთხჯერადი ბეკროსირების გზით. ღერო  

ჩაწოლისადმი გამძლე. მცენარის სიმაღლე 93,5 სმ. მცენარეზე ვითარდება 5 

პროდუქტიული ღერო. თავთუნის კილის კბილაკი მკვეთრად გრძელი. თავთავის 

სიგრძე 7,5 სმ. თავთავი წითელი, მკვრივი, ფხიანი, კომპაქტური, მრავალყვავილიანი 
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თავთუნებით, თავთავზე 26 განვითარებული თავთუნით, თავთავში 34 მარცვალი. 

მარცვალი  წითელი, ოვალური, რქისებრი 

 

დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი  

 

ექსპერიმენტული მასალის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გაკეთებული იქნეს 

შემდეგი ძირითადი დასკვნები: 

1. დადგენილ იქნა, რომ შესაჯვარებლად შერჩეული ხორბლის ფორმების 

განაყოფიერების ფიზიოლოგიურ აქტიურობაზე და მიღებული ჰიბრიდული 

მარცვლების რაოდენობაზე დიდ გავლენას ახდენს შესაჯვარებლად გამოყენებული 

დამტვერვის მეთოდი. ჰიბრიდული მარცვლების გამონასკვა-განაყოფიერების 

აქტიურობა, მაღალია მაშინ, როცა გამოყენებულია თავისუფალი დამტვერიანების 

მეთოდით შეჯვარება, ხოლო ამ მაჩვენებლის მიხედვით შუალედურ მდგომარეობას 

იკავებს თავისუფალ-შეზღუდული დამტვერიანების მეთოდი. გარკვეულ იქნა, რომ 

ოპერაცია «კასტრაცია» მკვეთრად ამცირებს ჰიბრიდული მარცვლების გამონასკვის 

პროცენტულ ოდენობას. ყველა ეს მომენტი გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

ტეტრაპლოიდურ ენდემური ხორბლის სახეობა გეორგიკუმის მონაწილეობით 

სასელექციო საწყისი მასალის მიღების პროცესში. შეჯვარებისას უპირატესობა უნდა 

მიენიჭოს თავისუფალ-შეზღუდული მეთოდით დამტვერიანების გამოყენებას. 

2. დადგენილი იქნა, რომ რბილი ხორბლის ხორბალ გეორგიკუმთან 

შეჯვარებისას ამ სახეობათა ბუტკო მტვრის მარცვლების მიღების უნარიანობას 

ავლენს კასტრაციიდან მე-2 დღეს დამტვერიანებისას, ხოლო მაქსიმუმს 

კასტრაციიდან მე-4, მე-5 დღეს დამტვერიანების შემთხვევაში. ეს მომენტი 

შესაძლებლობას გვაძლევს შეჯვარებაში დამამტვერიანებლად გამოყენებული იქნეს 

სავეგეტაციო პერიოდით მკვეთრად განსხვავებული ფორმები. გარკვეულ იქნა, რომ 

შესაფერის კლიმატურ პირობებში, როგორც რბილი ხორბლის, ასევე გეორგიკუმის 

კასტრირებულ ყვავილების ბუტკო ცხოველმყოფელობას ინარჩუნებს 12 და მეტი 

დღის განმავლობაში. ამიტომ შესაძლებელია ხორბლის ადრეულ და საგვიანო 
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ფორმების ურთიერთშეჯვარება. ასეთი შეჯვარებისას მდედრობით ფორმად 

აღებული უნდა იქნეს ადრეული ფორმები. 

3. დადგენილი იქნა, რომ ხორბალ გეორგიკუმის რბილი ხორბლის ჯიშებთან და 

ფორმებთან შეჯვარებისას ჰიბრიდული მარცვლების მეტი რაოდენობა მიიღება იმ 

შემთხვევაში, როდესაც დედა ფორმად გამოყენებულია ტეტრაპლოიდური სახეობა 

(გეორგიკუმი), ხოლო ტეტრაპლოიდური სახეობების შეჯვარებისას განაყოფიერების 

აქტიურობა მაღალია მაშინ, როცა ხორბალ ქართლიკუმის ბუტკო იმტვერება ხორბალ 

გეორგიკუმის მტვრის მარცვლებით. ორივე ჯგუფის შეჯვარებისას ვლინდება 

შეჯვარებაში მონაწილე სახეობების და ჯიშების სელექციურობა. 

4. დადგენილი იქნა, რომ ხორბლის ტეტრაპლოიდური და ჰექსაპლოიდური 

სახეობების შეჯვარების წარმატება დიდად არის დამოკიდებული შესაჯვარებლად 

შერჩეულ სახეობათა გენოტიპზე და მათ გენეტიკურ შეთავსებულობაზე. ამავე დროს 

ყურადღება უნდა მიექცეს მდედრობითი ფორმის ჰეტეროზიგოტურობას, რთული 

ჰიბრიდების შეჯვარებაში გამოყენებით მაღლდება ჰიბრიდული მარცვლების 

გამონასკვის უნარიანობა. ბეკკროსირებისას ჯერადობის გადიდებით იზრდება 

შეჯვარებადობის უნარი. 

5. ჰიბრიდული მარცვლების აღმოცენების უნარიანობის შესწავლით გამოვლენილ 

იქნა გარკვეული კანონზომიერება, ჰიბრიდული ორგანიზმის გენოტიპის 

გართულების პარალელურად იზრდება ჰიბრიდული მარცვლების აღმოცენების 

უნარიანობა. აღმოცენების შედარებით მაღალი უნარიანობით ხასიათდება ისეთი 

ჰიბრიდული კომბინაცია, რომლის მიღებაში მდედრობით ფორმად მონაწილეობს 

რბილი ხორბალი, ხოლო ტეტრაპლოიდურ სახეობების შეჯვარებისას ხორბალი 

ქართლიკუმი ოთხჯერადი და ხუთჯერადი ბეკროსებით მიღებული ჰიბრიდული 

მარცვლების აღმოცენების უნარიანობით უთანაბდებიან მშობლიურ ფორმებს და 

ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილი აქვს ჰეტეროზისის მოვლენას. 

6. დადგენილი იქნა, რომ ხორბლის სახეობათაშორისი ჰიბრიდიზაციისას 

ჰიბრიდული მარცვლების რაოდენობასა და პირველი თაობის ჰიბრიდულ მცენარეთა 

აღმოცენების რაოდენობას შორის ვლინდება გარკვეული კანონზომიერება, სადაც 
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მაღალია ჰიბრიდული მარცვლების რაოდენობა მცირდება აღმოცენებულ მცენარეთა 

რაოდენობა და პირიქით. 

7. ხორბალ გეორგიკუმის სახესხვაობა ხვამლიკუმის და რბილი ხორბლის 

აბორიგენული და სელექციური ჯიშების შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდული 

კომბინაციები პირველი თაობის მცენარეთა გადარჩენის უნარიანობის მიხედვით 

ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან. ამავე დროს დადგენილი იქნა, რომ ჰიბრიდული 

მარცვლების გამონასკვასა და პირველი თაობის მცენარეთა გადარჩენის უნარიანობას 

შორის არსებობს გარკვეული ურთიერთკავშირი, როდესაც მაღალია გამონასკვის 

პროცენტი, მაშინ ჰიბრიდული მარცვლების აღმოცენება და პირველი თაობის 

ჰიბრიდულ მცენარეთა გადარჩენა მცირდება და პირიქით. 

8. დადგენილი იქნა, რომ პირველი თაობის ჰიბრიდების დაავადებებისადმი 

გამძლეობის მემკვიდროება დამოკიდებულია შეჯვარებაში მონაწილე ფორმების 

გამძლეობაზე და ეს უნარი დომინირებს მაშინ, როცა ჰიბრიდიზაციაში მონაწილეობს 

დაავადებებისადმი გამძლე მშობელი ფორმები. პირველი თაობის ჰიბრიდებში 

დაავადებებისადმი გამძლეობის მემკვიდრეობა შუალედური ხასიათისაა, მაშინ, 

როცა შეჯვარებაში მონაწილე ერთ-ერთი ფორმა ხასიათდება მიმღებიანობით. 

9. მეორე თაობაში მიმღებიან და გამძლე ფორმებად დათიშვა მონოგენური 

ხასიათისაა და შეესაბამება თეორიულად მოსალოდნელ დათიშვას - 3 (მიმღებიანი). 

1(გამძლე) შეფარდებას. მეორე თაობაში ორივე ჯგუფის ჰიბრიდულ კომბინაციებში 

გამოითიშება ტრანსგერსული ფორმები, 

10. დადგენილი იქნა, რომ პირველი თაობის მარტივ სახეობათაშორის 

ჰიბრიდებში ადგილი აქვს მცენარეზე პროდუქტიული ღეროების რაოდენობის 

მიხედვით ზედომინირების მოვლენას, ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი მაღალია, მაშინ 

როდესაც ჰიბრიდული მცენარის მიღებაში მონაწილე მდედრობითი ფორმა 

გამოირჩევა ამ ნიშნის მაღალი მაჩვენებლით, რთული და ბეკროსული 

სახეობათაშორის ჰიბრიდებში მცირდება ერთ მცენარეზე განვითარებულ  ღეროების 

რაოდენობა და ყველაზე ნაკლები რაოდენობა მიიღება ოთხჯერ-ხუთჯერ ბეკროსების 

შემთხვევაში. 
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11. პროდუქტიული ბარტყობის მიხედვით მეორე თაობაში ადგილი აქვს 

დათიშვის ფართო სპექტრს და დათიშვა ტრანსგრესული ხასიათისაა, გამოითიშება 

საწყის ფორმებზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე ფორმები. ადგილი აქვს დადებით 

ტრანსგრესიას მცენარეზე ღეროების გადიდების მიმართულებით, ასევე უარყოფით 

ტრანსგრესიას მცენარეზე პროდუქტიული ღეროების შემცირების მიმართულებით. 

ჰიბრიდულ პოპულაციაშია გრეთვე ისეთი ფორმები, რომლებიც ამ ნიშნის მიხედვით 

სცილდებიან საწყის სახეობების ფარგლებს და ეს ნიშანი გამოთიშულ მცენარეებზე 

გამოსახულია უჩვეულოდ გადიდებული და ასევე უჩვეულოდ შემცირებული 

რაოდენობით, რომლებიც წარმოადგენდნენ გამოყენებითი ბოტანიკის 

თვალსაზრისით ახალ ბიოტიპებს. 

12. დადგენილ იქნა, რომ პირველი თაობის ჰიბრიდების მცენარეთა სიმაღლეში 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი ვლინდება ისეთ კომბინაციებში, რომელთა შექმნაში 

მონაწილეობდა დაბალმოზარდი ფორმა, მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა ატარებს 

შუალედურ ხასიათს. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ მცენარეთა ჩაწოლისადმი 

გამძლეობა დომინირებს მაშინ, როდესაც ჰიბრიდის მიღებაში ორივე მშობლიური 

ფორმა ჩაწოლისადმი გამძლეა. ზოგიერთ კომბინაციებში ეს ნიშანი რეცესიულ 

მდგომარეობაშია ან მემკვიდრეობა შუალედური ტიპისაა. ამავე დროს გამოვლენილი 

იქნა ის ფაქტი, რომ ამ ნიშნის მიხედვით შეჯვარებაში მონაწილე რბილი ხორბლის 

ჯიშები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან გენეტიკურად, რის გამოც მეორე და 

შემდგომ თაობებში ადგილი აქვს მცენარის სიმაღლის მიხედვით უარყოფით 

ტრანსგერსიას. 

13. დადგენილ იქნა, რომ რბილი ხორბლის ტეტრაპლოიდურ სახეობასთან და 

აგრეთვე ტეტრაპლოიდური სახეობების შეჯვარებით მიღებულ მარტივ, რთულ და 

ბეკკროსულ პირველი თაობის კომბინაციებში ადგილი აქვს გრძელთავთავიანობის 

დომინირებას და ზემოდომინირებას, არ აღნიშნულა შუალედური მემკვიდრეობა და 

დეპრესიის მოვლენა. მარტივი ჰიბრიდები გამოირჩევიან ჭეშმარიტი ჰეტეროზისის 

მაღალი დონით, ვიდრე ეს ახასიათებთ რთულ და ბეკკროსულ კომბინაციებს. 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ჰიბრიდული კომბინაციების პოპულაციის თავთავის 

საშუალო სიგრძე, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი მოკლეთავთავიანი 
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მშობელი ფორმის დონეზეა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც რომ მეორე თაობის ყველა 

კომბინაციაში გამოითიშება გრძელთავთავიან მშობლიურ ფორმაზე უფრო მეტად 

გრძელთავთავიანი მცენარეები. 

14. პირველ თაობაში თავთავზე განვითარებული თავთუნების რაოდენობის 

მიხედვით აღინიშნა ჰეტეროზისი, ადგილი ჰქონდა დომინირებას და 

ზედომინირებას. საგულისმოა ის ფაქტიც რომ ჰეტეროზისი უფრო მეტი დონით 

ვლინდება მარტივ და რთულ ჰიბრიდებში. 

დადგენილი იქნა, რომ მეორე თაობის ჰიბრიდული პოპულაციები მთავარ 

თავთავზე განვითარებული თავთუნების საშუალო მონაცემების მიხედვით 

ჩამორჩება მშობლიურ ფორმებს. ამ ნიშნის მიხედვით მეორე თაობაში ადგილი აქვს 

ტრანსგრესიას მთავარ თავთავზე თავთუნების გადიდების (დადებითიტრანსგრესია) 

ან შემცირების (უარყოფითი ტრანსგერსია) მიმართულებით. მეორე თაობაში 

გამოთიშულ ფორმებში გამორჩეული იქნა მცენარეები, რომლებიც თავთავზე 

განვითარებული თავთუნების რაოდენობის მიხედვით სცილდებიან საწყისი 

ფორმების ფარგლებს. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ მეორე თაობაში გამოთიშულ 

ფორმებში გამორჩეული იქნა მცენარეები, რომლებიც თავთავზე განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობის მიხედვით სცილდებიან საწყისი ფორმების ფარგლებს. 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მეორე თაობაში გამოთიშული მცენარეები თავთავის 

სიმკვრივის მიხედვით იყოფა შემდეგ ჯგუფად: საწყისი ფორმების თანაბარი 

მეჩხერთავთავიანი, მკვრივთავთავიანი, თავკომბალასებრი. ამ ტიპების თავთავის 

მქონე მცენარეების პარალელურად გამოითიშა კომპაქტუმთავთავიანი და 

ფაჩხატთავთავიანი ფორმები. 

15. დადგენილი იქნა, რომ სახეობათაშორისი მარტივი ჰიბრიდების პირველ 

თაობაში ადგილი აქვს მთავარ თავთავში მარცვლების რიცხვის დეპრესიას, ხოლო 

რთულ ჰიბრიდებში ეს მაჩვენებელი მცირდება და მიღებული ჰიბრიდები იხრებიან 

დაბალ შემარცვლის მქონე მშობლებისაკენ. თავთავში მარცვლების რიცხვი 

შედარებით მაღალია მაშინ, როცა რბილი ხორბლის ბუტკო იმტვერება ხორბალ 

გეორგიკუმის მტვრის მარცვლებით. 
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მეორე თაობის მარტივ სახეობათაშორის ჰიბრიდებში მარცვლების რიცხვში 

აღინიშნა დეპრესია.ბეკკროსირების რიცხვის ზრდასთან ერთად თანდათანობით 

ქრება დეპრესია. მეორე თაობაში მაღალია ფორმათა წარმოქმნის პროცესი, ადგილი 

აქვს ტრანსგერსიას მარცვლების რიცხვის გადიდების (დადებითი ტრანსგერსია) და 

შემცირების (უარყოფითი ტრანსგერსია) მიმართულებით. გამოითიშებიან 

სტერილური, ნახევრად სტერილური და ფერტილური მცენარეები. 

16. გამოვლენილ იქნა, რომ ხორბალ გეორგიკუმის და რბილი ხორბლის 

შეჯვარებით მიღებული პირველი თაობის ჰიბრიდები მთავარი თავთავის მარცვლის 

მასის მიხედვით ჩამორჩებიან საწყის ფორმებს. ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად 

დაბალია მაშინ, როცა გეორგიკუმის ბუტკო დამტვერილი იყო რბილი ხორბლის 

მტვრის მარცვლებით. ამ ნიშნის მიხედვით ადგილი აქვს დეპრესიას. პირველი 

თაობის მცენარეთა თავთავში ვითარდება ბჟირი მარცვლები. უფრო მეტად 

ამოვსებული მარცვლიანობით გამოირჩევიან ჰიბრიდები, რომლებიც მიღებული იყო 

ბეკკროსების მეთოდის გამოყენებით. 

მეორე თაობაში ადგილი აქვს დათიშვას, მთავარი თავთავის მარცვლის მასის 

გადიდების (დადებითი ტრანსგერსია) ან შემცირების (უარყოფითი ტრანსგერსია) 

მიმართულებით. დადებითი ტრანსგერსული ფორმების მიხედვით ე.წ. 

«ჯიშთწარმოქმნის» ყველაზე მაღალი კომბინაციური უნარით გამოირჩევიან 

კომბინაციები, რომელთა მიღებაში მდედრობითი ფორმაა რბილი ხორბალი და 

აგრეთვე კომბინაციები რომელთა შექმნაში დედა ფორმად გამოყენებული იყო 

ხორბალი ქართლიკუმი. 

17. დადგენილი იქნა, რომ ხორბლის მცენარის პროდუქტიულობას განაპირობებს 

პროდუქტიული ბარტყობა, თავთავის სიგრძე, თავთავზე განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობა, თავთავში მარცვლების რიცხვი, მარცვლის ენდოსპერმის 

ამოვსებულობის დონე, ერთი თავთავის მარცვლის მასა, 1000 მარცვლის მასა. 

18. დადგენილი იქნა, რომ ხორბალ გეორგიკუმის და რბილი ხორბლის 

შეჯვარებით მიღებულ ჰიბრიდულ კომბინაციებში მცენარეთა პროდუქტიულობას 

განაპირობებს ისეთი ელემენტები: როგორიცაა გადარჩენა, პროდუქტიული 

ბარტყობა, თავთავში მარცვლების რიცხვი, მარცვლის სიმკვრივე, ერთი თავთავის 
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მარცვლის მასა, 1000 მარცვლის მასა და სხვ. მეორე თაობის ჰიბრიდულ 

კომბინაციათა შესწავლით დადგინდა, რომ ხორბალ გეორგიკუმის შეჯვარებაში 

გამოყენებით მეორე თაობაში მიიღება ტრანსგრესია, ეს კი გვაძლევს საფუძველს 

დავასკვნათ, რომ ხორბალ გეორგიკუმს სელექციაში აქვს პრაქტიკული გამოყენება. 

19. დადგენილი იქნა, რომ ერთი მცენარის მარცვლის მასა მეტად რთული ნიშანია 

და ეს ნიშანი განპირობებულია რთული გენეტიკური ფაქტორებით. ერთი მცენარის 

მარცვლის მასის ჰეტეროზისი გამოვლენილი იქნა ტეტრაპლოიდური სახეობების 

შეჯვარებით მიღებულ კომბინაციებში. მეორე თაობის ჰიბრიდული პოპულაცია 

საშუალოდ ჩამორჩება საწყის ფორმებს. მეორე თაობაში გამოითიშებიან ფორმები, 

მათ შორის შემდგომი სელექციისათვის გამორჩეული იქნა სელექციისათვის 

საყურადღებო ფორმები. 

20. რბილი ხორბლის ხორბალ გეორგიკუმთან შეჯვარებით მიღებული 

ჰიბრიდული კომბინაციების მეორე თაობაში ადგილი აქვს ფართე ფორმათა 

წარმოქმნის პროცესს. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე თაობებში გამოითიშებიან 

ფერტილური მცენარეები, რომლებიც თავთავის ტიპის მიხედვით ემსგავსებიან 

საწყის მშობლებს, მათ შორისაა გარდამავალი ფორმებიც. გარდა ამისა 

გამოითიშებიან სპელტას მსგავსი, სპელტიფორმე, პერსიკოიდეს, მაგარი ხორბლის, 

კომპაქტუმის ტიპის ფორმები, გარდა ამისა მიიღება მეჩხერთავთავიანი 

სკვერხედული და ძალიან მკვრივთავთავიანი, როგორც რბილი ხორბლის ასევე 

მაგარი ხორბლის და კომპაქტუმის ტიპის ფორმები, მათ შორისაა 

შებუსულთავთავიანი ფორმები. მესამე და შემდგომ თაობებში ადგილი აქვს 

მოსავლიანობის განმაპირობებელი ელემენტების მიხედვით ტრანსგერსიას, როგორც 

ამ ელემენტების გადიდების, ასევე შემცირების მიმართულებით. 

21. ხორბალ გეორგიკუმის ხორბალ ქართლიკუმის სახესხვაობებთან 

რეციპროკული შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდული კომბინაციების (F2-F7) 

გენეტიკური და სელექციური შესწავლით დადგენილი იქნა ფორმათა წარმოქმნის 

პროცესი და აგრეთვე «ჯიშწარმოქმნის» თავისებურებანი ისეთივეა, როგორც რბილი 

ხორბლისა და გეორგიკუმის შეჯვარების დროს. 
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22. ხორბალ ქართლიკუმის და ხორბალ გეორგიკუმის რეციპროკული 

შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდული კომბინაციების სელექციური და გენეტიკური 

შესწავლით. დადგენილი იქნა, რომ ხორბალი გეორგიკუმი ამჟღავნებს მაღალ 

კომბინაციურ უნარიანობას ხორბალ ქართლიკუმის ყველა სახესხვაობასთან 

შეჯვარებისას. ხორბალ გეორგიკუმის, ხორბალ ქართლიკუმის სახესხვაობებთან 

ჰიბრიდიზაციით მიიღება იმუნური და პროდუქტიული ქართლიკუმის ძვირფასი 

სასელექციო საწყისი მასალა. ყველა ჯგუფის შეჯვარებებისაგან განსხვავებით 

დადგენილი იქნა, რომ ხორბალ ქართლუკუმის სახესხვაობა-სტრამინეუმი 

გენოტიპში ატარებს სოკოვანი დაავადებებისადმი გამძლე გენს, ამიტომ ეს 

სახესხვაობა შეიძლება მიჩნეულ იქნეს იმუნურობის საუკეთესო წყაროდ და 

წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დაავადებებისადმი გამძლე ჯიშების 

გამოყვანის საქმეში. 

მეორე და შემდგომ თაობებში სელექციურად საინტერესო მცენარეები 

გამოითიშება მაშინ, როცა ქართლიკუმთან შესაჯვარებლად გამოყენებულია ხორბალ 

გეორგიკუმის სახეობათაშორისი პირველი თაობის ჰიბრიდი. 

23. ხორბალ გეორგიკუმის ქართლიკუმის სახესხვაობებთან (სტრამინეუმი, 

რუბიგინოზუმი, ფულიგინოზუმი) შეჯვარებით დადგენილი იქნას, რომ ხორბალ 

ქართლიკუმის სახესხვაობები გენოტიპში ატარებენ თავთავის ღერაკის, 

პლასტიკურობის, მისი მტვრევადობისადმი გამძლეობის თავთავიდან მარცვლის 

ცვენადობისადმი გამძლეობის, თავთავის ადვილად გამოფშვნის, თავთუნის კილის 

და ყვავილის კილის ფხიანობის გაღივებისადმი გამძლეობის განმაპირობებელ 

გენებს. ამავე დროს ხორბალ გეორგიკუმის სახესხვაობა ხვამლიკუმის გენოტიპი 

ატარებს თავთავის მტვრევადობის და თავთავის ძნელად გამოლეწვის უნარიანობის 

განმაპირობებელ გენებს და აგრეთვე ამ სახესხვაობის გენოტიპშია 

მაღალცილიანობის, მარცვლის რქისებური კონსისტენციის, ამინომჟავეების 

გადიდებული შემცველობის განმაპირობებელი გენები, ამიტომ ეს სახესხვაობა ამ 

ნიშნების საუკეთესო დონორია. 

24. დადგენილი იქნა, რომ ხორბალ გეორგიკუმის და რბილი ხორბლის ჯიშების 

შეჯვარებით მიღებულ კომბინაციებიდან სელექციური თვალსაზრისით უფრო 
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მეტად პერსპექტიული საგვარტომო მცენარეები გამორჩეული იქნა რბილი ხორბლის 

ჯიშების, ახალციხის წითელი დოლის პურის კორბოულის დოლის პურის და 

დოლის პური 35/4-ის შეჯვარებაში გამოყენებით, მათ შორის ყველაზე მაღალი 

კომბინაციურუნარიანობით გამოირჩევა რბილი ხორბლის სელექციური ჯიში 

დოლის პური 35/4, ამ ჯიშის მონაწილეობით მიღებული ფორმები გამოირჩევიან 

თავთავის შემარცვლის მაღალი დონით, რაც უნდა აიხსნას იმით, რომ დოლის პური 

35/4-ის გენოტიპშია ფერტილობის აღმდგენი გენი rf. 

25. მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ 

ზოგიერთი ფილოგენეტიკური ხასიათის დასკვნა, საქართველოს რბილი ხორბლის 

ჯიშ-პოპულაციებიდან უფრო მეტად გამოკერძოვებული მდგომარეობა უკავია 

აღმოსავლეთ საქართველოს (ქართლის) ეკოტიპის ჯიშ-პოპულაციებს. ისინი 

მკვეთრად განსხვავდებიან ყვეალა სხვა რბილი ხორბლის ჯიშ--პოპულაციებისაგან. 

მათ შორის შედარებით კულტურულ ჯიშებს წარმოადგენენ დოლის პური 35/4 და 

დოლის პური 18-46. ზამთარგამძლეობით გამოირჩევა ახალციხის წ.დ.პ. მკვეთრად 

განსხვავებულია დასავლეთ საქართველოს ჯიშ-პოპულაცია კორბოულის დოლის 

პური, რომელიც ძვირფასი შესაჯვარებელი კომპონენტია ხორბალ გეორგიკუმთან. 

26. ხორბალ ქართლიკუმის ხორბალ გეორგიკუმთან შეჯვარებით მიღებული 

რეციპროკული კომბინაციების შესწავლით დადგენილ იქნა, რომ ამ ჯგუფის 

ჰიბრიდებში მოკლეღეროიანობის მემკვიდრეობა ატარებს, როგორც ოლიგოგენურ, 

ასევე პოლიგენურ ხასიათს. ამ შეჯვარებებში მოკლეღეროიანობის ასახსნელად 

გამოყენებული იქნა მ. ნასყიდაშვილის მიერ დადგენილი ჰიპოთეზის ოთხ 

ლოკუსიანი მოდელის ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ორი წყვილი ლოკუსით, 

ხოლო ხორბალ გეორგიკუმის რბილი ხორბლის ჯიშებთან შეჯვარებით მიღებულ 

ჰიბრიდებში აღმოჩენილი იქნა პოლიგენური დათიშვა. 

27. რბილი ხორბლის ჯიშების, კორბოულის დოლის პურის, დოლის პური 18-46-

ის, დოლის პურის 35/4-ის, ახალციხის წითელი დოლის პურის, ქართლიკუმის 

სახესხვაობების (რუბიგინოზუმი და ფულიგინოზუმი) გენოტიპები ატარებენ 

მცენარის ზედა ორი მუხლთშორისის შემოკლების განმაპირობებელ რეცესიულ 

გენებს bb და შესაბამისად გენ ინჰიბიტორებს ii, ხოლო რბილი ხორბლის ჯიშების: 
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ხულუგოს, ბეზოსტაია 1, სპარტანკა და ქართლიკუმის სახესხვაობა სტრამინეუმის 

გენოტიპშია BB გენები. 

28. სელექციური შესწავლის შედეგად მიღებული 1200-ზე მეტი საგვარტომო 

მცენარის თაობიდან გამორჩეული იქნა 165 საუკეთესო სელექციური ფორმა, 

რომლებიც ატარებენ სელექციურ-პრაქტიკული თვალსაზრისით ძვირფას ნიშნებს. 

საკონტროლო სანერგეში შესწავლის შედეგად გამორჩეული იქნა 31 საუკეთესო ხაზი, 

რომელთა მარცვლის საშუალო მოსავლიანობა მერყეობდა 4,8-8,9 ტ/ჰა. ფარგლებში, 

სტანდარტის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 4,6 ტ/ჰა. პერსპექტიული ხაზების 

მოსავლიანობის ნამატმა ბეზოსტაია 1-თან შედარებით შეადგინა 0,2-4,3ტ/ჰა. ანუ 4,3-

93,4%. მათ შორის უფრო მაღალი მოსავლიანობით ხასიათდებიან შემდეგი ხაზები. 

001/6, 001/11, 001/17, 001/19, 001/24, 001/25, 001/29, 001/34, 001/40, 001/45, 001/46, 001/47, 

001/50, 001/55 რომელთა მოსავლიანობა მერყეობს 7,3-8,9 ტ/ჰა. ფარგლებში ყველა 

პერსპექტიული ხაზი მოკლეღეროიანია, გამოირჩევიან ჩაწოლისადმი და 

დაავადებებისადმი გამძლეობით და სტანდარტთან შედარებით 2-3 დღით 

ადრეულებია, მათ შორის 6 ფორმა ორთესელაა. 

29. შექმნილი იქნა რბილი ხორბლის და ხორბალ ქართლიკუმის ახალი 

სასელექციო საწყისი მასალა, მათ შორის გამოვლენილია ახალი ჯიშ-დონორები. 

მიღებული ფორმებიდან 31 წარმოადგენს სრულიად ახალ სასელექციო საწყის 

მასალას. 

 

 კონსისტენციის. ერთი თავთავის მარცვლის მასა 1,7 გრ. 1000 მარცვლის მასა 

40,0 გრ. სავეგეტაციო დღეების რაოდენობა 206 დღე. პრაქტიკულად გამძლეა ყველა 

სახის დაავადების მიმართ. 

 

პრაქტიკული რეკომენდაციები 

 

1. საქართველოს კულტურული ტეტრაპლოიდური ენდემური სახეობის 

(T.georgicum) ტეტრაპლოიდურ ენდემური სახეობის (T. eathlicum) დიკას 

სახესხვაობებთან (var. Stramineum, var. rubicinosum, var. fuliginosum) და საქართველოს 
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რბილი ხორბლის აბორიგენულ და სელექციურ ჯიშებთან შეჯვარებით მიიღება 

სელექციისათვის პერსპექტიული რბილი ხორბლის და ხორბალ ქართლიკუმის 

ტიპის ფორმები. 

2. სელექციური თვალსაზრისით ფართე სპექტრის და გენეტიკური სელექციური 

მიზნებისათვის ძვირფას ფორმათა მისაღებად რეკომენდირებულია შეჯვარებაში 

მდედრობით ფორმად გამოყენებულ იქნეს რბილი ხორბლის აბორიგენული და 

სელექციური ჯიშები, მათ საფუძველზე მიღებული პერსპექტიული ფორმები და 

აგრეთვე დარაიონებული ინტენსიური ტიპის ჯიშები, ხოლო დამამტვერიანებლად 

ხორბალ გეორგიკუმის სახესხვაობა (var. chvamlicum) 

3. რეკომენდირებულია: ა) რბილი ხორბლის სელექციაში, როგორც ახალი 

სასელექციო საწყისი მასალა გამოყენებული იქნეს ჩვენს მიერ მიღებული ახალი 

ჰიბრიდული მასალა, როგორც მაღალი სელექციური მასალის ნიშან-თვისებების 

მატარებელი დონორები: 001/1 (var. aestivum); 001/2 (var. aestivum); 001/3(var. aestivum); 

001/4 (var. aestivum); 001/5 (var. aestivum); 001/6 (var. aestivum); 001/7 (var. aestivum); 

001/8 (var. aestivum); 001/9 (var. aestivum); 001/10 (var. aestivum); 001/12 (var. aestivum); 

001/1 4(var. aestivum); 001/16 (var. aestivum); 001/17 (var. ferruguneum); 001/19 (var. 

ferrugineum); 001/21 (var. aestivum); 001/23 (var. aestivum); 001/24 (var. aestivum); 001/25 

(var. aestivum); 001/29 (var. aestivum); 001/31 (var. aestivum); 001/34 (var. ferruguneum); 

001/40 (var. ferruguneum); 001/42 (var. aestivum); 001/43 (var. aestivum); 001/45 (var. 

aestivum); 001/46 (var. ferrugineum); 001/47 (var. lutescens); 001/48 (var. lutescens); 001/50 

(var. lutescens); 001/55 (var. lutescens); 

ბ) ხორბალ ქართლიკუმის სელექციაში, როგორც ახალი სასელექციო საწყისი 

მასალა გამოყენებული უნდა იქნეს ჩვენს მიერ რთული და ბეკროსული 

ჰიბრიდიზაციით შექმნილი ახალი ჰიბრიდული მასა, როგორც მაღალი ნიშან-

თვისებების მატარებელი დონორები: f. hibrido - Dekaprelevitchi, f. hibrido - Zhukovski, 

f. hibrido - Sixarulidze, f. hibrido - Naskidachvili, f. hibrido - Chernishi; გეორგიკუმის 

ახალი ფორმები _ 001/100 (var. Dekaprelevitchi), 001/101 (var. Menabde), 001/102 (var. 

Naskidashvili), 01/103(var. Chernishi). 001.104 (var. Sicharulidze), 001/105 (var. Corgidze). 
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4. ა) საქართველოს ხორბლის ტეტრაპლოიდური და ჰექსაპლოიდური სახეობების 

შეჯვარებისას მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნეს რთული და სამჯერადი _ 

ოთხჯერადი ბეკროსი. გამაჯერებელ ჯიშად აღებული უნდა იქნეს შეჯვარებაში 

გამოყენებული მასალა პროდუქტიული და სხვა სამეურნეო მაღალი მაჩვენებლების 

მქონე ჯიშები. 

ბ) საქართველოს ენდემური ტეტრაპლოიდური სახეობების ხორბალ 

გეორგიკუმის საფუძველზე თავთავმტვრევადობისადმი გამძლე ადვილად 

გამოსაფშვნელი სასელექციო საწყისი მასალის მისაღებად რეკომენდირებულია 

შეჯვარებაში პარტნიორ კომპონენტად გამოყენებულ იქნეს ხორბალი ქართლიკუმი, 

მათ შორის კი ამ სახეობის სახესხვაობა var. stramineum-ი. 

5. მოკლეღეროიანი და ჩაწოლისადმი გამძლე, დაავადებებისადმი იმუნური 

ახალი სასელექციო საწყისი მასალის მისაღებად შეჯვარებებში გამოყენებული უნდა 

იქნეს ქართლიკუმი, როგორც მოკლეღეროიანობის და დაავადებებისადმი გამძლე 

დონორი. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. ლ. ბრაუნი, მ. რენერი, კ. ფლავინი _ სასიცოცხლო ნიშნები. 1997წ. 

2. ა. გაჩეჩილაძე _ მუხრანის კლიმატური მიმოხილვა, სსი მოამბე, თბილისი 1939 

№1 

3. დ. გედევანიშვილი, გ. ტალახაძე _ ნიადაგმცოდნეობის კურსი. თბილისი 1962, 

გვ. 49. 

4. დ. გედევანიშვილი, გ. ტარასაშვილი, ვ. ლატარია _ სასწავლო საცდელი 

მეურნეობის ნიადაგების აგროსაწარმოო დახასიათება, სსი შრომები, 1965, ტ. 15. 

5. ს. გვრიტიშვილი _ პურეულ მცენარეების ჟანგოვან დაავადებაზე დაკვირვება 

აღმოსავლეთ საქართველოში მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის 

შრომები. თბ. 1952. ტ. V. გვ. 18. 
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6. ს. გვრიტიშვილი _პურეულ მცენარეების ჟანგოვან დაავადებაზე დაკვირვება 

აღმოსავლეთ საქართვცელოში მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო შრომები. თბ. 1952. ტ. 

V. გვ 18. 

7. ს, გვრიტიშვილი _ ჟანგა ავადმყოფობათა მიმართ ხორბლის სამეურნეო და 

პერსპექტიულ ჯიშთა ფიტოპათოლოგიური შეფასებისათვის. საქ, მცენარეთა დაცვის 

ინსტიტუტის შრომები, თბილისი, 1949, ტ. VI. 

8. ა. გვარამაძე _ სადისერტაციო მაცნე სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო 

ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი, 1997. 

9. ე. გუგავა _ სადისერტაციო მაცნე სოფლის მეურნეობის კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. 1975წ. 
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დ ა ნ ა რ თ ი  

 

ცხრილი №1.დ. 2.1.1 

მუხრან-საგურამოს ვაკის მრავალწლიური მეტეოროლოგიური მონაცემები 
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ჰაერის პემპერატურა C0 თვეები 

მაქსიმუმი მინიმუმი საშუალო 

ნა
ლ
ექ
ებ
ი 
მმ

 

ჰა
ერ

ის
 

ფ
არ

დ
ო
ბი

თ
ი 

ტ
ენ
ია
ნო

ბა
 

იანვარი 

თებერვალი 

მარტი  

აპრილი 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

აგვისტო 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

13 

19 

28 

26 

34 

33 

38 

37 

33 

27 

24 

20 

-29 

-23 

-21 

-9 

-3 

4 

7 

4 

4 

-5 

-13 

-21 

-8 

-4 

3,7 

8,7 

15,5 

17,5 

22,5 

20,5 

14,5 

11,5 

5,5 

-0,5 

17 

19 

30 

54 

83 

73 

54 

92 

46 

41 

37 

31 

79 

74 

77 

70 

67 

63 

60 

65 

77 

76 

80 

82 

საშუალო წლიური 27,0 -9,5 9,2 48,1 

577 

72,5 

 

ცხრილი დ. 2.1.2. 

ცდის ჩატარების წლების (1995-2005) მეტეოროლოგიური პირობები 

 

მეტეოროლოგიური 
ელემენტები 

წლები თვეები სავეგეტაციო 
პერიოდი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ჰაერის საშუალო 
ტემპერატურა 

მრავალწლიური 
საშუალო 

X XI XII I II III IV V VI X 

 1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

11,5 
10,0 
13,5 
10,9 
11,4 
10,9 
10,5 
11,3 
12,4 
10,7 

7,3 
7,3 
5,0 
4,7 
5,0 
6,1 
4,9 
5,9 
5,0 
6,0 

1,7 
1,2 
3,5 
-5,3 
3,2 
3,5 
1,9 
1,0 
2,7 
1,9 

0 
-1,0 
-2,7 
-2,0 
1,0 
-2,0 
1,9 
-1,2 
1,2 
-2,1 

0,4 
-0,1 
1,4 
1,5 
1,6 
1,4 
1,4 
1,5 
3,0 
0,8 

7,1 
4,1 
4,4 
4,3 
4,8 
4,6 
4,3 
4,2 
4,0 
4,4 

11,5 
12,9 
12,4 
11,2 
11,8 
12,0 
11,9 
12,2 
11,9 
12,3 

15,8 
15,9 
16,0 
15,9 
16,0 
16,2 
15,9 
15,9 
16,0 
15,8 

17,9 
18,7 
18,6 
18,5 
19,0 
19,5 
18,4 
18,0 
18,7 
18,0 

9,8 
8,0 
7,8 
7,6 
7,7 
7,5 
7,0 
7,6 
7,3 
8,0 

ატმოსფერული 
ნალექები 

მარავლწლიური 
საშუალო 

39 
11,3 

41 
5,7 

20 
1,50 

17 
-0,8 

23 
1,3 

30 
4,6 

57 
12,0 

88 
15,9 

69 
18,5 

415 
7,8 
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 1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2004 

58,2 
58,2 
53,3 
77,4 
72,5 
69,0 
74,0 
59,9 
56,7 
61,0 

36,2 
36,2 
216 
32,3 
78,2 
77,0 
74 
70 
68 
60 

34,2 
38,6 
89,7 
79,0 
80,5 
65,9 
82,1 
80,0 
77,0 
82,0 

25,3 
37,0 
30,7 
40,3 
30,9 
38,2 
40,0 
42,7 
38,8 
32,3 

20,9 
22,5 
13,4 
31,2 
25,7 
30,4 
35,1 
39,2 
35,3 
30,0 

25,8 
33,2 
28,9 
45,1 
30,5 
33,5 
42,6 
40,8 
38,4 
33,7 

32,5 
55,2 
60,9 
38,4 
45,9 
54,5 
59,8 
49,0 
47,9 
54,4 

80,4 
95,0 
84,7 
79,0 
80,5 
93,1 
94,0 
90,5 
97,8 
93,3 

48,5 
47,3 
85,9 
39,0 
45,9 
48,7 
78,0 
83,0 
80,8 
78,0 

397,0 
364,0 
479,0 
430,0 
421,0 
389,0 
379 
450 
380 
425] 

ცხრილი დ. 2.1.2-ის გაგრძელება
 
მრავაწლიური 
საშუალო 

64 58,7 70,9 35,6 28,4 35,3 49,9 88,8 63,5 411  

 1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

70 
66 
78 
78 
75 
76 
75 
76 
78 
74 

76 
78 
74 
76 
77 
76 
75 
75 
77 
76 

80 
75 
80 
75 
80 
79 
75 
78 
79 
77 

78 
73 
78 
77 
75 
76 
76 
74 
76 
75 

78 
81 
77 
80 
79 
77 
78 
77 
79 
78 

74 
70 
74 
69 
65 
68 
70 
69 
71 
72 

69 
62 
65 
63 
65 
65 
64 
66 
64 
65 

68 
70 
74 
75 
73 
74 
69 
72 
70 
75 

65 
62 
68 
70 
69 
68 
70 
67 
65 
68 

71 
68 
74 
72 
72 
74 
70 
71 
69 
72 

 მრავაწლიური 
საშუალო 

74,6 76 77,8 75,8 78,4 70,2 64,8 71,6 67,2 71,3 
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ცხრილი დ. 3.3.8 

რეციპროკული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული (F0) მარცვლების რაოდენობაზე 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

პირდაპირი შებრუნებული № კომბინაციის დასახელება 

 

კა
სტ

რ
ირ

ებ
უ
ლ
ი 

ყვ
ავ
ილ

ებ
ის

 

დ
ამ
ტ
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ცვ

ლ
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სკ
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ი 
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ც 

F 0
-ი
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რ

-
ში
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რ
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ღ
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უ
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ი 

მა
რ
ცვ

ელ
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ს 

გა
მო

ნა
სკ
ვი

ს 
%

 

F 0
-ი
ს 
მა
სა

 გ
რ

-შ
ი 

10
0 
с 

F 0
-ი
ს 
მა
სა

 
გრ

ამ
ებ
შi

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

კორბოულის დ/პური X 

T.georgicum 

ახალციხის დ/პური X 

T.georgicum 

დოლის პური 35-4 X 

T.georgicum 

წითელი დიკა X 

T.georgicum 

თეთრი დიკა X T.georgicum 

შავი დიკა X T.georgicum 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

18 

23 

16 

22 

17 

20 

18,0 

23,0 

16,0 

22,0 

17,0 

20,0 

0,520 

0,690 

0,570 

0,480 

0,320 

0,410 

2,900 

3,000 

3,600 

2,200 

1,900 

2,050 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

25 

28 

31 

38 

36 

30 

25,0 

28,0 

31,0 

38,0 

36,0 

30,0 

0,550 

0,670 

0,780 

0,900 

1,070 

0,740 

2,200 

2,390 

2,500 

2,370 

2,980 

2,460 

 

 
 

ცხრილი დ. 4.1.11 

მaრტივ კომბინaციებში ჰიბრიდული მaრცვლების (F0) მინდვრaდ aღმოცენებa 

(მუხრaნი, 1996-1997 წ.წ.) 

 aღმოცენებa 
%-ში. 

№ ჰიბრიდული კომბინaციის დaსaხელებa 

♀ F2 ♂ 

ჭეშმaრიტი ჰეტეროზისი 
%-ში 

1 2 3 4 5 6 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 92,0 61,2 84,5 -33,5 
2 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 50,3 92,0 -45,3 
3 aხaლციხის წითელი დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 95,0 63,8 84,5 -32,8 
4 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 50,4 95,0 -44,6 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 96,5 62,0 84,5 -35,8 
6 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 46,3 96,5 -52,0 
7 წითელი დიკa X თ. გეორგიცუმ 92,3 59,7 84,5 -35,3 
8 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 52,3 92,3 -43,3 
9 თეთრი დიკa X თ. გეორგიცუმ 91,0 59,9 84,5 -37,5 
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10 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 44,3 91,0 -51,3 
11 შaვი დიკa X თ. გეორგიცუმ 90,8 55,2 84,5 -39,5 
12 შებრუნებული კომბინaციa 84,5 46,8 90,8 -48,5 

 

ცხრილი დ. 4.1.12 

საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მარცვლების მინდვრად აღმოცენებაზე. (მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

აღმოცენება %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

♀ F2 ♂ 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 
%-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
70,6 80,8 94,2 -14,5 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
61,7 78,3 94,2 -16,8 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
72,2 81,4 93,8 -12,4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

დოლის პური 35/4 
62.8 78,7 93,8 -16,1 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
68,4 76,3 94,2 -19,0 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X ახალციხის 

წ/დ. პური 
66,4 72,7 94,2 -22,8 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 70,6 76,8 91,9 -16,1 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 60,8 74,9 91,9 -22,7 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  68,4 75,1 91,9 -18,3 

10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 58,2 71,2 91,9 -22,5 
11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 69,5 73,4 92,4 -18,6 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 61.4 70,0 92,4 -21,2 

 

ცხრილი დ. 4.1.13  

  

ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მარცვლის 

მინდვრად აღმოცენებაზე. (მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

აღმოცენება %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

♀ F2 ♂ 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 
%-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კობრბოულის დ/პ. 
67,0 81,9 94,4 -12,8 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
61,5 78,8 94,4 -13,7 

3 (ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 69,8 83,8 95,4 -12,2 
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ახალციხის წითელი დოლის პური. 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
60,2 80,7 95,4 -14,9 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
70,0 82,3 96,8 -14,9 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
63,3 78,6 96,8 -18,8 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 67,5 77,3 90,2 -14,3 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 58,3 74,2 90,2 -17,7 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  64,8 73,7 88,3 -16,5 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 55,1 70,7 88,3 -19,9 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 63,8 72,2 89,7 -19,5 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 56,8 69,8 89,7 -22,2 

 

 

 320



ცხრილი დ. 4.1.14 

ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მარცვლის  

მინდვრად აღმოცენებაზე. (მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

აღმოცენება %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

♀ F2 ♂ 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 
%-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კობრბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
78,7 86,3 91,1 -5,3 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
71,4 84,0 91,1 -8,4 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
83,5 90,7 96,1 -5,6 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
74,8 87,3 96,1 -7,1 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
80,2 88,9 97,0 -8,4 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
72,7 84,7 97,0 -10,8 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
77,3 84,6 90,8 -6,8 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
68,2 80,0  -9,2 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
76,8 83,2 90,0 -7,6 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
69,8 81,8 90,0 11,1 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
73,9 82,7 88,2 -6,2 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
66,7 78,2 88,2 -9,7 
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ცხრილი დ. 4.1.15 

სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მარცვლის  

მინდვრად აღმოცენებაზე. (მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

 

აღმოცენება %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

♀ F1 ♂ 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 
%-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური 

89,6 94,8 93,7 +1,2 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

81,8 93,0 93,7 -0,6 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

90,8 97,9 96,8 +1,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ. 

83,7 94,5 96,8 -2,1 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

88,9 98,4 96,2 +2,3 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

79,0 95,0 96,2 -1,0 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
87,2 96,3 93,6 +2,9 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
78,9 90,5 93,6 -2,7 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
89,6 95,8 94,3 +1,6 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
80,8 92,5 94,3 -1,0 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 86,9 95,9 93,8 +2,2 
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დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
77,2 93,5 93,8 -0,3 
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ცხრილი დ. 4.1.16 

ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მარცვლის მინდვრად 

აღმოცენებაზე. (მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

 

აღმოცენება %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

♀ F1 ♂ 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 

%-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური 

91,5 96,7 94,0 +2,8 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური. 

84,8 93,8 94,0 -0,1 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

93,4 98,3 97,0 +1,0 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ. 

87,3 95,0 97,0 2,1 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 

90,2 98,8 96,6 +3,0 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 

84,0 96,0 96,6 -0,6 

7 

(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა. 

88,8 96,9 94,5 +2,5 

8 

(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა. 

83,9 94,1 94,5 -0,4 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
92,7 97,3 94,8 +2,3 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 84,6 94,5 94,8 -0,4 
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თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
90,3 96,8 93,8 +2,8 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
84,7 93,6 93,8 -0,1 

 

ცხრილი დ. 4.2.21. 

პირველ თაობაში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული 

მცენარის გადარჩენისუნარიანობაზე (მუხრანი, 1997-1998 წ.წ.) 

 

 

გადარჩენა %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 5-
ში 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კობრბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
74,2 39.9 90.3 -55,8 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X კორბოულის 

დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
78,0 37,3 90,3 -58,7 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
78,0 37,0 94,0 -60,6 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
70,5 49,3 94,0 -47,6 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 
78,7 41,4 92,3 -55,1 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 
72,0 55,2 92,3 -36,0 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა 
79,0 48,5 85,2 -43,1 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა 
70,8 49,8 85,2 -37,1 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
76,3 51,1 82,7 -38,2 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
69,7 43,5 82,7 -52,4 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 74.7 46,8 80,9 -42,2 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 66,5 45,8 80,9 -54,7 
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ცხრილი დ. 4.2.22. 

პირველ თაობაში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული 

მცენარის გადარჩენისუნარიანობაზე (მუხრანი, 1998-1999 წ.წ.) 

 

გადარჩენა %-ში № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

ჭეშმარიტი ჰეტეროზისი 
5-ში 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
81,2 48,7 93,8 -48,1 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
75,7 39,7 93,8 -57,7 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
78,0 46,7 91,2 -48,8 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
73,0 36,9 91,2 -59,3 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
80,8 55,8 91,2 -38,8 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
74,4 48,8 91,2 -46,5 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
83,2 63,3 84,8 -25,5 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
77,8 44,5 84,8 -47,5 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
79,4 57,6 81,7 -29,5 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
73,7 50,7 81,7 -37,9 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
76,9 55,8 80,0 -30,3 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
71,2 46,2 80,0 -42,3 

 

 

ცხრილი დ. 4.3.1.26. 
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F1 თაობაში საფეხურებრივი შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ. 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
124,5 121,8 120,0 -2,2 -0,2 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
121,0 120,2 120,0 -0,7 -0,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
130,0 133,5 135,0 -1,1 +0,4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

დოლის პური 35/4 
132,0 132,3 135,0 -7,2 -5,5 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
128,5 123,2 120,0 -4,1 -0,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X 

ახალციხის წ/დ. პური 
126,0 125,4 120,0 -0,5 -0,8 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 105,0 100,5 96,0 -4,3 0 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 113,0 105,6 96.0 -6,5 +0,1 

9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  109,0 105,8 96,0 -2,9 -0,5 

10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 117,5 111,3 96,0 -5,3 -0,4 

11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 104,0 104,0 101,5 -0,0 +0 

12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 116,0 110,5 101,5 -4,7 +0,3 
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ცხრილი დ. 4.3.1.27 

 

F1 თაობაში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
122,0 127,8 135,0 -5,6 -0,1 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
117,0 122,2 135,0 -10,5 -0,4 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
130,0 124,7 120,0 -4,1 -0,06 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
132,0 127,6 120,0 -3,3 +0,3 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4 
128,5 122,5 135,0 -10,5 -1,9 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
126,0 120,3 135,0 -10,9 -2,3 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა 
105,0 102,4 101,5 -2,5 -0,3 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა. 
113,0 104,3 101,5 -7,7 -0,5 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  104,0 96,0 96,0 -7,6 -1,0 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 116,0 98,0 96,0 -15,5 -0,8 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 109,0 111,4 110,5 +0,8 +1,8 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 117,5 112,8 110,5 -4,3 -0,3 
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ცხრილი დ. 4.3.1.28 

F1 თაობაში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული  

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
124,0 127,3 137,0 -7,1 -0,5 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
120,5 122,8 137,0 -10,2 -0,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
121,0 117,4 120,0 -3,0 -6,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური 

125.0 121,5 120,0 -2,8 -0,4 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
120,0 123,5 135,0 -8,5 -0,5 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
117,5 120,3 135,0 -10,9 -0,6 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
98,0 98,0 99,5 -1,5 -1,0 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
100 100 99,5 0 0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა.  
95,0 93,8 93,0 -1,3 -1,0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა. 
96,0 94,3 93,0 -1,8 -0,1 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X 

შავი დიკა. 
106,,0 107,2 108,5 -1,2 0 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X 

შავი დიკა. 
106,0 106,0 108,5 -1,5 -0,9 
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ცხრილი დ. 4.3.1.29 

F1 თაობაში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური 

120,5 128,7 135,0 -4,7 +0,2 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

118,5 124,8 135,0 -7,6 -0,2 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

120,0 116,6 120,0 -2,8 0 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

123,0 121,3 120,0 -0,9 0 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

118,0 125,3 132,5 -5,4 -0,3 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

117,5 121,3 132,5 -8,5 -0,5 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
97,0 99,5 99,5 0 +1,0 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
97,5 98,0 99,5 -1,5 0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
93,0 93,8 93,0 +0,9 0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
93,5 93,0 93,0 -0,5 0 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 100,0 104,4 107,0 -2,4 +0,3 
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დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
102,0 103,8 107,0 -3,0 -0,3 

 

ცხრილი დ. 4.3.1.30 

F1 თაობაში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობაზე.  (მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

მცენარის სიმაღლე № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური 

123,5 127,5 136,0 -9,2 -0,4 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური. 

120,0 123,7 136,0 -9,0 -0,5 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

124.5 126,8 123,0 +1,8 +1,4 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

125,5 123,0 -2,0 -0,8  

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

120,0 124,8 134,5 -7,2 -0,3 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 

118,0 121,7 134,5 -9,5 -0,5 

7 

(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

97,5 100,0 99,0 +1,5 +0,4 

8 

(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

97,0 98,0 99,0 -1,0 0 
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9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
93,5 94,6 93,5 +1,2 0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
93,0 94,4 93,6 +0,8 +2,0 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
99,5 102,7 105,0 -2,2 0 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
101,0 103,0 105,0 -1,7 0 

 

 

ცხრილი დ. 4.3.1.31 

F1 თაობაში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

122,5 126,0 135,5 -7,0 -0,3 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

118,5 128,7 135,5 -9,4 -0,8 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

124,0 126,7 125,5 +1,2 +0,4 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-
ციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

128,0 125,0 125,5 -2,3 0 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 

დოლის პური 35/4  

122,5 125,7 135,0 -6,9 -0,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

118,5 122,9 135,0 -8,9 -0,8 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
97,0 99,5 97,0 +1,5 0 
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8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
97,0 98,0 97,0 +1,0 0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა 
94,5 95,0 95,0 0 0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა. 
93,5 94,0 95,0 -1,0 0 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

100,0 104,0 103,0 +0,8 +1,0 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

102.0 100 103,0 -3,0 -5,0 

 

 

ცხრილი დ. 4.3.1.35 

 

F2 თაობაში საფეხურებრივი შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული მცენარის 

სიმაღლის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

მცენარის სიმაღლის 

ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
134,5 110,5 127,5 90-140 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
131,5 95,5 127,5 80-142 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
124,0 88,6 126,5 54-138 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
116,5 91,7 126,54 71-142 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
123,0 101,3 127,5 79-139 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X 

ახალციხის წ/დ. პური 
114,5 94,5 127,5 82-141 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 89,0 80,2 95,0 71-120 
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8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 81,5 76,8 95,0 57-113 

9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  90,5 72,5 95,0 52-117 

10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 92,5 68,9 95,0 50-111 

11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 86,5 73,5 98,5 57-120 

12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 88,0 70,5 98,5 55-114 
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ცხრილი დ. 4.3.1.36 

 

F2 თაობაში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული 

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

მცენარის სიმაღლის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
134,5 126,5 130,5 110-147 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
131,5 128,2 130,5 113-144 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
124,0 103,0 127,5 71-138 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
116,5 98,5 127,5 70-140 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4 
123,0 108,8 126,5 75-143 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
114,5 101,6 126,5 68-135 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა 
89,0 96,6 98,5 56-136 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა. 
81,5 94,0 98,5 59-117 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  86,5 92,3 95,0 67-118 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 88,0 93,6 95,0 69-123 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 90,5 99,8 105,5 71-124 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 92,5 101,5 105,5 74-131 
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ცხრილი დ. 4.3.1.37 

F2 თაობაში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული 

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

მცენარის სიმაღლის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
120,5 116,5 125,5 90-142 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
118,0 114,6 125,5 86-134 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
100,0 100,9 120,0 81-136 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური 

95,5 98,6 120,0 85-141 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
102,0 106,0 122,5 83-138 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
96,5 93,8 122,5 72-140 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
82,5 82,2 93,5 68-126 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
77,0 78,5 93,5 59-117 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა.  
83,0 83,7 90,0 71-130 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა. 
72,5 77,6 90,0 62-120 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
80,5 78,0 100,0 68-119 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
80,0 81,8 100,0 71-116 
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ცხრილი დ. 4.3.1.38 

F2 თაობაში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული 

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა.   (მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

მცენარის სიმაღლის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური 

117,0 115,5 123,0 100-138 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

115,5 112,0 123,0 93-143 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

106,5 109,0 121,5 90-140 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

99,5 
10-

4,6 
121,5 83-139 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

105,0 107,0 119,0 90-135 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

96,5 98,8 119,0 82-136 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
85,0 87,2 94,5 76-137 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
80,5 83,9 94,5 54-131 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
85,0 85,6 90,5 60-134 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
78,0 81,5 90,5 64-143 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
81,0 88,3 102,5 63-140 
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12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
84,0 87,5 

10-

2,5 
65-138 

ცხრილი დ. 4.3.1.39 

F2 თაობაში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული 

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა. (მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

მცენარის სიმაღლე № ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

მცენარის სიმაღლის 

ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური 

115,0 112,6 126,5 91-142 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური. 

110,0 105,2 126,5 86-137 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

99,0 103,5 120,0 88-143 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

100.5 102,0 120,0 80-138 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

101,5 104,2 116,0 82-140 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 

95,5 99,8 116,0 80-144 

7 

(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

84,5 86,3 93,5 65-130 

8 

(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

80,0 80,5 93,5 73-126 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
82,5 83,0 89,0 61-129 
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10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
79,0 82,6 89,0 86-137 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
81,5 84,9 99,0 64-140 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
83,0 84,5 99,0 60-135 

 

ცხრილი დ. 4.3.1.40 

 

F2 თაობაში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდული 

მცენარის სიმაღლის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 2001-2002 წ.წ.) 

 

მცენარის სიმაღლე 
სმ 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

მცენარის სიმაღლის 
ცვალებადობა 

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კობრბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის 
პური) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

113,5 110,6 124,0 87-136 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

104,0 100,8 124,0 81-139 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

102,0 104,0 21,0 91-142 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-
ციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

104,5 106,0 121,0 82-140 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 

დოლის პური 35/4  

102,5 105,2 117,5 88-143 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

100,0 103,6 117,5 92-138 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
85,0 87,0 92,0 62-132 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

80,5 81,9 92,0 58-134 
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წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა 
83,0 85,3 90,5 67-138 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა. 
83,0 84,0 90,5 64-142 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

85,0 87,1 101,0 58-136 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

85,5 87,7 101,0 60-130 
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ცხრილი დ. 4.3.2.41 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში პროდუქტიული ბარტყობის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 3,4 2,5 5,0 -50,0 -2,1 
2 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,7 3,4 -46,0 -1,9 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
4,0 2,8 5,0 -44,0 -3,4 

4 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,9 4,0 -42,0 -3,2 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 3,3 2,6 5,0 -48,0 -3,0 
6 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,7 3,3 -46,0 -1,7 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 3,6 2,8 5,0 -44,0 -2,1 
8 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,9 3,6 -42,0 -2,0 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 3,8 2,7 5,0 -46,0 -3,0 
10 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,9 3,8 -42,0 -2,5 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 4,4 3,0 5,0 -40,0 -5,7 
12 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 3,2 4,4 -36,0 -5,0 

 

ცხრილი დ. 4.3.2.42 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა მცენარის 

პროდუქტიული ბარტყობის მემკვიდრეობაზე.  (მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
2,6 2,7 4,0 -32,5 -1,2 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
3,0 2,8 4,0 -30,0 -1,4 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
2,8 2,8 3,3 -15,2 -1,0 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
3,0 2,9 3,3 -12,1 -1,7 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
2,7 2,4 4,0 -40,0 -1,5 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X ახალციხის 

წ/დ. პური 
2,8 2,6 4,0 -35,0 -1,3 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 3,0 2,7 3,8 -44,7 -1,7 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 3.2 2,8 3,8 -26,3 -2,3 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  2,8 2,7 3,8 -28,9 -1,2 
10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 3,0 2,7 3,8 -28,9 -1,7 
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11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 3,2 2,9 3,6 -19,4 -2,5 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 3.4 2,9 3,6 -22,2 -7,0 

 

ცხრილი დ. 4.3.2.43 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა 

მცენარის პროდუქტიული ბარტყობის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

პროდუქტიული 
ბარტყობა ც-ით 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
2,8 2,8 3,4 -17,6 -1,0 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
2,9 2,9 3,4 -14,7 -1,0 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
2,9 3,0 4,0 -25,0 -0,8 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
2,9 3,0 4,0 -25,0 -0,8 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
2,7 2,6 3,3 -21,2 -1,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
2,8 2,7 3,3 -18,2 -1,4 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 2,8 2,9 -3,6 -19,4 -0,7 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 2,9 3,0 3,6 -16,7 -0,7 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  2,6 2,8 3,8 -26,3 -0,7 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 2,7 2,9 3,8 -23,7 -0,7 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 2,8 3,0 4,4 -31,8 -0,7 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 2,8 3,0 4,4 -31,8 -0,7 
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ცხრილი დ. 4.3.2.44 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა 

მცენარის პროდუქტიული ბარტყობის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
2,8 2,8 3,4 -14,6 -1,0 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
2,9 2,9 3,4 -14,7 -1,0 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
3,0 2,9 4,0 -27,5 -1,2 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
3,1 3,0 4,0 -25,0 -1,2 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
2,6 2,7 3,3 -18,2 -0,7 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
2,7 2,7 3,3 -18,2 -1,0 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
2,9 2,8 3,6 -22,2 -1,3 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
3,0 2,8 3,6 -22,2 -0,3 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
2,8 2,9 3,8 -23,7 -0,8 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
2,9 2,9 3,8 -23,7 -1,0 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
3,0 3,2 4,4 -18,2 -0,7 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
3,0 3,0 4,4 -31,8 -1,0 
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ცხრილი დ. 4.3.2.45 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა 

მცენარის პროდუქტიული ბარტყობის მემკვიდრეობაზე.   (მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

№ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური 

2,8 2,8 3,5 -20,0 -1,0 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

2,9 2,8 3,5 -20,0 -1,3 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,0 2,9 4,2 -30,9 -1,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,0 3,0 4,2 -40,0 -1,0 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

2,8 2,7 3,5 -22,9 -1,3 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

2,8 2,7 3,5 -22,9 -1,3 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
2,9 2,7 3,7 -27,0 -1,5 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
2,9 2,8 3,7 -24,3 -1,2 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
3,0 2,8 3,8 -26,3 -1,5 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
3,0 2,8 3,8 -26,3 -1,5 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 3,1 3,1 4,5 -31,1 -1,0 
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დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
3,1 3,0 4,5 -33,3 -1,1 

 

ცხრილი დ. 4.3.2.46 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიული ბარტყობის 

მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

2,8 2,9 3,5 -17,1 -0,7 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური. 

2,9 2,9 3,5 -17,1 -1,0 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

3,0 2,8 4,2 -33,3 -1,3 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 
დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,0 2,9  4,2 -30,9 

-
1,25 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

2,8 2,9 3,5 -17,1 -0,7 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 
2,9 2,9 3,5 -17,1 -1,0 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
2,8 2,7 3,7 -27,0 -1,2 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
2,9 2,8 3,7 -24,3 -1,25 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

3,1 3,0 3,8 -21,1 -1,30 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

3,1 3,1 3,8 -18,2 -1,0 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
3,2 3,0 4,5 -33,3 -1,3 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 3,2 3,2 4,5 -28,9 -1,0 
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დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
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ცხრილი დ. 4.3.2.47 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიული ბარტყობის 

მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

2,9 3,0 3,5 -14,3 -0,7 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

3,0 3,1 3,5 -11,4 -0,6 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

2,9 3,1 4,2 -26.2 -0,7 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-
ციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

2,9 3,2 4,2 -23,8 -0,5 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

3,0 3,0 3,5 -14,3 -1,0 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

3,0 3,2 3,5 -8,6 0,2 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა. 

2,8 2,8 3,7 -24,3 1,0 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა. 

2,9 2,9 3,7 -21,6 1,0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
3,1 3,0 3,8 -21,1 -1,3 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
3,1 3,1 3,8 -18,4 -0,35 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

3,2 3,3 4,5 -26,7 -0,8 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

3,2 3,4 4,5 -24,4 -0,7 

ცხრილი დ. 4.3.2.48 

მეორე თაობის ჰიბრიდების და მშობელი ფორმების პროდუქტიული ბარტყობა. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 347



პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

პროდუქტიული 
პარტყობის 

ცვალებადობა  
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 3,5 2,2 5,0 1,3-6,4 
2 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,3 3,5 1,1-5,6 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
4,0 2,6 5,0 1,6-5,3 

4 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,6 4,0 1,4-5,8 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 3,5 2,4 5,0 1,2-5,4 
6 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,5 3,5 1,3-5,5 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 3,5 2,4 5,0 1,3-5,7 
8 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,6 3,5 1,4-5,4 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 3,7 2,5 5,0 1,5-6,5 
10 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 2,7 3,7 1,6-6,8 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 4.2 2,9 5,0 1,6-7,2 
12 შებრუნებული კომბინაცია 5,0 3,0 4.2 1,8-8,3 

 

ცხრილი დ. 4.3.2.49 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე.  (მუხრანი 1997-1998 

წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობის 

ცვალებადობა  
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
2,8 2,4 4,0 1,3-5,2 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
3,.0 2,5 4,0 1,2-5,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
2.9 2,6 3,5 1,4-5,5 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლი პური) X 

დოლის პური 35/4 
3,0 2,7 3,5 1,6-6,9 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
2,8 2,5 4,0 1,5-6,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X ახალციხის 

წ/დ. პური 
2,9 2,6 4,0 1,5-5,6 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 2,9 2,6 3,7 1,4-5,8 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 3,0 2,6 3,7 1,3-6,0 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  3,1 2,7 3,7 1,4-6,3 
10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 3,2 2,8 3,7 1,5-6,6 
11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 2,8 2,4 3,5 1,3-5,4 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 2,9 2,6 3,5 1,3-5,8 

ცხრილი დ. 4.3.2.50 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 
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პროდუქტიული 
ბარტყობა 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობის 

ცვალებადობა  
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
2,8 2,5 3,6 1,3-5,5 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
3,0 2,5 3,6 1,2-5,5 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
2,9 2,4 4,0 1,3-5,4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
3,0 2,5 4,0 1,3-5,8 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
2,9 2,5 3,5 1,2-5,9 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
2,9 2,6 3,5 1,5-5,7 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 3,0 2,6 3,6 1,4-5,9 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 3,0 2,7 3,6 1,5-6,2 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  3,1 2,8 3,8 1,5-6,5 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 3,2 2,8 3,8 1,4-6,0 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 2,9 2,5 4,2 1,3-5,7 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 3,0 2,6 4,2 2,5-6,2 
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ცხრილი დ.  4.3.2.51 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე. 

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობის 

ცვალებადობა  
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
2,9 2,6 3,6 1,6-6,8 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
2,9 2,6 3,6 1,4-6,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
3,0 2,7 4,0 1,6-6,7 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
3,1 2,7 4,0 1,7-6,5 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
2,9 2,6 3,5 1,5-6,2 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
3,0 2,7 3,5 1,5-6,4 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
3,0 2,5 3,6 1,5-6,1 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
3,0 2,5 3,6 1,4-6,4 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
3,1 2,8 3,8 1,5-6,6 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
3,1 2,8 3,8 1,7-6,9 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
3,0 2,6 4,2 1,8-6,3 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
3,0 2,6 4,2 1,6-5,8 
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ცხრილი დ. 4.3.2.52 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე. 

(მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობა ცვალებადობა 
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური 

2,9 2,8 3,7 1,3-5,9 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

2,9 2,8 3,7 1,3-6,2 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,1 3,0 4,1 1,4-6,0 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,0 3,1 4,1 1,5-6,1 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

3,0 3,0 3,6 1,5-5,8 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

3,1 3,1 3,6 1,4-5,7 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
3,1 3,2 3,8 1,7-6,6 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
3,1 3,2 3,8 1,6-6,4 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
3,1 3,3 3,9 1,7-6,8 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
3,1 3,1 3,9 1,5-5,9 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
3,0 3,0 4,4 1,6-6,0 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 3,0 3,0 4,4 1,8-5,5 
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დიკა) X შავი დიკა. 

ცხრილი დ. 4.3.2.53 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე. 

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობის 

ცვალებადობა  
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

3,0 3,0 3,7 1,5-6,1 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური. 

3,0 2,9 3,7 1,5-5,4 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

3,2 3,0 4,1 1,6-6,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 
დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,2 3,0 4,1 1,5-5,9 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 
დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

3,0 3,2 3,6 1,6-6.7 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 
3,1 3,2 3,6 1,6-6,4 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
3,2 2,9 3,8 1,4-5,7 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
3,2 3,0 3,8 1,6-6,2 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

3,2 3,2 3,9 1,6-6,6 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

3,2 3,3 3,9 1,7-6,3 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 3,1 3,4 4,4 1,7-6,0 
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დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
3,2 3,0 4,4 1,5-5,9 

ცხრილი დ. 4.3.2.54 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მცენარის პროდუქტიულ ბარტყობაზე. 

(მუხრანი 2001-2002 წ.წ.) 

პროდუქტიული 
ბარტყობა 
ცალობით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

პროდუქტიული 
ბარტყობის 

ცვალებადოაბა 
მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

3,0 3,2 3,7 1,6-5,8 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

3,2 3,1 3,7 1,5-6,1 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

3,1 3,0 4,1 1,5-5,9 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-ციხის 
წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

3,3 3,1 4,1 1,6-6,2 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

3,2 3,0 3,6 1,6-6,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

3,3 3,1 3,6 1,5-5,8 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა. 

3,2 3,2 3,8 1,6-5,5 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა. 

3,2 3.,2 3,8 1,6-5,9 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
3,3 3,1 3,9 1,6-6,0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
3,3 3,5 3,9 1,6-6,3 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 3,2 3,4 4,4 1,7-6,0 
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დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

3,3 3,3 4,4 12 1,6-6,5 

 
 

ცხრილი დ. 4.3.3.55 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობა. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 13,0 13,7 10,0 +5,4 +1,5 
2 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 13,4 13,0 +3,1 +1,3 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
14,7 15,8 10,0 +7,5 +1,5 

4 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 15,6 14,7 +6,1 +1,4 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 12,3 13,6 10,0 +9,6 +2,1 
6 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 12,9 12,3 +4,9 +1,5 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 11,7 12,4 10.0 +5,9 +1,8 
8 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 12,0 11,7 +2,6 +1,4 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 10,8 11,7 10,0 +8,3 +3,2 
10 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 11,5 10,8 +6,5 +2,7 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 13,6 14,2 10,0 +4,4 +1,3 
12 შებრუნებული კომბინაცია 10,0 13,9 13,6 +2,2 +1,2 

 

ცხრილი დ. 4.3.3.56 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა  

მცენარის თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე.  (მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
13,2 14,9 14,3 +4,2 +2,1 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
12,8 14,7 14,3 +2,8 +0,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
14,7 15,2 12,0 +3,4 +1.4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
14,5 15,0 12,0 +3,4 +1,4 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
12,8 15,1 14,3 +2,8 +0,9 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X 

ახალციხის წ/დ. პური 
12,3 15,4 14,3 +7,7 +2,1 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 12,1 12,6 10,6 +4,1 +1,7 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 11,8 12,4 10,6 +5,1 +2,0 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  11,2 11,9 10,6 +6,3 +3,3 
10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 11,0 11,7 10,6 +6,4 +4,5 
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11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 13,6 13,9 11,5 +2,2 +1.3 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 13,2 14,0 11,5 +6,1 +1,9 

 

ცხრილი დ. 4.3.3.57 

 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების  

გავლენა თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1996-1997 წ.წ.) 

 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
14,3 15,0 12,8 +4,9 +1,9 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
14,0 14,7 12,8 +5,0 +2,2 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
14,6 15,2 14,0 +4,1 +3,0 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
14,0 14,9 14,0 +6,4 0 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
14,4 15,1 12,1 +4,9 +1,6 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
14,1 14,8 12,1 +5,0 +1,7 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 12,3 13,2 11,4 +7,3 +3,0 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 12,1 12,8 11,4 +5,8 +3,0 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  11,4 11,4 10,3 0 +1,0 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 11,0 11,5 10,3 +4,5 +2,4 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 13,4 14,0 13,0 +4,5 +4,0 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 13,6 13,9 13,0 +2,2 +2,0 
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ცხრილი დ. 4.3.3.58 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების  

გავლენა თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
14,4 14,9 12,4 +3,5 +1,5 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
14,0 14,5 12,4 +3,6 +1,6 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
14,8 15,2 13,7 +2,7 +1,7 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
14,3 14,7 13,7 +2,8 +2,3 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
14,7 15,1 12,0 +2,7 +1,3 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
14,2 15,0 12,0 +5,6 +1,7 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
12,5 12,9 11,0 +3,2 +1,5 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
12,2 12,2 11,0 0 +1,0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
10,9 11,4 10,2 +4,6 +2,4 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
11,0 11,6 10,2 +5,5 +2,5 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
13,3 13,8 12,8 +3,8 +3,0 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
13,0 13,7 12,8 +5,4 +3,0 
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ცხრილი დ. 4.3.3.59 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების  

გავლენა თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური 

14.3 14,7 12,2 +2,8 +1,4 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

14,0 14,6 12,2 +4,3 +1,7 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

14,6 15,0 13,4 +2,7 +1,7 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

14,0 14,8 13,4 +5,7 +1,2 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

14,6 15.2 12,0 +4,1 +1,5 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

14,3 14,6 12,0 +2,1 +1,3 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
12,3 12,5 10,8 +1,6 +1,3 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
11,7 11,7 10,8 0 +1.0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
11,0 11,5 10,0 +4,5 +2,0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
11,2 11,7 10,0 +4,5 +1,8 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
13,2 13,8 12,5 +5,3 +2,7 
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12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
13,0 13,6 12,5 +4,6 +3,4 

ცხრილი დ. 4.3.3.60 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

14,4 14,7 12,2 +2,1 +1,3 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური. 

14,2 14,8 12,2 +4,2 +1,6 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

14,4 13,0 +2,8 +1,6  

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 
დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

13,8 14,3 13,0 +3,6 +2,3 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 
14,2 14,6 12,0 +2,8 +1,4 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 
14,0 14,0 12,0 0 +1,0 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
11,9 12,3 10,3 +3,4 +1,5 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
11,2 11,4 10,3 +1,8 +1,4 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

11,0 11,3 9,8 +2,7 +1,5 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

11,3 11,6 9,8 +2,6 +1,4 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 12,8 13,4 12,0 +4,7 +2,5 
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დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
13,0 13,4 12,0 +3,1 +1,8 

 

ცხრილი დ. 4.3.3.61 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძის მემკვიდრეობაზე. 

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

14,3 14,5 12,1 +1,4 +1,2 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

14,0 14,3 12,1 +2,1 +1,3 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

14,2 14,6 13,0 +2,8 +1,7 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-
ციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

13,6 14,0 13,0 +2,9 +2,3 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

14,0 14,4 12,0 +2,8 +1,4 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

13,8 14,3 12,0 +3,6 +1,6 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
11,7 12,0 10,0 +2,6 +1,4 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
11,0 11,0 10,0 0 +1,0 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
10,8 10,8 9,6 0 +1,0 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
11,0 11,4 9,6 +3,6 +1,6 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 12,5 13,2 11,7 +5,6 +2,8 
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დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

12,8 13,3 11,7 +3,9 +2,0 

 

 
ცხრილი დ. 4.3.3.62 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში და მათ მშობელ ფორმებში თავთავის სიგრძე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძის 
ცვალეაბადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 12,0 8,2 9,0 6-14 
2 შებრუნებული კომბინაცია 9,0 7,8 12,0 5-13 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
13,5 8,1 9,0 4-14 

4 შებრუნებული კომბინაცია 9,0 8,4 13,5 6-13 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 11,4 8,3 9,0 6-12 
6 შებრუნებული კომბინაცია 9,0 8,6 11,4 6-14 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 10,5 8,2 9,0 4-13 
8 შებრუნებული კომბინაცია 9,0 7,7 10,5 4-12 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 10,0 8,1 9,0 6-14 
10 შებრუნებული კომბინაცია 9,0 8,0 10,0 5-13 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 12,5 8,4 9,0 6-14 
12 შებრუნებული კომბინაცია 9.0 8,.2 12,5 4-13 

 

ცხრილი დ. 4.3.3.63 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა მცენარის თავთავის სიგრძეზე.   (მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
10,3 8,9 12,3 5-14 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
8,6 8,0 12,3 5-13 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
12,2 10,2 11,0 8-16 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
10,7 9,9 11,0 7-14 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
12,3 11,6 12,3 8-15 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X ახალციხის 

წ/დ. პური 
10,2 9,8 12,3 7-13 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 11,5 9,2 9,6 6-14 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 10,0 9,0 9,6 6-14 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  11,4 8,3 9,6 4-13 

10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 10,6 8,8 9,6 6-14 
11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 10,8 8,2 8,8 6-13 
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12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 10,0 8,0 8,0 6-14 
ცხრილი დ. 4.3.3.64 

 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძეზე. 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
10,0 9,2 11,2 5-14 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
8,0 8,0 11,2 5-13 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
9,5 8,8 12,3 5-13 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
9,8 9,1 12,3 5-14 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
9,9 9,0 10,7 5-14 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
10,3 8,5 10,7 4-13 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 9,5 8,8 9,9 4-15 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 8,9 8,1 9,9 6-14 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  9,2 8.4 9,8 4-12 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 9,0 8,5 9,8 5-13 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 9,3 8,1 11,0 6-13 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 9,1 8,2 11,0 6-14 
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ცხრილი დ. 4.3.3.65 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძეზე. 

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
10,5 9,6 11,0 6-14 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
9,2 8,8 11,0 4-15 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
9,8 9,2 11,8 6-13 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
10,7 9,6 11,8 6-14 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
10,4 9,5 11,2 6-14 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
10,9 10,0 11,2 7-15 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
10,2 9,4 10,9 6-14 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
9,9 9,2 10,9 6-13 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
9,7 8,9 10,6 4-15 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
9,8 9,3 10,6 6-13 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
10,0 10,0 11,2 7-14 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
9,6 9,2 11,2 6-14 
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ცხრილი დ. 4.3.3.66 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების  

გავლენა თავთავის სიგრძეზე. 

(მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური 

10,3 9,2 11,2 6-14 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

9,4 8,6 11,2 4-14 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

9,6 8,0 11,8 5-13 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ. 

10,0 9,4 11,8 6-14 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

9,9 9,1 11,5 6-14 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

10,3 9,5 11,5 6-14 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
9,8 8,8 10,5 4-14 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
9,6 8,4 10,5 4-15 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
9,3 8,9 10,2 4-16 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
9,5 9,0 10,2 4-15 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
9,8 9,2 10,8 5-13 
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12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
9,2 8,6 10,8 5-15 

ცხრილი დ. 4.3.3.67 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძეზე. 

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

თავთავის სირგძის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური 

10,6 10,3 11,5 7-16 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 

დოლის პური. 

9,7 9,2 11,5 6-15 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

2,9 9,3 12,1 5-14 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

10,4 9,6 12,1 5-15 

5 

(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X 

დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

9,9 9,5 11,8 6-14 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 

10,5 10,0 11,8 7-15 

7 

(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

10,2 9,7 10,7 7-13 

8 

(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 

10,0 9,4 10,7 6-14 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
9,7 9,2 10,5 6-13 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
9,9 9,0 10,5 5-14 
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11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
10,4 9,8 11,2 6-15 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
9,6 9,1 11,2 5-15 

ცხრილი დ. 4.3.3.68 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავის სიგრძეზე. 

(მუხრანი 2001-2002 წ.წ.) 

თავთავის სიგრძე 
სმ-ში 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთავის სიგრძე 
ცვალებადობა 

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

10,6 10,2 11,6 7-15 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

9,9 9,3 11,6 5-14 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

9,8 9,3 12,0 5-14 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-ციხის 
წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

10,3 9,5 12,0 6-14 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

9,8 9,6 11,7 6-14 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

10,3 9,5 11,.7 6-13 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა. 

10,4 9,8 10,9 7-14 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა. 

10,0 9,5 10,9 6-15 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
9,9 9,2 10,7 5-15 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 10,1 9,4 10,7 5-14 
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თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა. 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

10,4 9,8 11,3 6-15 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

10,0 9,5 11,3 6-14 

ცხრილი დ. 4.3.4.69 
პირველი თაობის მცენარეთა თავთავზე განვითარებული თავთუნების რაოდენობის მემკვიდრეობა   (მუხრანი 1996-1997წ.წ.) 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 21,8 26,2 24,8 +7,3 +1,9 
2 შებრუნებული კომბინაცია 24,8 25,8 21,8 +4,0 +1,7 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
24,0 25,7 24,8 +3,6 +3,3 

4 შებრუნებული კომბინაცია 24,8 25,5 24,0 +2,8 +2,6 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 20,4 26,4 24,8 +6,5 +1,7 
6 შებრუნებული კომბინაცია 24,8 26,0 20,4 +4,8 +1,5 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 22,0 25,6 24,8 +3,2 +1,6 
8 შებრუნებული კომბინაცია 24.8 26,0 22,0 +4,8 +1,8 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 22,4 25,0 24,8 +0,8 +1,2 

10 შებრუნებული კომბინაცია 24,8 25,8 22,4 +4,0 +1,8 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 23,2 26,8 24,8 +8,1 +3,5 
12 შებრუნებული კომბინაცია 24,8 26,2 23,2 +5,6 +2,7 

 

ცხრილი დ. 4.3.4.70 
პირველი თაობის მცენარეთა ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების  

გავლენა თავთავზე განვითარებული თავთუნების რაოდენობის მემკვიდრეობაზე 
(მუხრანი 1996-1997წ.წ.) 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
26,01 27,9 26,1 +6,9 0 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
26,4 27,5 26,1 +4,2 +8,3 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
26,8 27,6 22,6 +2,9 +1,4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
26,8 26,9 22,6 +2,7 +1,4 

5 
(დოლის პური 35/4 X X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
26,1 27,8 26,1 +6,5 0 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X 

ახალციხის წ/დ. პური 
26,8 27,9 26,1 +4,1 +4,1 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 26,9 27,7 23,8 +3,0 +1,5 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 27,2 27,8 23,8 +2,2 +1,4 
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9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  26,5 27,3 23,8 +3,0 +1,6 
10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 26,9 27,7 23,8 +3,0 +1,5 
11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 27,4 28,0 24,3 +2,2 +1,4 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 27,0 27,8 24,3 +3,0 +1,6 

ცხრილი დ. 4.3.4.71 

 

პირველი თაობის მცენარეთა ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავზე განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობის მემკვიდრეობაზე  

(მუხრანი 1996-1997წ.წ.) 

 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
27,5 28,2 25,6 +2,5 +1,7 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
27,2 27,9 25,6 +2,6 +1,9 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
7,2 28,4 26,2 +4,4 +3,4 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
26,5 27,8 26,2 +4,9 +9,6 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
27,6 28,7 23,2 +3,9 +1,5 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
27,3 28,6 23,2 +4,8 +1,6 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 27,4 28.8 24,1 +5,1 +1,8 

8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 27,0 27,7 24,1 +2,6 +1,5 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  27,7 28,9 23,7 +4,3 +1,6 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 27,6 28,1 23,7 +1,8 +1,3 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 27,5 28,5 24,2 +3,6 +1,6 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 27,2 28,4 24,2 +4,4 +1,8 
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ცხრილი დ. 4.3.4.72 

პირველი თაობის მცენარეთა ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავზე განვითარებული 

თავთუნების რაოდენობის მემკვიდრეობაზე 

(მუხრანი 1996-1997წ.წ.) 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
28,8 29,7 25,9 +3,1 +1,6 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
28,1 29,8 25,9 +6,0 +2,5 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
28,6 30,0 24,3 +4,9 +1,6 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
28,0 29,7 24,3 +6,1 +1,9 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
28,8 30,4 24,5 +5,6 +1,7 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
28,3 29,8 24,5 +5,3 +1,8 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
28,5 29,7 24,8 +4,2 +1,6 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა 
28,3 29,1 24,8 +2,8 +1,5 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
28,0 29,4 24,4 +5,0 +1,2 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
27,9 29,0 24,4 +3,9 +1,6 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
28,2 29,9 24,9 +6,0 +2,0 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
28,6 29,8 24,9 +4,2 +1,6 
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ცხრილი დ. 4.3.4.73 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავზე განლაგებული თავთუნების 

რაოდენობის მემკვიდრეობაზე 

 (მუხრანი 1998-1999წ.წ.) 

თავთავზე 

თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 

%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური 

29,3 30,8 26,0 +2,4 +1,9 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

29,0 31,2 26,0 +7,6 +2,5 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

29,4 31,0 24,5 +5,4 +1,7 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

29,1 30,8 24,5 +5,8 +1,4 

5 

(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

29,7 31,7 24,8 +6,7 +1,8 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

29,5 30,7 24,8 +4,1 +1,5 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 

დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
30,0 31,9 25,1 +6,3 +1,8 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
29,6 31,3 25,1 +5,7 +1,8 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
29,5 31,0 24,7 +5,1 +1,6 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 

X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
29,6 30,8 24,7 +4,1 +1,5 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
29,4 31,0 25,2 +5,4 +1,8 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 30,7 31,8 25,2 +3,6 +1,4 
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დიკა) X შავი დიკა. 

ცხრილი დ. 4.3.4.74 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავზე განვითარებული თავთუნების 

რაოდენობის მემკვიდრეობაზე  

(მუხრანი 1999-2000წ.წ.) 

 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

30,5 31,0 26,0 +1,6 +1,3 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური. 

30,8 31,4 26,0 +1,9 +1,25 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

30,7 31,3 24,6 +1,9 +1,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 
დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

30,6 31,1 24,6 +1,6 +1,2 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 
31,0 31,8 24,5 +2,6 +1,25 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 
30,4 31,2 24,5 +2,7 +1,3 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
31,4 32,1 25,2 +2,2 +1,2 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
31,0 31,7 25,2 +2,3 +1,2 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

31,0 31,5 24,6 +1,6 +1,2 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

30,5 31,3 24,6 +2,6 +1,2 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
30,7 31,2 25,2 +1,6 +1,2 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
31,4 32,2 25,2 +2,5 +1,3 
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ცხრილი დ. 4.3.4.75 

პირველი თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა თავთავზე განვითარებული თავთუნების 

რაოდენობის მემკვიდრეობაზე.  

(მუხრანი 2000-2001წ.წ.) 

 

თავთავზე 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F1 � 

ჰეტეროზისი 
%-ში 

ჰპ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

30,7 31,2 25,8 +1,6 +1,2 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

30,9 31,6 25,8 +2,3 +1,3 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

31,0 31,6 24,7 +1,9 +1,2 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-
ციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

31,4 31,5 24,7 +1,0 +1,2 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

31,8 32,4 24,8 +1,9 +1,2 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

30,6 31,7 24,8 +3,6 +1,3 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
31,5 32,4 25,4 +2,9 +1,2 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
31,3 32,0 25,4 +2,2 +1,2 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
31,4 31,8 24,9 +1,3 +1,3 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
30,8 31,9 24,9 +0,3 +1,3 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

31,0 32,3 25,8 +4,2 +1,5 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

31,5 32,8 25,8 +4,1 +1,4 
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ცხრილი დ. 4.3.4.76 
მეორე თაობის ჰიბრიდებისა და მათი მშობელი ფორმების მთავარ თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების რაოდენობა 

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 
1 კორბოულის დოლის პური X თ. გეორგიცუმ 21,0 18,4 23,8 10-26 
2 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 17,3 21,0 10-24 

3 
ახალციხის წითელი დოლის პური X თ. 

გეორგიცუმ 
22,8 18,1 23,8 12-24 

4 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 16,8 22,8 10-22 
5 დოლის პური 35-4 X თ. გეორგიცუმ 20,0 17,4 23,8 10-20 
6 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 17,2 20,0 10-22 
7 წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ 22,7 16,4 23,8 10-28 
8 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 16,0 22,7 10-26 
9 თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ 22,9 16,5 23,8 10-24 
10 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 16,5 22,9 10-24 
11 შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ 23,0 17,8 23,8 12-22 
12 შებრუნებული კომბინაცია 23,8 17,6 23,0 10-22 

 

ცხრილი დ. 4.3.4.77 
მეორე თაობის ჰიბრიდებში საფეხურებრივი შეჯვარების გავლენა მთავარი თავთავის პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე. (მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური  
22,1 19,3 23,0 8-26 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
23,9 18,0 23,0 12-26 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

დოლის პური 35/4 
23,2 18,4 21,3 10-28 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

დოლის პური 35/4 
24,5 17,5 21,3 12-28 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  

ახალციხის წ/დ პური 
21,0 18,5 23,0 10-22 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X ახალციხის 

წ/დ. პური 
23,9 18,8 23,0 12-26 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა 23,4 17,7 23,8 12-28 
8 (თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X თეთრი დიკა. 24,5 17,1 23,8 10-26 
9 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  23,7 17,8 23,8 12-28 
10 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X თეთრი დიკა 24,5 17,3 23,8 10-26 
11 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 24,2 16,0 23,4 10-24 
12 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X წითელი დიკა 24,7 16,4 23,4 10-26 

ცხრილი დ. 4.3.4.78 
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მეორე თაობის ჰიბრიდებში ერთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მთავარი თავთავის პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე.  

(მუხრანი 1997-1998 წ.წ.) 

 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ. 
«22,1 19,7 24,0 10-28 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ. 
24,5 18,5 24,0 12-26 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური. 
24,0 19,0 23,2 8-26 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დოლის პური 
23,6 18,3 23,2 12-24 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4 
21,5 16,8 20,3 10-28 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური35/4) X დოლის 

პური 35/4. 
24,7 16,4 20,3 10-22 

7 (წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა 23,5 18,4 22,9 12-14 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 

დიკა. 
24,3 17,7 22,9 10-28 

9 (თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა  24,5 18,3 23,4 10-26 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 24,2 17,7 23,4 10-26 

11 (შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა 24,0 16,8 24,9 10-28 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა 24,7 16,6 24,9 12-26 
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ცხრილი დ. 4.3.4.79 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ორჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მთავარ თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე.  

(მუხრანი 1998-1999 წ.წ.) 

 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 
(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური 
22,7 20,0 24,0 12-32 

2 
(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ. 
24,6 19,5 24,0 12-30 

3 
(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 
24,5 19,8 23,4 10-30 

4 
(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური 
24,0 18,9 23,4 10-28 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
21,8 17,0 21,0 10-26 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 
24,9 17,2 21,0 10-28 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
24,0 18,8 23,4 10-26 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა 
24,5 18,2 23,4 8-28 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა.  
24,9 18,7 23,7 8-26 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა. 
24,7 17,9 22,7 10-26 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
24,2 17,3 25,3 12-24 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა. 
24,8 17,0 25,3 10-24 
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ცხრილი დ. 4.3.4.80 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში სამჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მთავარ თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე.  

(მუხრანი 1999-2000 წ.წ.) 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური 

23,3 20,3 24,2 12-30 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 

კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური 

24,7 19,8 24,2 12-28 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 

ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

24,9 20,1 23,4 12-30 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 

ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ) 

დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

24,3 19,4 23,4 12-30 

5 

(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X  

დოლის პური 35/4. 

22,1 17,8 21,7 12-28 

6 

(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 

პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4. 

25,2 17,4 21,7 12-26 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა. 
24,6 18,5 23,5 10-28 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა 

X წითელი დიკა X წითელი დიკა. 
24,6 18,6 23,5 10-26 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 
25,2 18,7 23,8 8-28 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა 
25,1 18,1 23,8 10-26 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა. 
24,7 17,5 25,6 8-26 

12 (თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 25,3 17,2 25,6 10-26 

 375



დიკა) X შავი დიკა. 

 

ცხრილი დ. 4.3.4.81 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ოთხჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მთავარ თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე.  

(მუხრანი 2000-2001 წ.წ.) 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) 

X კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური 

23,5 20,4 24,0 12-30 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური. 

25,0 19,8 24,0 12-30 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ 

25,2 20,0 23,1 12-30 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. 
დ/პური) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 

ახალციხის წითელი დ/პ. 

24,5 19,4 23,1 12-28 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 

35/4) X დოლის პური 35/4. 
22,5 19,5 21,8 12-28 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) დოლის პური 

35/4) დოლის პური 35/4. 
25,8 19,0 21,8 12-28 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
25,0 19,0 23,8 12-26 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X 

წითელი დიკა. 
25,3 18,4 23,8 10-28 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

25,2 18,2 23,5 10-28 

10 
(თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) 
X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა. 

25,4 18,0 23,5 10-26 
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11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
24,9 17,8 25,6 8-26 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 

დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 
25,3 17,5 25,6 10-28 

ცხრილი დ. 4.3.4.82 

მეორე თაობის ჰიბრიდებში ხუთჯერადი ბეკროსული შეჯვარების გავლენა მთავარ თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების 

რაოდენობაზე.  

(მუხრანი 2001-2002 წ.წ.) 

თავთავზე 
განვითარებული 
თავთუნების 

რაოდენობა ც-ით. 

¹ ჰიბრიდული კომბინაციის დასახელება 

� F2 � 

თავთუნების 
რაოდენობის 
ცვალებადობა  

მინიმუმი-მაქსიმუმი 

1 2 3 4 5 6 

1 

(კორბოულის დ/პური X თ. გეორგიცუმ) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დოლის პური) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური 

23,9 20,8 24,8 14-28 

2 

(თ. გეორგიცუმ X კორბოულის დ/პური) X 
კორბოულის დ/პ) X კორბოულის დ/პ) X 

კორბოულის დოლის პური) X კორბოულის 
დოლის პური) X კორბოულის დოლის პური. 

25,8 20,4 24,8 14-28 

3 

(ახალციხის წ/დოლის პური X თ. გეორგიცუმ) X 
ახალციხის წ. დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ) X 
ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი 

დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ. 

25,9 20,2 24,0 12-26 

4 

(თ. გეორგიცუმ X ახალციხის წ/დოლის პური) X 
ახალციხის წითელი დ.პ) X ახალციხის წ. დ/პური) 

X ახალციხის წითელი დ/პ) X ახალ-ციხის 
წითელი დ/პ) X ახალციხის წითელი დ/პ 

25,8 19,9 24,0 14-28 

5 
(დოლის პური 35/4 X თ. გეორგიცუმ) X  დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4  

23,3 19,8 22,6 12-26 

6 
(თ. გეორგიცუმ X დოლის პური 35/4) X დოლის 
პური 35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 
35/4) X დოლის პური 35/4) X დოლის პური 35/4. 

26,5 19,8 22,6 12-26 

7 
(წითელი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა. 

25,8 19,6 24,4 12-28 

8 
(თ. გეორგიცუმ X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) 

X წითელი დიკა) X წითელი დიკა) X წითელი 
დიკა) X წითელი დიკა. 

26,1 19,0 24,4 12-28 

9 
(თეთრი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 

თეთრი დიკა 
25,9 18,7 24,0 12-26 

10 (თ. გეორგიცუმ X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 26,3 18,8 24,0 12-28 
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თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X თეთრი დიკა) X 
თეთრი დიკა. 

11 
(შავი დიკა X თ. გეორგიცუმ) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

25,7 19,5 26,5 10-26 

12 
(თ. გეორგიცუმ X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი 
დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა) X შავი დიკა. 

26,0 19,5 26,5 10-26 
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